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VE RZAMEL I NG 
DER 

WETTEN, BESLU ITEN EN AR RESTEN 
BlólTREKKELIJK HET 

OPENBAAR BESTUUR IN DE NEDERLANDEN 

SEDERT- DE HERSTELDE ORDE VAN ZAKEN IN 1813. 

2 Januari 1909. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen• 
dommen, noodig voor en ten behoeve van 
de verbreeding van een deel van het Rokin, 
van den Vijgendam, van een deel der Nes 
en van een deel der Warnioesstraat, de 
verbreeding en verlegging van de Visch
steeg en de normaliseering van de-n Dam 
te Amsterdam. S. 1. 

2 Jaimari 1909. WET, betreffende het over
brengen in beheer en onderhoud bij de 
gemeente Utrecht van een in die gemeente 
gelegen gedeelte van den Rijksweg der 
lste klasse n°. 3 van Amsterdam naar de 
Belgische grenzen. S. 2. 

Wu WILHELMINA, BIJ DE GRATIE Gons, 
KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN 

ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, 
sa.Juut I doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is een gedeelte van den 
Rijksweg der lste klasse n°. 3 van Amsterdam 
na.ar de Belgische grenzen in beheer en onder
houd over te brengen bij de gemeente Utrecht; 

Gelet op artikel 1, eerste lid, der wet van 10 
November 1900 (Staatsblad n°. 176) ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van Sta.te 
gehoord, en met gemeen overleg der Sta.ten
Generaal, hebben goedgevonden en versta.an, 
gelijk Wij goedvinden en versta.an bij deze: 

Eenig artikel. 

Bij de gemeente Utrecht wordt in beheer en 
onderhoud overgebracht een gedeelte van den 
Rijksweg der lste klasse n°. 3 van Amsterdam 
naar de Belgische grenzen, kadastraal bekend 
gemeente Lauwerecht, sectie B, nos. 1, 2 en 1625, 
alle gedeeltelijk, en n°. 1707 geheel, gelegen in 
de gemeente Utrecht en begrepen tusschen de 
noordwestelijke grens van het bij onderha.ndsche 
overeenkomst van 8 Ma.art 1892 door het Rijk 

aan genoemde gemeente in beheer en onder
houd overgedragen gedeelte van dien weg en 
de grens tusscben die gemeente en de gemeente 
Zuilen. 

La.sten en bevelen, dat deze in het Staatsblad 
zal worden geplaatst, en dat alle Ministerieele 
Departementen, Autoriteiten, Colleges en Amb
tenaren, wie zulks aanga.at, aan de nauwkeu
rige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven te 's Gravenhage, den 2den Januari 
1909. 

(get.) W lL HELM INA. 
De Mini.ster van Wate-rstaat, 

(get.) J. G. S. BEVERS. 
(Ui tgeg. 21 Jan. 1909.) 

'..! Januari 1909. WET, tot bekrachtiging van 
een tweetal overeenkomsten met de Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen, betreffende den aanleg en de exploi
tatie van een spoorweg van Heerlen naar 
Valkenburg. S. 3. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .• . doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
da.t het wenschelijk is den aanleg en de exploi
tatie te verzekeren van een spoorweg van Heer
len na.ar Valkenburg en dat daartoe de beide, 
met Onze machtiging, onderscheidenlijk door 
Onze Ministers van Waterstaat en ·van Finan
ciën onder dagteekening van 8 October/23 
Augustus 1907 en door Onzen Minister van 
Waterstaat onder dagteekening van 30 Sep• 
tember/5 Augustus 1908 met de Maatschappij 
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen gesloten 
overeenkomsten bij de wet behooren te worden 
bekrachtigd ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Worden bekrachtigd de beide in af

schrift bij deze wet gevoegde overeenkomsten 
betreffende den aanleg en de exploitatie van 
een spoorweg va.n Heerlen na.ar Valkenburg, 
krachtens Onze machtiging onderscheidenlijk 
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door Onze Ministers van Waterstaat en van 
Financiën onder dagteekening van· 8 October/ 
23 Augustus 1907 en door Onzen Minister van 
Waterstaat onder dagteekening van 30 Septem
ber/5 Augustus 1908 met de Maatschappij tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen gesloten. 

2. De overeenkomsten, in artikel 1 dezer 
wet aangehaald, zijn slechts onderworpen aan 
het zegelrecht naar de oppervlakte van het 
papier en zijn met alle uit haar voortvloeiende 
akten vrij van het recht van registratie. 

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

1909. 
(get.) W 1 L HELM IN A. 

De .Min .. van Waterstaat, 
(get.) J. G. S. BEVERS. 

De Ministe,· van Financil!n, 
(get.) KOLKMAN. 

(Ui tgeg. 23 Jan. 1909.) 

AFSCHRIFT. 

OVEREENKOMST betreffende den aanleg en 
de ex-ploitatie van den spoorweg van Heerlen 
naar Valkenburg. 

Tusschen: 

den Staat der Nederlanden, in deze overeen
komst aangeduid als "de Staat", vertegen
woordigd door de Ministers van Waterstaat en 
van Financiën, tot het aangaan dezer overeen
komst door Hare Majesteit de Koningin ge
machtigd; en de Maatschappij~tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen, gevestigd te Utrecht, 
in deze overeenkomst aangeduid als "de Maat
schappij", vertegenwoordigd door haren direc
teur-generaal, handelende krachtens besluit van 
de algemeene vergadering van aandeelhouders 
dier Maatschappij, gehouden te Amsterdam, 
den 26 Juni 1907, is, behoudens bekrachtiging 
bij de wet, het volgende overeengekomen. 

.Art. 1. De Staat zal, ten behoeve van eene 
spoorwegverbinding tusschen Heerlen en Val
kenburg, voor zijne rekening aanleggen of doen 
aanleggen een spoorweg met normale spoor
wijdte, in deze overeenkomst verder aange
duid als "de spoorweg", aanvangende in den 
spoorweg van Sittard naar Herzogenrath, om
streeks Kilometer 17,170 ten westen van het 
emplacement Heerlen en eindigende in den 
spoorweg van Aken naar Maastricht omstreeks 
Kilometer 22,290, ten westen van de halte 
Schin op Geulle. 

De Maatschappij verbindt zich den door den 
Staat aan te leggen spoorweg met de stations 
Heerlen en Valkenburg in verbinding te bren
gen, met laatstgenoemd station door het aan-

brengen van een tweede spoor op den bestaan
den spoorweg van Aken naar Maastricht. 

Deze doortrekking, zoomede alle noodige 
werken voor de wederzijdsche aansluitingen 
en voor de wijziging~n en uitbreidingen van 
de genoemde bestaande spoorwegen en stations 
zullen door de Maatschappij worden gemaakt 
op de wijze als bepaald is in de beide eerste 
zinsneden van art. 20 der tusschen den Staat 
en de Maatschappij gesloten overeenkomst van 
21 Januari 1890, bekrachtigd bij de wet van 
den 22sten Juli 1890 (Staatsblad n°. 134). 

2. De spoorweg zal worden gemaakt vol
gens het tracé en het lengteprofiel, welke door 
de Maatschappij werden opgemaakt en bij 
missive dd: 18 Mei 1906, li tt. R, Afdeeling 
Spoorwegen, door den Minister van Waterstaat 
werden goedgekeurd, behoudens de wijzigingen, 
welke in gemeen overleg noodig of wenschelijk 
zullen voorkomen. '· 

3. Tot den bouw van den spoorweg behoort 
al hetgeen daaronder volgens artikel 2, derde 
zinsnede, der in a rtikel 1 genoemde overeen
komst van 21 Januari 1890, is te verstaan. 
Voor rekening der Maatschappij is de aanleg 
van al de werken en de aanschaffing van al de 
materialen, genoemd in a rtikel 11 dier over
eenkomst. 

4. De artikelen 23 en 24 der in artikel 1 
genoemde overeenkomst van 21 Januari 1890, 
betreffende het in gebruik geven en nemen van 
door den Staat aangelegde spoorwegen, zijn op 
den in deze overeenkomst bedoelden spoorweg 
van toepassing. 

5. Zoodra de spoorweg door de Maatschappij 
in gebruik genomen is, zullen op de spoorwegver
binding van Heerlen naar Valkenburg van toe
passing zijn al de bepalingen van de in artikel 
1 genoemde overeenkomst van 21 Januari 1890, 
met uitzondering van hetgeen bij artikel 41 
betreffende de korting is bepaald. Voorts 
wordt in zoover van het bepaalde in het 2de 
lid van artikel 58 dier overeenkomst afgeweken, 
dat geene schadeloosstelling, als daar bedoeld 
zal kunnen worden gevorderd, indien de nieuwe 
werken geen steilere kli=ing in den spoorweg 
teweegbrengen dan eene van 1 op 125 in de 
richting naar Valkenburg, of 1 op 100 in de 
richting naar Heerlen. 

6. De Maatschappij is gehouden alle ver
plichtingen voortvloeiende uit door den Staat 
met derden gesloten overeenkomsten, voor zoo
ver zij op het onderhoud en de exploitatie van 
den spoorweg betrekking hebben, na te leven. 
De Staat verbindt zich geene overeenkomsten 
met derden aan te gaan, welke geldelijke lasten 
op den spoorweg leggen, welke het onderhoud 
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en de exploitatie betreffen, dan in overeen
stemming met de Maatschappij. 

Verplichtingen met betrekking tot onderhoud 
en exploitatie die den Staat bij de onteigening 
voor den spoorweg bij rechterlijk vonnis moch
ten worden opgelegd, zullen door de Maat
schappij worden nagekomen. 

7. Voor het gebruik van den spoorweg ver
bindt zich de Maatschappij aan den Staat te 
betalen eene jaarlijksche uitkeering van twin• 

tig duizend gulden (/ 20,000). 
De eerste termijn van uitkeering zal ver. 

schuldigd zijn op den eersten dag van het kwar
taal, volgende op den datum van het in gebruik 
nemen van den spoorweg door de Maatschappij. 
Voor de tweede en volgende termijnen van uit
keering geldt het bepaalde in artikel 32 der 
meergenoemde overeenkomst van 21 Januari 
1890, bekrachtigd bij de wet van den 22sten 
Juli 1890 (Staatsblad n°. 134). 

. 'sGravenhage 
Aldus m tweevoud opgemaakt te Utrecht 

den 8sten October 
23sten Augustus 1907· 

AFSCHRIFT. 

De M iniBter van W aterataat, 
(get.) J. KRA.US. 

De Minister van Financiën, 
(get.) DE MEESTER. 

De Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsapoorwegen, 

De Directeur-Generaal, 
(get.) VAN KRETSCHMAR. 

De Secretari8, 
(get. ) BEIJEN. 

Voor eensluidend afschrift, 
De SecretariB-Generaal van het 

Departement van Waterstaat, 
(get.) SALVERDA DE GRAVE. 

De Staat der Nederlanden, in deze overeen
komst aangeduid als "de Staat", vertegen
woordigd door den Minister van Waterstaat, 
tot het aangaan van deze overeenkomst door 
Hare Majesteit de Koningin gemachtigd, 

ter eenre 
en de Maatschappij tot Exploitatie van 

Staatsspoorwegen gevestigd te Utrecht, in deze 
overeenkomst aangeduid als "de Maatschappij", 

ter andere zijde, 
zijn, onder voorbehoud van bekrachtiging 

bij de wet, overeengekomen als volgt : 
Art. 1. De voor rekening van den Staat 

der Nederlanden te bouwen spoorweg van 
Heerlen naar Valkenburg, bedoeld in art. 1 
der overeenkomst van 8 October/23Augustus 
1907, betreffende den aanleg en de exploitatie 

van den spoorweg van Heerlen naar Valken• 
burg, hierna verder "de spoorweg" genoemd, 
zal worden gemaakt volgens de · t.eekeningen 
van het tracé en het lengteprofiel, bedoeld in 
art. 2 der genoemde overeenkomst, en verder 
naar de navolgende algemeene grondslagen. 

De onteigening voor den spoorweg zal ge
schieden voor dubbel spoor, de aanleg van de 
aardebaan voor enkel spoor, met dien verstande, 
dat daar waar zulks voor grondberging wensche. 
lijk zal blijken de aanleg voor dubbel spoor zal 
plaats hebben. 

De kruinsbreedte der aardebaan voor enkel 
spoor, gemeten op 62 centimeter onder de hoog. 
te van den bovenkant der spoorstaven, zal 6 
meter bedragen·; de kruinsbreedte bij dubbel 
spoor 10 meter. 

De taluds der aardebaan zullen bij ophoo
gingen en ingravingen van meer da n 3 meter, 
eene doorgaande helling van 2 op 1 verkrijgen, 
met bermen van 0,75 M. op elke 3 meter, en bij 
kleinere ophoogingen en ingravingen onder 
eene helling van 1 ½ op 1 worden aangelegd. 
De stalen spoorstaven zullen een gewicht heb
ben van 40 kilogram per meter, terwijl de ge
heele bovenbouw van den spoorweg zal ge. 
maakt worden volgens het overeenkomstige 
bij de Maatschappij gebezigde type. 

De kunstwerken in den spoorweg, met uit
zondering van de ijzeren of cementijzeren 
buizen of duikers, zullen voor dubbel spoor 
worden gebouwd, met dien verstande, dat bij 
het maken van bruggen met ijzeren boven
bouw, deze ijzeren bovenbouw voor enkel spoor 
zal worden ingericht. 

2. De uitvoering van de voor den aanleg 
van den spoorweg noodige werken zal geschie
den door de Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen, volgens door haar op te 
maken en door den Minister van Waterstaat 
goed te keuren plannen, begrootingen van be
stekken, behoudens toepassing van het in het 
laatste lid van art. 7 van de tusschen den Staat 
en genoemde ?t'[aatschappij gesloten overeen
komst van 21 Januari 1890, bekrachtigd bij 
de wet van den 22 Juli 1890 (Staatsblad n°. 134) 
bepaalde in geval van gemis aan overeenstem
ming. 

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 W a
terstaat onderworpen moeten worden. 

3. Voor zoover dit van haar afhangt, zal 
de Maatschappij de uitvoering der door haar 
volgens art. 1, derde lid, der meergemelde over• 
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eenkomst d.d. 8 October/23 Augustus 1907 te 
maken werl.-en zóódanig regelen, dat zij be
hoorlijk verband houden met de werken voor 
den spoor"weg en niet later gereed zullen zijn 
dan de spoorweg, zoodat de aanleg en de inge
bruikstellmg van dezen daardoor niet wordt 
vertraagd. 

De ?tiaatschappij zal de plannen en de be
stedingsbescheiden voor het leggen van het 
tweede spoor van het station Valkenburg tot 
het aansluitingspunt a.aIJ den spoorweg, tijdig 
ter goedkeuring inzenden en zorg dragen dat 
over dat spoor op een door den Minister van 
Waterstaat te bepalen tijdstip, dat niet eerder 
zal zijn dan zes maanden na. de goedke11rmg 
van het desbetreffend bestek dÓor dien Minister, 
de aanvoer van de voor den aanleg van den 
spoorweg noodige gereedschappen en hulp
middelen, bouw- en bovenbouwmaterialen zal 
kunnen plaats hebben. Over de daaraan ver
bonden uit.gaven zal de Maatschappij eene 
rente van 4 pct. 's jaars toekomen over het 
tijdperk gelegen tusschen het evenbedoelde 
tijdstip en dat waarop de spoorwegverbinding 
tusschen Heerlen en Valkenburg in gebruik 
wordt genomen. Deze rente zal onder de kos
ten van aanleg van de door de Maatschappij te 
maken werken bedoeld bij het eerste lid van 
dit artikel worden opgenomen. 

4. De Maatschappij zal de voor den boven
houw van den spoorweg noodige bovenbouw
materialen, voor zoover dit door den Minister 
van Waterstaat wordt verlangd, vóór of op een 
door dien Minister te bepalen tijdstip leveren 
aan den Staat, welke levering geacht wordt te 
hebben plaats gehad zoodra de materialen op de 
stapelplaatsen te Dordrecht en te Utrecht ter 
beschikking van den aannemer van den aanleg 
van den spoorweg zijn gesteld, hetgeen ge
schiedt tegen door of vanwege dien aannemer 
te onderteekenen ontvangstbewijzen. 

De Maatschappij zal deze materialen aan den 
Staat leveren tegen hare eenheidsprijzen van 
aanschaffing, geldende voor het jaar van leve
ring. 

Aan den Staat geleverde bovenbouwmateri
alen, welke na de voltooiing van den aanleg van 
den spoorweg blijken daarvoor niet noodig te 
zijn geweest, worden door de Maatschappij te
ruggenomen tegen een in gemeen overleg vast 
te stellen prijs, waarbij als maatstaf zal gelden 
de eenheidsprijzen van aanschaffing op het 
oogenblik der terugname. 

5. Voor het vervoer van bouw- en boven
bouwmaterialen en eventueel van gereedschap
pen en hulpmiddelen over het tweede spoor 
tusschen het station Valkenburg en het terrein 

van den spoorweg na.bij het aansluitingspunt 
zullen, indien het door den aannemer van den 
aanleg van den spoorweg geschiedt, behalve 
een ra.ngeerloon van / 0,50 voor eiken geheel 
of gedeeltelijk beladen wagen, geene kosten 
worden in rekening gebracht, mits het tweede 
spoor ten genoegen van de Maatschappij wordt 
onderhouden voor rekening van evenbedoelden 
aannemer. Geschiedt dit vervoer, zoowel van 
het station Valkenburg als van het station 
Heerlen naar de aansluitingspunten - dit 
laatste voor zoover dit vervoer mogelijk is in 
verband met den ombouw van het station 
Heerlen - door de Maatschappij, waartoe 
deze zich bereid verklaart, dan is haar daarvoor 
eene vergoeding verschuldigd van / 0,50 voor 
rangeerkosten en f 0,25 per geheelen of gedeel
telijken kilometer voor eiken geheel of gedeel
telijk beladen wagen. 

6. Door Rijksambtenaren, door den Minis
ter van Waterstaat aan te wijzen, zal toezicht 
worden gehouden op de uitvoering van alle 
werken. 

7. De terugbetaling door den Staat aan de 
Maatschappij van alle uitgaven, welke ingevolge 
art. 1 der meergenoemde overeenkomst d.d. 
8 October/23 Augustus 1907 of ingevolge art. 
4 dezer overeenkomst te zijnen laste komen, 
zal zooveel mogelijk geschieden binnen 14 dagen 
nadat de desbetreffende bewijsstukken, onder
scheidenlijk de ontvangstbewijzen, bedoeld bij 
art. 4, lste lid, aan den Minister van Water
staat zijn ingezonden. 

8 . . Door de Maatschappij zal als vergoeding 
voor hare bemoeiingen ter zake van de uitvoe
ring der werken aan den Sta.at in rekening 
worden gebracht : 

a. vijf ten honderd (5 pct.) van de ten 
laste van den Staat komende kosten van wer
ken en leveringen exclusief de leveriDg der ma
terialen voor den bovenbouw van den weg ; 

b. één ten honderd (1 pct.) van de kosten 
van levering volgens art. 4, 2de lid, der boven
bouwmaterialen (dwarsliggers, spoorstaven, 
lasch- en onderlegplaten, bevestigingsmiddelen, 
wissels, enz. ). 

Over de uitgaven ter verkrijging van den 
eigendom der benoodigde terreinen, wordt niets 
in rekening gebracht. 

9. De Maatschappij neemt voor hare reke
ning: 

1. het maken der volledige ontwerpen en 
bestekken met bijbehoorende teekeningen, de 
drukkosten daarvan en de advertentiekosten, 
voor zooveel deze niet ingevolge § 450 der Alge
meene Voorschriften ten laste van de aanne
mers komen; 
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2. het houden van toezicht bij den bouw, 
zoowel op het terrein als in de fabrieken. 

Eventueele betalingen door de Maatschappij 
ingevolge de Ongevallenwet te doen, ter zake 
van het voormelde toezicht, worden evenwel 
door de Maatschappij aan den Staat in reke
ning gebracht ; 

3. de kosten wegens het vervaardigen der 
grondplans, revisieteekeningen enz. ; 

4. de kosten van het technisch toezicht op 
eventueele grondboringen en proefheiïngen. 

10. Ten laste van den Staat komen de kos
ten van opneming van de te onteigenen ter
reinen door een landmeter van het kadaster, 
van schatting, van de onderhandelingen met 
de eigenaars en pachters, van de eindaanwijzing, 
aankoop, levering en overdracht der gronden, 
van de processen enz., alsmede die van even
tueele grondboringen en proefheiïngen. 

11. Ten laste van de aannemers, respectie
velijk leveranciers, zullen worden gebracht de 
kosten: 

1. van zegel, desgevorderd registreeren van 
de processenverbaal van aanneming of leve
ring met bijlagen, van de daarop betrekking 
hebbende overeenkomsten, van de advertentie
kosten ingevolge § 450 der Algemeene Voor
schriften enz. ; 

2. van zoogenaamde werkteekeningen (tee
keningen gevorderd voor de bestelling der·bouw
stoffen, onderdeelen, enz.). 

12. In de bestekken of in een der bestekken 
zal aan de aannemers of aan den aannemer de 
verplichting worden opgelegd tot het bouwen 
van een directie-verblijf en van keeten voor dag
verblijf van het toezicht hebbend personeel 
bij het werk, met meubilair, bediening, ver
warming, verlichting, enz. 

Aldus in tweevoud opgemaakt en geteekend 
te 's Gravenhage, den 30 September 1908 en 
te Utrecht, den 5 Augustus 1908. 

De Minister van Waterstaat, 
(get.) J. G. S. BEVERS. 

De Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen, 

De Directeur-Generaal, 
(get.) VAN K.RETSCHMAR. 

De Secretaris, 
(get. ) BEIJEN. 

Voor eensluidend afschrift, 

De Secretaris-Generaal van het De
partement van Waterstaat, 

(get.) F. DoFFEGNIES, l. S-G. 

2 Januari 1909. WET, houdende naturalisatie 
van Geertruid Roosenboom en negen en 
veertig anderen. S. 4. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ••• doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat de hierna genoemde personen aan Ons een 
verzoek om naturalisatie hebben ingediend, 
met overlegging van de bewijsstukken, bedoeld 
in artikel 3, in verband met artikel 3bir der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268) op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
gewijzigd bij de wet van 8 Juli 1907 (Staatsblctd 
n°. 177); 

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

Eenig artikel. 

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij 
deze verleend aan : 

1. Geertruid Roosenboom, dienstbode, ge
boren te Vaals (provincie Limburg) den 1 Sep
tember 1861, wonende te Aken (Pruisen) ; · 

2. Peter Henricus Gelissen, arbeider, geboren 
te Stein (provincie Limburg) den 1 April 1874, 
wonende te Walsum (Pruisen); 

3. Hendrikus Jacobus Bekker, koopman, ge
boren te Bergh (provincie Gelderland) den 17 
September 1861, wonende te Hüthum (Pru.i· 
sen); 

4. Bernardus Jansen, landbouwer, geboren 
te Bergh (provincie Gelderland) den 11 Maart 
1862, wonende te Elten (Pruisen); 

5. Antonius Groot Severt, molenaar en bakker, 
geboren te Eibergen (provincie Gelderland) den 
25 November 1857, wonende te Hüthum 
(Pruisen); 

6. Hendrikus Verhij, arbeider, geboren te 
Bergh (provincie Gelderland) den 5 Mei 1859, 
wonende te Emmerik (Pruisen); 

7. Rigardus Castelijns, schipper, geboren te 
Geert.ruidenberg (provincie Noordbrabant) den 
10 Februari 1844, wonende te Antwerpen 
(België); 

8. Derk Vastenholt, sigarenmaker, geboren te 
Kampen (provincie Overijssel) den 5 October 
1866, wonende te Altona-Ottensen (Pruisen) ; 

9. Berna:rd ter Braak, arbeider, geboren te 
Ootmarsum (provincie Overijssel) den 10 Fe
bruari 1863, wonende te Gronau (Pruisen) ; 

10. Maria Catharina Peeters, dienstbode, ge
boren te Baarlo, gemeente Maasbree (provincie 
Limburg) den 18 Februari 1867, wonende te 
Kaldenkirchen (Pruisen) ; 

ll. Mathias Joseph Hubert Pelzer, voerman, 
geboren te Wiirselen (Pruisen) den 28 Juli 1861, 
wonende te Würselen (Pruisen); 

12. Johannes Hubertus Rlezer, arbeider, ge-
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boreri te Gulpen (provincie Limburg) den 15 
December 1862, wonende te Aken (Pruisen) ; 

13. Dirk Jan van der Boon, stalknecht, ge
boren te Lisse (provincie Zuidbolland) de~ 24 
:i.'fei 1864, wonende te Brussel (België); 

14. Samuel van Rijk, koopman, geboren te 
Rotterdam (provincie Zuidholland) den 28 No
vember 1856, wonende te Laeken (België) ; 

15. Gerarda Elisabeth van den Berg, weduwe 
van Gerhardus Kolenbrander, arbeidster, ge
boren te Emmerik (Pruisen) den 4 Maart 1872, 
wonende te Emmerik (Pruisen) ; 

16. Joannes Kok, zonder beroep, geboren te 
Raalte (provincie Overijssel) den 9 Juli 1872, 
wonende te Gronau (Pruisen) ; 

17. Maria Beyer, dienstbode, geboren te 
Gendringen (provincie Gelderland) den 6 Fe
bruari 1868, wonende te Emmerik (Pruisen) ; 

18. Petronilla de Vos, weduwe van Adriaan 
Markus, zonder beroep, geboren te Steenber
gen {provincie ~ oordbrabant) den 11 April 
1843, wonende te Antwerpen (België) ; 

19. Nicolae8 H1tbertu.s Muller, kantoorbe
diende, geboren te Heer (provincie Limburg) 
den 22 April 1855, wonende te Reims (Frank
rijk); 

20. Frans Willem Hubert Hendriks, koop
man, geboren te Bocholzr(provincie Limburg) 
den 25 November 1859, wonende te Aken 
(Pruisen); 

21. Johanna Louisa Julie Teupken, zonder 
beroep, geboren te '(Gravenhage (provincie 
Zuidholland) · den 30 Maart 1845, wonende te 
Ixelles (België) ; 

22. Gerrit Salomon Tak, sigarenmaker, ge
boren te Amsterdam (provincie Noordholland) 
den 12;Juli 1850, wonende te Londen (G10ot
Britannië) ; 

23. Joseph Witjas, diamantslijper, geboren 
te Amsterdam (provincie Noordholland) den 
3 Mei 1861, wonende te Antwerpen (België) ; 

24. Grada R,utjens, weduwe van Wilhelmus 
Otten, zonder br,roep, geboren te Wehl (pro
vincie Gelderland) den 5 November 1829, 
wonende te Emmerik (Pruisen) ; 

25. l,fattheus Henricus Johannes Roelofs, 
landbouwer, geboren te Mook (provincie Lim
burg) den 2 October .1870, wonende te Asperder. 
(Pruisen); 

26. Wilhelmus Goossen, metselaar, geboren 
te Bergh (provincie Gelderland) den 23 Juli 
1868, wonende te Elten (Pruisen) ; 

27. Gerardus Hubertus Theunissen, houder 
van een kantoor tot plaatsing van dienstboden, 
geboren te Neeritter (provincie Limburg) den 
3 Mei 1867, wonende te Aken (Pruisen) ; 

28. Willem Joseph van J,faa'.lien, handelsagent, 

geboren te Semarang (Java) den 23 October 
1861, wonende te Uccle (België) ; 

29. Jacques Hartog, zonder bèroep, geboren 
te Hulst {provincie Zeeland) den 23 October 
1844, wonende te Brussel (België) ; 

30. Gijsberta Jacoba Wittuwa, zonder beroep, 
geboren te Emmerik (Pruisen) den 6 Augustus 
1869, wonende te E=erik (Pruisen) ; 

31. Johanna Beeks, gescheiden huisvrouw 
van Petrus Johannes Sanders, huishoudster, ge
boren te Elst (provincie Gelderland) den 17 
April 1861, wonende te Ixelles (België) ; 

32. Hendrika Anna WaUer, zonder beroep, 
geboren te Macasser (Celebes) den 30 Maart 
1853, wonende te Viareggio (Italië) ; 

33. Willem Hamburger, zonder beroep, ge
boren te -Utrecht (provincie Utrecht) den 30 
Januari 1871, wonende te Parijs (Frankrijk); 

34. Pieter Johannes Ketelaar, sigarenmaker, 
geboren te Rotterdam (provincie Zuidholland) 
den 2 November 1862, wonende te Altona 
(Pruisen); 

35. Jacob Hendrik de Haan, machinist, ge
boren te Ro tterdam (provincie Zuidbolland) den 
10 Juli 1870, wonende te Antwerpen (België) ; 

36. Alexandre Michel Jean Kraus, handels
reiziger, geboren te Brussel (België) den 30 
Maart 1875, wonende te Brussel (België) ; 

37. Henrietta Susanna de Jongh van Arkel, 
zonder beroep, geboren te Lonneker (provincie 
Overijssel) den 10 Juni 1865, wonende te Lon
den (Groot-Britannië); 

38. Alphons Hubert Sticnen, ketelmaker, ge
boren te Vaals (p·ovincie Limburg) den 21 
Januari 1869, wonende te Benrath (Prmsen); 

39. l,fa.r·ia Magdalena Francken, dienstbode, 
geboren te Heerlen (provincie Limburg) den 
10 October 1852, wonende te Aken (Pmisen); 

40. Bernard van de Pa.s, fabrieksarbeider, 
geboren te Horst (provincie Limburg) den 25 
Juni 1866, wonende te Duisburg-Beeck (Prui
sen); 

4i. Johanna Schreur, weduwe van Bernar
dus Bekking, landbouwster, geboren te Emme
rik (Pruisen) den 11 Augustus 1856, wonende 
te Emmerik (Pruisdn) ; 

42. Abraham Zec'/cendor/, tandarts, geboren 
te Amsterdam (provincie Noordbolland) den 
18 fei 1872, wonende te Luik (België); 

43. I saac l,fendes, sigarenmaker, geboren te 
Amsterdam (provincie Noordbolland) den 2 
Januari 1863, wonende te Londen (Groot
Britannië) ; 

44. Johannes Josephus Houthuesen, kleer
maker, geboren te Amsterdam (provincie 
Noordholland) den 14 Mei 1850, wonende te 
Londen (Groot-Britannië) ; 
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45. Johannes Evert Loobeck, kleermaker, 
geboren te Goes (provincie Zeeland) den 26 
October 1860, wonende te Molenbeek t. 
Jean (België); 1 

46. Maria Josephina Philomena Gelekerken, 
zonder beroep, geboren te :Mheer (provincie 
Limburg) den 10 Juni 1861, wonende te Brand
Aken (Prnisen); 

47. Jan Hendrik ter J)fetden, zonder beroep, 
geboren te Wadenoijen (provincie Gelderland) 
den 19 November 1866, wonende te Stotfold 
(Groot-Britannië) ; 

48. Gozewinus Gerardus mn Marwijk, arbei
der, geboren te Bemmel (provincie Gelderland) 
den 1 December 1868, wonende te Duisburg 
(Pruisen); 

49. Jacobus Huntink, daglooner, geboren to 
Bergh (provincie Gelderland) den 29 Januari 
1868, wonende te Huisberden (Pruisen) ; 

50. Henderikus Slosser, sigarenmaker, ge
boren te Zuidhorn (provincie Groningen) den 
9 Januari 1865, wonende te Moers (Pruisen). 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te 's G!·avenhage, den 2den Januari 

1909. 
(get.) WIL HEL MINA. 

De .Af in is ter van Justitie, 
(get.) NELISS.EN. 

(Uitgeg. 16 Jan. 1909.) 

2 Januari 1909. Wet, houdende naturalisatie 
van Johan Bemard Gerhard Borgert en twee 
en vijftig anderen. S. 6. 

WIJ WILHELMINA, 11:Nz • •• doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat de hierna genoemde personen aan Ons een 
verzoek om naturalisatie hebben ingediend, 
met overlegging van de bewijsstukken, be
doeld in artikel 3, in verband met artikel 3bis 
der wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
n°. 268) op het ederlanderschap en het inge
zetenschap, gewijzigd bij de wet van 8 Juli 
1907 (Staat"blad n°. 177); 

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

Eenig artikel. 

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij 
deze verleend aan : 

1. Johan Bernard Gerhard Borgert, fabrieks
baas, geboren te Denekamp (provincie Over
ijssel) den 25 Augustus 1869, wonende te 
Gronau (Pruisen) ; 

2. Olazina van Riesen, weduwe van Bernardus 
Meulekamp, zonder beroep, geboren te ijkerk 
(provincie Gelderland) den 29 April 1824, wo
nende te Aken (Pruisen) ; 

3. Leonard Ortmanns, landbouwer, geboren 
te Eynatten (Pruisen) den 23 October 1863, 
wonende te Eilendorf bij Aken (Pruisen) ; 

4. Isaac Salomon Kanstein, zonder beroep, 
geboren te Amsterdam (provincie Noordholland) 
den 11 Augustus 1837, wonende te Emden 
(Pruisen); 

5 Sixtus Gijsbertus van Os, koopman, ge
boren te Huissen (provincie Gelderland) den 
6 April 1864, wonende te Londen (Groot
Britannië); 

6. Adrianus Johannes de Zwart, meubel
maker, geboren te Zalt-Bommel (provincie 
Gelderland) den 16 December 1848, wonende 
te Londen (Groot-Britannië) ; 

7. Hein Abraham van Em,den, sigarenmaker, 
geboren te Kampen (provincie Overijssel) den 
6 Januari 1863, wonende te Londen (Groot
Bri tannië); 

8. Wilhelm Hoenen, werkman, geboren te 
Aken (Pruisen) den 10 October 1871, wonende 
te Aken-Forst (Pruisen) ; 

9. Jacobus Huhertus Voorter, tramwegbe
ambte, geboren te Neeritter (provincie Limburg) 
den 12 December 1873, wonende te Solingen 
(Pruisen); 

10. Bartel Locker de Brwijne, zonder beroep, 
geboren te Noordwelle (provincie Zeeland) den 
22 September 1859, wonende te oordwelle 
(Zeeland); 

ll. Frederik Johannes Loobeek, koffiehms
honder, geboren te Goes (provincie Zeeland) 
den 6 Januari 1854, wonende te Brussel (Bel
gië); 

12. Hubertus J,fattheus Axer, ondernemer van 
openbare werken, geboren te Zierikzee (pro
vincie Zeeland) den 5 December 1845, wonende 
te Jette St. Pieter bij Brussel (België) ; 

13. Peter Henricus Hiwertus Gooaen, dag
looner, geboren te Echt (provincie Limburg) 
den 1 April 1834, wonende te t . Tönis (Pruisen); 

14. Petrus Schmitz, boekbindersgezel, ge
boren te Maastricht (provincie Limburg) den 
21 April 1847, wonende te Londen (Groot
Britannië); 

15. Petrus Franciscus Ludovicus George Wee, 
fabrikant, geboren te Breda (provincie Noord
brabant) den 18 April 1850, wonende te Ber
chem bij Antwerpen (België); 

16. Jean Pierre Victor Regnier, handelsrei
ziger, geboren te Maastricht (provincie Lim
burg) den 26 Juni 1862, wonende te Laeken 
bij Brussel (België) ; 

17. PetrUB Loobeek, kleermaker, geboren te 
Goes (provincie Zeeland) den 21 December 1847, 
wonende te Schaerbeek bij Brussel (België) ; 
. 1 . Loltis Jides Victor Strnijs, glasschilder, 
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geboren te Dordrecht (provincie Zuidholland) 
den 19 Maart 1861, wonende te Brussel (België); 

19. Abraham Engelsman, sigarenmaker, ;;e
boren te Amsterdam (provincie Noordholland) 
den 23 Juli 1861, wonende te Londen (Groót
Britannië) ; 

20. Simson Iwco, voorlezer, geboren te Am
sterdam (provincie Noordholland) den 6 Juni 
1844, wonende te Londen (Groot-Britannië); 

21. Henderikus Albertus Snijders, daglooner, 
geboren te Coevorden (provincie Drenthe) den 
22 September 1864, wonende te Hackhausen 
(Pruisen); 

22. Jonas David Hartog, fabrikant, geboren 
te Oirschot (provincie Noordbrabant) den 19 
Januari 1850, wonende te Anderlecht bij Brus
sel (België) ; 

23. Levie Gompers, juwelier, geboren te Am
sterdam (provincie Noordholland) den 14 Mei 
1863, wonende te Parijs (Frankrijk) ; 

24.· Jan Jacques Haakman, muzikant, ge
boren te Amsterdam (provincie Noordholland) 
den 22 September 1861, wonende te Londen 
(Groot-Britannië) ; 

25. Emanuel de Haas. boekbinder, geboren 
te Rotterdam (provincie Zuidholland) den 10 
Maart 1831, wonende te Londen (Groot-Bri
tannië) ; 

26. Ludovicus Henrikus Maertens, boekhou
der, geboren te Hulst (provincie Zeeland) den 
7 December 1833, wonende te Molenbeek St. 
Jean (België) ; 

27. Joannes Peeters, arbeider, geboren te 
Baarlo, gemeente Maasbree (provincie Lim
burg) den 27 October 1860, wonende te Kal
denkirchen (Pruisen) ; 

28. Frans Jan Winkens, schrijnwerker, ge
boren te Schinnen (provincie Limburg) den 5 
Februari 1871, wonende te Rotthausen (Prui
sen); 

29. Bernardus Johannes Antonius Vossenaar, 
kleermaker, geboren te Breda (provincie 
Noordbrabant) den 19 November 1862, wo
nende te Antwerpen (België); 

30. Wilhelmus Johannes Antonius Vossenaar, 
letterzetter, geboren te Breda (provincie 
Noordbrabant) den 3 Maart 1865, wonende te 
Antwerpen (België) ; 

31. Albertus Johannes Franciscus Snels, koop
man, geboren te Breda (provincie Noordbra
bant) den 26 Augustus 1859, wonende te Ant
werpen (België) ; 

32. Godefridus Franciscus de Vocht, klooster
broeder, geboren te Bladel (provincie Noord
brabant) den 24 Februari 1867, wonende te 
Leuven (België); 

33. Johanna Maria Plaum, dienstbode, ge-

::ioren te Schaesberg (provincie Limburg). den 
9 December 1861, wonende te Aken (Pruisen) ; 

34. Meijer Nekelsburg, sigarenmaker, ge
boren te Amsterdam (provincie Noordholland) 
den 30 Juli 1849, wonende te Londen (Groot
Britannië) ; 

35_ Jacobus Petrus Marie Martinus van 
Belle, handelsreiziger, geboren te Rotterdam 
(provincie Zuidholland) den 15 Augustus 1839, 
wonende te Luik (België) ; 

36. Theodorus te Wil, fabrieksarbeider, ge
boren te Bergh (provincie Gelderland) den 15 
Augustus 1858, wonende te Emmerik (Prui
sen); 

37. Henr·icus Jacobus Hubertus Verkinnis, 
huisschilder, geboren te Roermond (provincie 
Limburg) den 5 September 1868, wonende te 
M-Gladbach (Pruisen) ; 

38. Jacobus Augustinus Alphonsus van Duu
ren, zonder beroep, geboren te 's Hertogen
bosch (provincie Noordbrabant) den 11 E.:eptem
ber 1847, wonende te Parijs (Frankrijk); 

39. Andreas Gijsbertu.s Bernardus Goning, 
depot-houder, geboren te Oldenzaal (provincie 
Overij ssel) den 19 Februari 1856, wonende 
te Brussel (België).; 

40. Machiel van Blerkom, straatventer, ge
boren te Rotterdam (provincie Zuidholland} 
den 24 Augustus 1836, wonende te Londen 
(Groot-Britannië) ; 

41. Jeanne Pétronille H élène Grabielle N olet 
de Brauwere van Steeland, zonder beroep, ge
boren te Ixelles (België) den 31 Juli 1846, 
wonende te Vilvoorde (België); 

42. Marie Alix I saure Herminie Nolet de 
Brauwere van Steeland, zonder beroep, geboren 
te Ixelles (België) den 1 Maart 1855, wonende 
te Vilvoorde (België) , 

43. Gerrit Jan Huisman, arbeider, geboren 
te Borne (provincie Overijssel) den 3 Mei 1848, 
wonende te Osnabrück (Pruisen) ; 

44. Maria Agnès Strolenberg, werkvrouw, ge
boren te K erkrade (provincie Limburg) den 7 
October 1869, wonende te Aken (Pruisen) ; 

45. Jan Kobus, arbeider, geboren te den 
Ham (provincie Overijssel) den 26 Maart 1856, 
wonende te Osnabrück (Pruisen); 

46. Adolf Voorzanger, muziekleeraar, gebo
ren te Arnhem (provincie Gelderland) den 14-
December 1842, wonende te Londen (Groot
Britannië) ; 

47. Henriette Louise Rahr, weduwe van 
Mathias Peter Ludwig Dicke, zonder beroep, 
geboren te Utrecht (provincie Utrecht) den 7 
Februari 1838, wonende te Hamburg (Duitsch
land) ; 

48. Barend Wessel, diamantwerker, geboren 
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te Amsterdam (provincie Noordholland) den 
17 Mei 1870, wonende te Antwerpen (België); 

49. Gerard Huhert Vaasen, verver, geboren 
te Blerick, gemeente Maasbree (provincie Lim
burg) den 4 Augustus 1865, wonende te Kal
denkirchen (Pruisen) ; 

50. Bernatdus Hulkenberg, landbouwer, ge
boren te Bergh (provincie Gelderland) den 17 
Juli 1868, wonende te Emmerik (Pruisen); 

51. Eduardus OhriBtianus Martinus Achter
bergh, makelaar in tabak, geboren te Eindhoven 
(provincie Noordbrabant) den 25 September 
1862, wonende te Antwerpen (België) ; 

52. Theodor Liinakena, steendrukker, ge
boren te Aken (Pruisen) den 6 Juli 1869, wo
nende te Aken (Pruisen) ; 

53. Johannea Winand Oret8, ·machinenarbeider, 
geboren te Aken (Pruisen) den 25 Augustus 
1873, wonende te Aken (Pruisen). 

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

1909. 
(,get.) WILHELMINA. 

De Minisfe,• van Justitie, 
{get. ) N ELISSEN. 

(Ui tgeg. 15 Jan. 1909.) 

2 Januari 1909. BESLUIT, tot vernietiging 
van artikel 161b der Algemeene Politie
verordening van de gemeente Velsen, vast
gesteld door den Raad dier gemeente in 
zijne vergadering van 14 Mei 1907, voot
zooveel de bij gemelde bepaling gestelde 
voorwaarde ter beoordeeling van .Burge
meester! en Wethouders wordt gelaten. 
s. 6. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 23 October 1908, 
n°. 8765, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, be
treffende artikel 161b der Algemeene Politie
verordening van de gemeente te Velsen, vast
gesteld door den Raad dier gemeente in zijne 
vergadering van 14 Mei 1907; 

Overwegende, dat genoemd artikel 161 luidt: 
"Van den dienst bij de brandspuiten zijn geheel 
vrijgesteld : 

a. enz.; 
b. de rijks- en gemeente-ambtenaren, voor 

zoover het vervullen van de hun als zoodanig 
opgelegde plichten het gelijktijdig verleenen 
van de gevorderde diensten ni~t toelaat, ter 
beoordeeling van Burgemeester en Wethouders; 

c. enz.; 
Overwegende, dat door de woorden "ter be

oordeeling van Burgemeester en Wethouders" 

aan het slot van de bepaling sub b geplaatst, 
het oordeel over de vraag, of de vervulling van 
ambtelijke plichten doorloopend het verleenen 
van door het gemeentebestuur gevorderde 
diensten al dan niet to1Jlaat, wordt onttrokken 
aan den rechter en gelegd in handen van Bur
gemeester en Wethouders, niet slechts ten aan
zien van gemeente-ambtenaren, maar ook van 
rijks-ambtenaren ; 

Overwegende, dat dit is in strijd met het 
algemeen belang, vermits daardoor het al of 
niet vervullen door rijks-ambtenaren van hunne 
ambtelijke plichten wordt afhankelijk gemaakt 
van de beslissing der gemeentelijke overheid, 
aan welke dus de Rijksoverheid te dien aanzien 
ondergeschikt wordt gemaakt; 

Gehoord den Raad van State, advies van 24 
November 1908, n°. 31 ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen ge
noemden Minister van 29 December 1908, n°. 
11837, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet ; 
-Hebben goedgevonden en verstaan: 

Artikel 161b der Algemeene Politieverorde
ning van de gemeente Velsen, vastgesteld door 
den Raad dier gemeente in zijne vergadering 
van 14 Mei 1907, voor zooveel de bij gemelde 
bepaling gestelde voorwaarde ter beoordeeling 
van Burgemeester en Wethouders wordt ge
laten, te vernietigen wegens strijd met het alge
meen belang. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het StaatBblad zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 2den Januari 1909. 
(get.) WI HELMIN A. 

De Minister van BinnenlandBcl,e Zaken, 
{get.) HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 14 Jan. 1909.) 

2 Jani,ari 1909. M1ssrvE van den Minister 
van .Binnenlandsche Zaken, aan de Gede
puteerde Staten van de provinciën, be
treffende den duur van cursu5sen aan bur
geravondscholen, in verband met Rijks
pensioen. 

Tijdelijke diensten, krachtens aanstelling in 
burgerlijke betrekkingen bewezen, komen in
gevolge art. 9bis der Burgerlijke Pensioenwet 
dan eerst bij de regeling van pensioen als 
diensttijd in aanmerking, indien zij door eene 
vaste aanstelling worden gevolgd, of - volgt 
de vaste aanstelling niet onmiddellijk - indien 
zij zijn bewezen gedurende tenminste twee 
achtereenvolgende jaren. 

Niet als voor pensioen geldig moeten der
halve worden aangemerkt de diensten, welke 
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niet aan de in voornoemd artikel gestelde voor
waarden voldoen, zooals diensten van leeraren 
aan burgeravondscbolen, voor zooverre de be
noemingen telkens slechts voor één cursus of 
schooljaar zijn geschied, terwijl de betrokken 
gemeente-verordeningen den duur van het 
schooljaar of van den cursus op minder dan 
twaalf maanden vaststellen. 

Met oen Pensioenraad voor de burgerlijke 
ambtenaren is de Minister v,m meening, dat 
de onbillijkheden, waartoe deze toestand onge
twijfeld in vele gevallen leidt, kunnen worden 
voorkomen, indien de gemeentebesturen bereid 
zijn bij verordening te bepalen, dat de cursus
sen aan de burgeravondschool een vol jaar 
duren, doch dat slechts gedurende zekeren 
tijd van het jaar onderwijs zai worden gege
ven, of wel door de benoemingsbesluiten al
dus te formuleeren, dat de benoeming in tij
delijken dienst telkens voor een vol jaar ge
schiede. 

Ik · heb de eer Uw college te verzoeken de 
besturen der gemeenten in Uwe provincie, 
door welke burgeravondscholen in stand wor
den gehouden, met het bovenstaande in ken
nis te stellen en ze namens mij uit te noodi
gen de belangen van het leeraren-personeel 
dezer scholen, wat betreft de toekomstige aan
spraken op Rijkspensioen wel in het oog te wil
len houden door de bovenaangegeven gedrags
lijn te volgen. 

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

4 Janum·i 1009. BESLUIT, tot vernietiging 
van het besluit van Burgemeester en W et
houders der gemeente Vaals, dd .. 28 Febru
ari 1908. waarbij aan de maatschappij "de 
Automaat", aldaar, voorwaardelijk vergun
ning is verleend tot het oprichten van 
eene bergplaats van petroleum op het 
perceel kadastraal bekend gemeente Vaals, 
sectie A, n°. 4875. S. 7. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 25 No
vember 1908, n°. 693 H, afdeeling Arbeid, tot 
vernietiging van het besluit van Burgemeester 
en Wethouders der gemeente Vaals, dd. 28 
Februari 1908, waarbij aan de maatschappij 
,,de Automaat" aldaar voorwaardelijk vergun
ning is verleend tot het oprichten van eene 
bergplaats van petroleum op het perceel kadas
traal bekend gemeente Vaals, sectie A, n°. 
4875; 

Overwegende dat het gemeentebestuur van 

Vaals de zitting, bedoeld in artikel 7 der Hin
derwet, niet overeenkomstig dat artikel heeft 
gehouden op den veertienden dag na de open
bare kennisgeving, bedoeld in artikel 6 dier 
wet; 

dat door het niet in acht nemen van bedoelde 
tijdsbepaling van artikel 7, die de wetgever 
noodig beeft geacht voor de beslissing op een 
verzoek om vergunning, de beslissing van Bur
gemeester en Wethouders van Vaals geacht 
moet worden te zijn genomen in strijd met de 
wet; 

dat genoemd gemeentebestuur verder_ in 
strijd met artikel 13 der Hinderwet, bij het ver
leenen der vergunning niet heeft bepaald een 
termijn binnen welken de inrichting moet zijn 
voltooid en in werking gebracht; 

dat mitsdien het besluit van Burgemeester 
en Wethouders van Vaals op grond van strijd 
met de wet behoort te worden vernietigd ; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet ; 
Den Ra.ad van Sta.te gehoord, advies van 15 

December 1908, n°. 11 ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 29 December 1908, 
n°. 770 H, a.fdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en versta.an : 
het besluit van Burgemeester en Wethouders 

der gemeente Vaals, dd. 28 Februari 1908, 
no. 28, te vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staatsblad za.l worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's Gravenhage, den 4den Januari 1909. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel, 

(get.) A. S. TALMA. 

(Uitgeg. 19 Jan. 1909.) 

4 Januari 1909. BESLUIT, houdende beslissing, 
dat het trekken van een lotingsnummer 
door een ander dan dengenen die daartoe 
volgens art. 31 der militiewet bevoegd is, 
op den uitslag der loting van invloed is 
en dus vernietiging van de loting moet 
medebrengen, voor zooveel betreft het on
bevoegdelijk getrokken nummer en de 
daarop volgende. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. ; 

Overwegende, dat J. H. MEIER en eenige 
anderen, lotelingen voor de lichting der nati
onale militie voor 1909, bij Gedep. Staten een 
bezwaarschrift hebben ingediend tegen de lo-
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ting gehouden op 14 _Oct. 1908 in de gemeente 
Schiedam op grond, dat verwisseling van per• 
sonen heeft plaats gehad tusschen J OHANNE.S 
HERM.A.NUS Mi;;nm en HERM.A.NUS THEODO· 
RUS MEIJER, waardoor de gelijkheid van kans 
na het trekken van een voordeelig nummer 
op die onregelmatigheid is verbroken; 

dat, nadat J. Rrs en anderen te Schiedam 
eveneens een adres bij Ged. Staten hadden in
gediend, houdende verzoek de loting te willen 
handhaven, Ged. Staten, na ingewonnen advies 
van den militie-commissaris in het 2• district 
van Zuid-Holland, den 27 Oct. 1908 hebben 
besloten, de op 14 Oct. 1908 te Schiedam ge· 
houden loting voor de nationale militie, lich
ting 1909 van die gemeente, voor zoover be
treft de onder nummers 1 tot en met 178 op 
de alphabetische lijst voorkomende ingeschre
venen, te handhaven en voorzoover betreft de 
onder nummers 174 en volgende daarop voor
komende ingeschrevenen te vernietigen ; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen , 
dat blijkens voormeld ambtsbericht van den 
militie-commissaris, nader bevestigd door me
dedeelingen van adressanten ter openbare ver
gadering van hun college, bij de op 14 Oct. 
1908 te Schiedam gehouden loting, toen door 
den militie-commissaris n°. 174 der lllphabe
tische naamlijst, te weten J. H. Meier, werd 
opgeroepen, een persoon naar voren trad, die 
later gebleken is H. TH. MEIJER, n°. 177 van 

__ de alphabetische naamlijst te zijn; dat hierop 
d eze H . TH. MEIJER tot .de loting is toege• 

_,,. laten en getrokken heeft n°. 18 ; dat vervol
gens, nadat achtereenvolgens hebben geloot 
de personen, wier namen op de alphabetische 
naamlijst onder 176 en 176 voorkomen, voor 
H . TH. MEIJER, die bij het afroepen van zijn 
naam niet meer in het lokaal, waar de loting 
gehouden werd, aanwezig was, ambtshalve is 
geloot en n°. 172 getrokken ; dat daarna J . H. 
MEIER zich bij het oproepen van n°. 178 van 
de alphabetische naamlijst bij den militie-com
missaris vervoegde, waarop door dezen het 
door H. TH. MErJER, die wederom was bin
nengeroepen, getrokken lotingsnummer 18 aan 
J. H . MEIER is ter hand gesteld en aan H . 
TH. MEIJER het ambtshalve voor hem getrok
ken lotingsnummer 172; dat dus voor voor
zegden J. H . MEIER, n~. 174 der alphabetische 
naamlijst, door een daartoe onbevoegde is ge
loot en alzoo is gehandeld in strijd met art. 
81 der Militiewet 1901; dat deze onregelma
tigheid van invloed heeft kunnen zijn op den 
uitslag der loting, daar, wanneer door den be
trokken loteling zelven of door een der bij 
art. 81 aangewezen personen getrokken was, 

een ander nummer getrokken had kunnen wor· 
den.; dat , ware overeenkomstig art. 81 getrok
ken, de op volgnummer 174 volgende lotelin
gen de keus zouden kunnen hebben gehad 
uit eene andere verzameling nummers dan zij 
nu de keus hebben gehad ; dat derhalve ooK 
ten opzichte van hen de onregelmatigheid van 
invloed heeft kunnen zijn op den uitslag der 
loting ; 

dat tegen de beslissing van Ged. Staten J. 
Ris c. s. bij Ons in beroep zijn gekomen, 
daarbij in hoofdzaak aanroerende, dat eene 
groote mate van onverschilligheid van .J. H. 
MEIER één der oorzaken is van de plaats ge
had hebbende onregelmatigheid; dat door 
controleering der oproepingsbrieven het ge· 
heele incident ware te voorkomen geweest ; 
dat de militie-commissaris het in zijne macht 
had de onregelmatigheid staande de consta
teering te herstellen of wel de loting te schor• 
sen; dat zij zich voorts niet kunnen vereeni
gen met de interpretatie door Ged. Staten ge• 
geven aan art. 81 j0 • art. 84 der Militiewet 
1901 ; dat ware deze interpretatie juist, ,,nie
tigheid" moest bedreigd zijn tegen overtre
ding van art. 31 der Militiewet 1901, maar eene 
redactie als van art. 84 ten eenenmale onver• 
klaarbaar is ; dat, moge in art. 81 ook al veel 
gewicht aan de trekkende hand worden ver
leend , dit artikel toch nog wel in dezen zin 
verklaarbaar is, dat de wetgever eenige zeker
heid wilde hebben omtrent den persoon zelf 
die zou loten, subsidiair zijn plaatsvervanger ; 
dat, ware de interpretatie van G-ed. Staten 
juist, men slechts een ander dan zich zelf en 
niet behoorend tot de in art. 81 genoemde per• 
sonen zou hebben te doen opgaan om de loting 
het euvel van een intrinsieke nietigheid bij te 
brengen ; dat adressanten het mitsdien het 
meest met de rechtvaardigheid in overeenstem
ming zouden achten, dat alleen door J. H. 
MEIER en de daarop volgende drie MEIJ ERS 
werd overgeloot ; 

Overwegende, dat ingevolge art. 34 der Mi
litiewet 1901, Ged. Staten naar aanleiding van 
de bij hen ingebrachte bezwaren tegen de wij
ze waarop de loting is geschied, uitspraak 
doen, hetzij tot handhaving, hetzij tot vernie· 
ti~ing der loting naar gelang eene gepleegde 
onregelmatigheid op den uitslag der loting al 
dan niet van invloed heeft kunnen zijn ; 

dat mitsdien, ook in hooger beroep, uitslui
tend ter beoordeeling en beslissing staat de 
vraag, of de hier gepleegde onregelmatigheid, 
welke ook door appellanten niet weersproken 
wordt, op den uitslag der loting van invloed· 
heeft kunnen zijn ; 
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dat deze vraag bevestigend moet worden be
antwoord op de gronden, door Ged. taten 
aangevoerd, waarmede Wij ons vereenigen ; 

Gezien de Militiewet 1901 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
met handhaving van het bestreden besluit 

van Gedep. Staten van Zuid-Holland het daar
tegen ingestelde beroep ongegrond te verkla-
ren. (Gem. stem.) 

5 Januari 1909. BxsLUIT, tot vernietiging 
van de besluiten van Uurgemeester en 
Wethouders van Winschoten, vastgesteld 
in hunne vergaderingen van 9 Maart, 13 
Juli, 3 Augustus, 17 Augustus, 2 Septem
ber en 14 September 1908, tot goedkeuring 
van wijzigingen in de leerplannen voor 
de openbare lagere scholen, respectievelijk 
te Sint- Vitusholt, aan den Gaasingel, aan 
den Dwingeloweg, aan de Langf.Bi'l'aat, aan 
de Pottebakkerij en aan den Visschersdijk, 
alle gelegen in de gemeente Winschoten. 

. 8. 

WIJ WILHELMlN A, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenla.ndsche Zaken van 20 November 1908 
n°. 97412, a.fdeeling Lager Onderwijs, tot ver
nietiging van de besluiten van Burgemeester 
en Wethouders van Winachoten, vastgesteld in 
hunne vergaderingen van 9 l\:laa.rt, 13 Juli, 
3 Augustus, 17 Augustus, 2 September en 14 
September 1908, tot goedkeuring van wijzi
gingen in de leerplannen voor de openbare 
lagere scholen, respectievelijk te Sint- Vitusholt, 
aan den Gaasingd, aan den Dwingdoweg, aan de 
Langutraat, aan de Pottehakkerij en aan den 
Viaachersdijk, alle gelegen in de gemeente Win
schoten; 

Overwegende : 
dat 1°. bij besluit van Burgemeester en Wet

houders van Winschoten dd. 9 Ma.art 1908, 
n°. 34, is goedgekeurd eene wijziging van het 
leerplan der school te Sint- VitU8holt, betreffende 
de invoering van de vereenvoudigde spelling ; 

2°. bij besluit van Burgemeester en Wethou
ders van Winschoten dd. 13 Juli 1908, no. 11, 
is goedgekeurd eene wijziging van het leerplan 
der school aan den Gaaaingd, waarbij de ver
eenvoudigde spelling in klasse I en II is inge
voerd; 

3°. bij besluit van Burgemeester en Wethou
ders van Winachoten, dd. 3 Augustus 1908, 
n°. 15, is goedgekeurd eene wijziging van het 
leerplan der school aan den Dwingdoweg, 
waarbij de spelling-Kollewijn in het l • en 2• 
leerjaar is ingevoerd ; 

4°_ bij besluit van Burgemeester en Wethou
ders van Winachoten dd. 17 Augustus 1908, 
n°. 17, is goedgekeurd eene wijziging van het 
leerplan der school aan de Langeatraat, waarbij 
de vereenvoudigde speIJing in del• en 2• klasse 
is ingevoerd; 

5°. bij besluit van Burgemeester en Wethou
ders van Winschoten dd. 2 September 1908, no. 
15, is goedgekeurd eene wijziging van het leer. 
plan der school aan de Pottehakkerij, waarbij de 
Kollewijnsche spelling in klasse l en 2 is in
gevo,!rd; 

13°. bij beshlit van Burgeme-ester en Wethou
ders van Winschoten dd. 14 September 1908, 
n°. 21, is goedgekeurd eene wijziging van het 
leerplan der school aan den Viaacheradijk, 
waarbij aan dat leerplan de clausule is toege
voegd: 

"Geleidelik, te beginnen met het eerste en 
twede leerjaar, wordt de " Nieuwe Spelling" 
ingevoerd, (kursus '08( 09) en wordt hiermee 
rekening gehouden in de allereerste plaats bij 
het onderwijs in de ederlandee Taal;" 

dat de van Regeeringswege gevolgde en tot 
dusver vrij algemeen gebezigde, spelling, is de 
spelling naar de regels van DE VRIES en TE 
WINKEL; 

dat bij het onderwijs in de beginselen der 
Ned.11:landsche taal eenheid van spelling en 
eenheid in het onderwijs det taalregels een al
gemeen belang is ; 

dat in het bijzonder invoering op enkele lagere ~ 
scholen van de zoogenaa.mde vereenvoudigdê""' 
spelling, of van de spelling naar de regels van 
KoLLEWIJN, die vooralsnog geenszins de alge
meene instemming vindt, voor de leerlingen 
dier scholen een belangrijk nadeel kan mee
brengen bij hun eventueel verder onderricht of 
bij het afleggen van so=ige examens ; 

dat derhalve bepalingen, welke opneming van 
de z,g_ vereenvoudigde spelling of van de spel
ling naar de regels van KoLLEWIJN, in een leer
plan van eene openbare lagere school voorschrij
ven, in strijd zijn met het algemeen belang en 
op dien grond de bovenvermelde besluiten van 
Burgemeester en Wethouders van Winschoten 
met het algemeen belang in strijd zijn ; 

Gelet op de wet tot regeling van het lager 
onderwijs; 

Gezien artikel 153 der Gemeentewet ; 
Den Ra.ad van State gehoord, advies van 15 

December 1908, n°. 9; 
Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

van Binnenlandsche Zaken van 2 Januari 1909 
n°. 11564, afdeeling Lager Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de hierboven vermelde besluiten van Burge-
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meester en Wethouders van Winschoten van : 
9 Maart 1908, n°. 34; 13 Juli 1908, n°. 11; 
3 Augustus 1908, n°. 15; 17 Augustus 1908, 
n°. 17; 2 September 1908, n°. 15, en 14 Septem
ber 1908, n°. 21 te vernietigen wegens strijd met 
het algemeen belang. 

Onze -Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad geplaatst, en in afschrift 
aan den Raad van State medegedeeld zal wor
den. 

's Gravenhage, den 5den Januari 1909. 

(get.) WILHELMINA. 

De 11finister van Binnenlandsche Zaken , 
(get. ) HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 27 Jan. 1909.) 

7 Januari 1909. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de op 
18 Mei 1907 te Bern geteekende slotproto
kollen van de Derde Internationale Con
ferentie betreffende technische eenheid der 
spoorwegen. S. 9. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien de op 18 Mei 1907 te B ern geteekende 
slotprotokollen van de Derde Internationale 
Conferentie betreffende technische eenheid der 
spoorwegen, van welke protokollen een af
druk met vertaling bij dit besluit is gevoegd ; 

Overwegende dat bedoelde protokollen na
mens Nederland zijn goedgekeurd; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken dd. 4 Januari 1909, n°. 
26061, Directie van het Protocol ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de bekendmaking van meergenoemde pro

toko!len, met de verta ling daarvan, te bevelen 
door plaatsing van dit besluit in het Staats
blad. (1) 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen bestuur, worden belast, ieder 
voor zooveel hem betref.t, met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's Gravenhage, den 7den Januari 1909. 

(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
(get. ) R. DE l\UREES VAN SwINDEREN. 

(Ui tgeg . 20 Jan. 1909.) 

(1) Hierachter is alleen de vertaling opge
nomen. 

1909. 

VERTALTh"G. 

DERDE INTERNATIONALE 
CONFERENTIE 

BETREFFENDE TECHNISCHE EENHEID 
DER SPOORWEGEN. 

SLOTPROTOCOL BETREFFENDE DE SLUITING VAN 

WAGENS IN D0UANEVERKEER. 

Bern, 18 Mei 1907. 

De gedelegeerden der Regeeringen van 
Duitschland, Oostenrijk, Hongarije, België, 
Bulgarije, Denemarken, ;Frankrijk, Italië, Noor
wegen, Nederland, Roemenië, Zweden en Zwit
serland, voor de op 6 Mei 1907 te Bern geopende 
Derde Conferentie betreffende de Technische 
Eenheid van spoorwegen, te weten : 

de heer Werkelijk Geheim Opperbouwraad 
VON MISANI, P laatsvervanger van den Presi
dent van het Rijksspoorwegbestuur, 

als afgevaardigde van de Keizerlijk Duit
sche Regeering ; 

de heer Keiz. Kon. Opperbouwraad KARL 
GöLSDORF, 

als afgevaardigde van de K. K. Oosten
rijksche Regeering ; 

de heer BELA V0N BmLY, Hoofdinspecteur 
van de Koninklijke Hongaarsche Generale 
Inspectie voor Spoorwegen en Scheepvaart, 

als afgevaardigde der Kon. Hongaarsche 
Regeering; 

de heer DEJAER, Adviseur der Staatsspoor
wegen, 

de heer DE TmERRY, Inspecteur-Generaal 
aan het Ministerie van Financiën, 

als afgevaardigden der Kon. Belgische 
Regeering; 

de heer PETER TI0H0L0FF, Ingenieur, Chef 
van den dienst der Tractie der Staatsspoor
wegen, 

de heer V ASSIL N. SALLABAOHEEF, Ingenieur, 
Chef van den· Dienst der Onderhoudswerken 
der Staatsspoorwegen, 

als afgevaardigden der Vorstelijk Bulgaar
sche Regeering ; 

de heer BussE, Directeur der Machineafdee
ling der Staatsspoorwegen, 

de heer J. V. HELPER, Chef van de afdeeling 
,,Verkeer" der Staatsspoorwegen, 

als afgevaardigden der Kon. Deensch!l 
Regeering; 

de heer WORMS DE Ro111ILLY, Inspecteur
Generaal der mijnen, Lid van het Comité voor 
de technische exploitatie êler spoorwegen, 

2 
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de heer BAUME, gepensionneerd Inspecteur
Generaal van bruggen en wegen, Lid van het 
Comité voor de technische exploitatie der spoor
wegen, 

als afgevaardigden van de Regeering der 
Fransche Republiek; 

de heer CESARE ROTA, Ingenieur, Inspecteur
Generaal der Staatsspoorwegen , 

de heer AuousTO Bosro, Inspecteur-Generaal 
der Douanen aan het. Ministerie van Finan
ciën. 

de heer FERRUCCIO CELERI, Ingenieur
Hoofdinspecteur bij de afdeeling Spoorwegen 
van het Ministerie van Openbare Werken, 

als afgevaardigden der Kon. Italiaansche 
Regeering; 

de heer G. ÛXAAL, Directeur der Machine
afdeeling van het Bestuur der Staatsspoor
wegen, 

als afgevaardigde dor Kon. Noorsche Re
geering; 

de heer E. D. KITS VAN HEYNINGEN, Lid 
van den Raad van Toezicht op de Spoorweg
diensten, 

als afgevaardigde der Kon. Nederlandsche 
Regeering ; 

de heer E. S. M:rcLEsco, Directeur-Generaal 
der Rumeensche spoorwegen, 

de heer TH. DRAGU, Chef van den Dienst der 
werkplaatsen en der Tractie bij de Directie der 
Rumeensche spoorwegen, 

als afgevaardigden der Kon. Rumeensche 
Regeering; 

de heer VIKTOR LEONARD KLEMMING, Ad
ministrateur, Chef van het Rollend Materieel 
der Staatsspoorwegen, 

als afgevaardigde der Kon. Zweedsche 
Regeering; 

de heer RoBERT WINKLER, Directeur der 
technische afdeeling van het Bonds Post- en 
Spoorwegdepartement, 

als afgevaardigde van den Zwitserschen 
Bondsraad, 

zijn heden, onder voorzitterschap van den 
heer Directeur WINKLER, voor eene slotver
gadering bijeengekomen, en zijn, op grond van 
de op 10 Mei 1907 genomen besluiten der 
Conferentie en onder voorbehoud van de goed
keuring hunner Regeeringen, overeengekomen 
wijziging te brengen in de nos. 4, 5 en 11 van 
artikel I, litt. B, van het slotprotocol van 
15 Mei 1886, betreffende do sluiting van wagens 
in douaneverkeer_ 

De voorschriften, welke in verband daarmede 
op de in internationaal verkeer toegelaten 
wagens van toepassing zijn, zullen derhalve 
zijn te lezen als volgt: 

ART. I. 
A. ÀLGEMEE~E VOORSCHRIFTEN. 

De wagens en afdeelingen van wagens, die 
gebruikt worden voor het vervoer van goederen 
in douaneverkeer, moeten gemakkelijk en zeker 
te sluiten zijn, zoodat het wegnemen of het 
verwisselen der in de afgesloten laadruimte aan
wezige goederen niet mogelijk is zonder aan
wending van geweld of zonder dat zulks zicht
bare sporen achterlaat. 

In deze wagens of afdeelingen van wagens 
mogen ook geene geheime of moeilijk te ont
dekken ruimten geschikt tot berging van goe
deren of bagage aanwezig zijn. 

Iedere wagen moet aan beide lange zijden 
voorzien zijn van een eigendomsmerk en een 
nu=er. Zijn in een wagen verschillende van 
elkander gescheiden afdeelingen, dan moet elk 
dezer een letterteeken dragen. 

B. BIJWNDERE VOORSCHRIFTEN. 

Ter verkrijging van eene afdoende sluiting 
der laadruimte moeten de bedoelde wagens 
vc,ldoen aan de volgende voorwaarden : 

1. Wagenbak. 

De zijwanden, de bodem, het dak en alle 
de laadruimte vormende deelen van den wagen 
moeten zoodanig bevestigd zijn, dat het los
maken en weder bevestigen er van niet van 
buiten af kan geschieden zonder zichtbare 
sporen achter te laten. 

Al deze deelen moeten zich in goeden toe
stand bevinden. 

Voorkomende beschadigingen van de wan
den maken den wagen alleen dan tot verder 
vervoer ongeschikt, wanneer er vrees bestaat, 
dat door daarbij ontstane openingen de lading 
toegankelijk wordt. 
2. Afstand tusschen de roldeuren en de wanden. 

De ruimte tusschen de roldeuren in gesloten 
toestand en de bak der overdekte wagens mag 
in geen geval grooter dan 20 m.M. 7.ijn. 

3. M iddden tot sluiting der roldeuren. 

Iedere roldeur van den wagen moet van een 
valhaak of van een andere gelijke zekerheid 
gevende sluitinrichting voorzien zijn. 

De bevestiging van deze sluitmiddelen moet 
zoodanig zijn, dat het wegnemen er van bij 
gesloten deuren zonder aanwending van ge_ 
weid en achterlating van zichtbare sporen niet 
mogelijk is. 

4. Oogen voor de douanesluiting. 

De roldeuren, openslaande deuren, kop-
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wanddeure11 en in het algemeen alle voor ge
bruik geschikte deuren der overdekte wagens, 
benevens de openingen voor het vullen en ledi
gen van ketelwagens, moeten voorzien zijn van 
oogen van ten minste 15 mM. binnenwerksche 
middellijn of van andere sluitmiddelen tot het 
daarin hangen van douanesloten en van douane
loodjes, zoodanig ingericht, dat het openen 
der deuren of der openingen voor vullen en 
ledigen zonder verbreking der douanesluiting 
niet mogelijk is. 

Deze oogen of andere inrichtingen ter douane
sluiting moeten aan den wagen bevestigd zijn 
met klinknagels of met schroefbouten, waarvan 
de moeren zich aan den binnenkant bevinden 
en die bij gesloten deuren niet te bereiken zijn. 

5. Y erzekerde sluiting der roldeuren. 

Aan den onderkant van de deur moet een 
bijzonder middel zijn aangebracht, waardoor 
verzekerd wordt, dat de deur niet van de loop
rail afgelicht kan worden. 

Dit middel kan bij voorbeeld bestaan uit 
een haak, die bij gesloten stand van de deur 
in een aan de looprail geklonken oog grijpt, 
of in eene verlenging van de binnenrolplaat 
van de deur tot onder de looprail of den kop 
van die rail, of in een aan de looprail zelf ge
klonken haak of beugel, enz. Bij uitzondering 
kan dit middel ook bestaan uit een van gaten 
voorzien stuk ijzer, dat het gebruik van dou
anesloten en douaneloodjes mogelijk maakt. 
De looprolplaten moeten zoodanig bevestigd, 
dat zij zonder geweldpleging niet kunnen 
worden verwijderd. 

6. Looprails voor de roldeuren. 

De looprails moeten aan ten minste twee 
hunner stoeltjes vastgeklonken zijn. Deze 
stoeltjes moeten met de vaste deelen van de 
kast zóó verbonden zijn, dat bij gesloten wagen 
hunne verwijdering niet mogelijk is zonder ge
weldpleging en achterlating van zichtbare 
sporen. 

7. Bovengeleiding van de roldeur. 

De roldeuren moeten van boven door be
hoorlijk bevestigde stangen of loopers geleid 
worden. 

8. Openslaande deuren en kopwanddeuren. 

Bij de overdekte wagens met openslaande 
deuren (bijv. bierwagens) of met kopwand
deuren, moeten deze deuren behalve van de 
sluitinrichting en van deurbeslag, die van bui-

ten niet kunnen worden verwijderd, ook voor
zien zijn van eene douanesluiting, welke vol
doet aan de sub. 4 gestelde voorwaarden, zoo
dat openen der deuren zonder beschadiging 
der douanesluiting niet mogelijk is. 

Ongebruikte kopwanddeuren (bijv. aan wa
gens die voor ambulance-dienst zijn ingericht) 
moeten van beschietingen, lijsten of ijzerbeslag 
zoodanig voorzien worden, dat zij met het 
oog op het douaneverkeer de vereischte zeker
heid aanbieden. 

9. Vensters en openingen ter 
luchtverversching. 

Wanneer de in de overdekte wagens aan
wezige openingen, als vensters en luchtgaten, 
door ijzeren staven, traliewerk of geperforeerde 
platen gesloten zijn, mogen geene openingen 
overblijven grooter dan 30 vierkante centimeter, 
zoodat door deze openingen niets van den in
houd van den wagen kan worden ontvreemd. 
Geen bevestigingsdeel van het traliewerk mag 
van buiten kunnen worden losgemaakt. 

Zijn de hierbedoelde openingen niet door 
traliewerk maar door schuiven of kleppen af
gesloten, dan moeten deze op de volgende wijze 
zijn bevestigd : 

de kleppen of de horizontale schuiven door 
grendels, overvalhaken, of dergelijke afslui
tingsmiddelen ; 

de verticale schuiven of door een der hier
bovengenoemde middelen, of, indien zij van 
eene aan de voorschriften sub 4 beantwoordende 
inrichting voor douanesluiting voorzien zijn, 
met douanesloten of douaneloodjes en wel 
zoodanig, dat het openen van buiten zonder 
aanwending van geweld, zonder achterlating 
van zichtbare sporen of zonder verbreking 
van de douanesluiting, niet mogelijk is. 

Openingen in den vloer voor waterafvoer, 
die meer dan 35 mM. middellijn hebben, moe
ten van een roosterwerk voorzien zijn. 

10. Dalckappen. 

Wanneer dakkappen door schuiven of dek
sels gesloten zijn, dan gelden voor deze, wat de 
wijze van bevestiging en sluiting aangaat, de 
in de voorafgaande nummers gegeven voor
schriften. 

11. Goederenwagens met gedeeltelijk open wan
den of bodems. 

Wagens met gedeeltelijk open wanden of 
bodems, zooals bijv. veewagens, die overigens 
aan de vorenstaande voorschriften voldoen, 
mogen alleen gebruikt worden voor het ver-

9.• 
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voer van zoodanige colli, die noch in hun ge
heel, noch gedeeltelijk door de in die wagens 
-aanwezige openingen · kunnen worden verwij
derd. In het bijzonder mogen in deze wagens 
geene vloeistoffen, korrel- of poedervormige 
waren vervoerd worden, zelfs niet, wanneer 
zij in tonnen of zakken besloten zijn. 

12. Open wagene ,net vaste dekstukken. 

Open wagens, waarvan de kopwanden door 
een sterke stang onderling verbonden zijn en 
van ten minste 75 cM. breede dekplanken of 
luiken voorzien zijn, en waarrn,n de zijwanden 
ten minste 50 cM:. hoog zijn, kunnen, wanneer 
ringen ter bevestiging van dekkleeden aanwe
zig zijn, met gebruikmaking der kleedcn, ge
bezigd worden tot het vervoer van alle aan 
douaneonderzoek onderworpen goederen. 

13. Andere open wagens. 

Andere open wagens, ·voorzien van ringen 
of andere ter bevestiging van dekkleeden ge
schikte middelen, kunnen gebezigd worden tot 
het vervoer van goederen, die aan douane
ónderzoek onderworpen zijn, wanneer het colli 
geldt, die elk ten minste 25 K.G. wegen, of 
ook andere goederen, waarvan het vervoer 
met het oog op hunne afmetingen (zooals 
groote machines, machinedeelen, stoomketels, 
enz.), of wegens hunnen aard (als hout, katoen, 
kolen, cokes, zand, steenen, ertsen, ruw- of 
oud ijzer van alle soorten, staafijzer, vee, 
haring, traan, petroleum, enz.) in gesloten of 
in de sub 12 genoemde open wagens niet toe 
te laten of gebruikelijk is. 

In die gevallen wordt het aan de douane
ambtenaren overgelaten om volgens de hun 
·van hoogerhand gegeven instructiën te beslis
sen of ter voorkoming van ontvreemding of 
verwisseling, dekkleeden gebezigd, merken aan
gebracht of andere maatregelen genomen moe
ten worden, dan wel of bij uitzondering afge
zien kan worden van eene afsluiting of van 
andere maatregelen ter verzekering van de 
identiteit van deze goederen. Ook kan de 
bevoegde autoriteit deze goederen door een 
ambtenaar doen begeleiden. 

De ter uitvoering van het hier voorgeschI'e
vene door het douanebestuur van iederen 
Staat gestelde bepalingen zullen aan de andere 
ëontracteerende Staten worden medegedeeld. 

14. Dekkleeden en hunne bevestiging. 

De ter bevestiging van dekkleeden bestemde 
ringen moeten gesloten en gelascht, met ge
klonken oogen of met moerenaan de binnenzijde ,. 

van den wagen bevestigd en op een onder
lingen afstand van hoogstens 115 cM. aange
bracht zijn, en zulks hetzij afwisselend aan de 
losse zijschotten of aan de deuren en aan de 
bufferbalken, hetzij aan het onderstel, onge
veer ter hoogte van den bodem, zoodanig, dat 
het sluitkoord zoowel het afnemen del' losse 
zijschotten als het openen der deuren belet. 

De dekkleeden moeten langs de kanten voor
zien zijn van gaten, voorzien van metalen 
kousjes, ter doorschering van het sluitkoord, 
welke gaten ongeveer op denzelfden onderlingen 
afstand staan als de ringen aan de wagens. 

Alleen aan de bovengedeelten van de dek
kleeden mogen ringen voor de sluiting worden 
gebezigd. 

De dekkleeden moeten van voldoende grootte 
zijn en in behoorlijken toestand verkeeren. De 
naden, ook van ingezette stukken, moeten zich 
of aan den binnenkant bevinden of dubbel zijn, 
d.w.z., de steken moetèn in 2 rijen op 15 tot 
25 mM. afstand van elkaar liggen. 

De sluitkoorden moeten zijn uit één stuk en 
aan beide einden voorzien van een metalen 
punt. Achter deze punten moeten oogen aan
wezig zijn, waarin, nadat de einden der koorden 
behoorlijk vas tgeknoopt zijn, de douaneslui
ting kan worden aangebracht. 

Artikel IL 

De contracteerende Staten zullen voor den 
lsten Januari 1908 den Zwitserschen Bonds
raad mededeeling doen van hun besluit be
treffende de goedkeuring van de in artikel I 
vervatte bepalingen. 

Artikel III. 

Deze overeenkomst treedt in werking drie 
maanden na den datum waarop de Zwitsersche 
Bondsraad aan de betrokken Regecringen ken
nis zal hebben gegeven, dat zij door alle deel
nemende Staten is goedgekeurd. 

Artikel IV. 

Aan eiken contracteerenden Staat blijft de 
bevoegdheid voorbehouden, ten allen tijde eene 
herziening van de overeengekomen voorschrif
ten aan den Zwitserschen Bondsraad voor 
te stellen, onder uiteenzetting van redenen en 
met aanwijzing van den datum, waarop hij 
de zaak in behandeling wenscht te zien gebracht. 

Voor het geval geene overeenstemming ver
kregen wordt, heeft de Staat, die het voorstel 
gedaan heeft, de bevoegdheid zes maanden na 
dien datum de overeenkomst op te zeggen. 



7- JANUARI 1909. 21 

Aldus vastgesteld 
dertèekend te , Bern, 

- ~ tf.) 

en in 13 exemplaren on
den 18den Mei 1907. 

VON M:rsANI. 
K. GöLSDORF. 
B. DE BIRLY. 
DEJAER. 
DE TmERRY. 
P. TICHOLOFF. 
v. N. SALLABACHEFF. 
BussE. 
:ijELPER. 
WORMS DE ROMILLY. 
C. BAUME. 
C. ROTA. 
A. Bosrn. 
CELERI. 
G. OxAAI. 
KITS VAN REYNINGEN. 

-E. s. M:rscLESCO. 
TH. DRAGU. 
VIKTOR KLEMMING. 
R. WINKLER. 

SLOTPROTOCOL DER DERDE INTERNA_TIONALE 
CONFERENTIE VOOR DE TECHNISCHE 

EEJS°HEID DER SPOORWEGEN. 

Bern, 18 Mei 1907. 

De Gedelegeerden der · Regeeringen van 
Dnitschland, Oostenrijk, Hongarije, België, 
Bulgarije, Denemarken, Frankrijk, Italië, Noor
wegen, Nederland, Rnmenië, Rusland, Zweden 
en Zwitserland, voor de op 6 Mei 1907 te Bern 
geopen_de derde internationale conferentie voor 
de Technische Eenheid . der Spoorwegen, te 
weten: 

de heer Werkelijk Geheim Opperbouwraad 
VON MisANI, Plaatsvervanger van den Presi
dent van het Rijksspoorwegbestuur, 

als afgevaardigde van de Keizerlijk Duit
sche Regeering ; 

de heer K eiz. Kon. Opperbouwraad KARL 
GöLSDORF, 

als afgevaardigde van de K. K. Oosten
rijksche Regeering ; 

de heer BELA VON BIRLY, Hoofdinspecteur 
van de Koninklijke Hongaarsche Generale 
Inspectie voor Spoorwegen en Scheepvaart, 

als afgevaardigde der Kon. Hongaarsche 
Regeering; 

de heer DEJAER, Adviseur der Staatsspoor
wegen, 

als afgevaardigde der Kon. Belgische 
Regeering; 

de heer PETER TICHOLOFF, Ingenieur, Chef 
van den Dienst der Tractie der Staatsspoor
wegen, 

de heer V ASSIL N. SAILABAOHEFF, Ingenieur, 
Chef van den Dienst der Onderhoudsw.erken 
der Staatsspoorwegen, 

als afgevaardigden der Vorstelijk Bul
gaarsche Regeering ; 

de heer BussE, Directeur der Machineafdee
ling der Staatsspoorwegen, 

de heer J. V. HELPER, Chef van de .afdeeling 
,, Verkeer" der Staatsspoorwegen, 

als. afgevaardigden der Kon. Deensche 
Regeering; 

de heer WORMS DE RoMILLY; Inspecteur
Generaal der mijnen, Lid van het Comité voor 
de technische exploitatie der spoorwegen, 

de heer BAUME, oud-Inspecteur-Generaal van 
bruggen en wegen, Lid van het Comité voor de 
technische exploitatie der spoorwegen, 

als afgevaardigden van de Regeering der 
Fransche Republiek ; 

de heer CEslRE ROTA, Ingenieur, Inspecteur
Generaal der Staatsspoorwegen, 

de AuGUSTO Bos10, Inspecteur-Generaal der 
Douanen aan het :Ministerie van Financiën, 

de heer FERRUCCIO CELERI, Ingenieur, 
Hoofdinspecteur bij de afdeeling Spoorwegen 
van het Ministerie van Openbare Werken, 

à.Is afgevaardigden der Kon. Italiaansche 
Regeering; 

de heer G. OxAAL, Direèteur der Machine
afdeeling van het Bestuur der Staatsspoor. 
wegen, 

als afgevaardigden der Kon. Noorsche 
Regeering; 

de heer E. D. KITS VAN HEYNINGEN, Lid 
van den Raad van Toezicht op de Spoorweg. 
diensten, 
·, als afgevaardigde der Kon. Nederlandsche 

Regeering; 
de heer E . S. M:rcLESCO, Directeur-Generaal 

der Rumeensche Spoorwegen, 
de heer TH. DRAGU, Chef van den Dienst der 

werkplaatsen en der Tractie bij de Directie der 
Rumeensche Spoorwegen, 

als afgevaardigden der Kon. Rumeensche 
Regeering ; · · 

de heer ALEXANDER KoRYBOUT-DACHKEVITCH, 
Collegeraad, Hoofdingenieur van Materieel en 
van Tractie bij den spoorweg Warschau-
Weenen, . 

als afgevaardigde der Keizerlijk Russische 
Regeering; 

de heer VIKTOR LEONARD KLEMMING, Ad
ministrateur, Chef van het Rollend Materieel 
der Staatsspoorwegen, 

als afgevaardigde der Kon. Zweedisch·e 
Regeering ; .. .. 

de heer ROBERT WINKLER, Directeur der 
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technische afdeeling van het Bonds Post- en 
Spoorwegdepartement, 

als afgevaardigde van den Zwitserschen 
Bondsraad, 

zijn heden, onder voorzitterschap van den 
heer Directeur WINKLER, voor eene slotver
gadering bijeengekomen, en zijn, op grond van 
de op 10, 13, 14, 15 en 16 Mei 1907 genomen 
besluiten der Conferentie en onder voorbehoud 
van de goedkeuring hunner Regeeringen, over
eengekomen de voorschriften van het slotpro
tocol van 15 Mei 1886 betreffende de technische 
eenheid der spoorwegen te vervangen door de 
volgende voorschriften : 

Artikel I . 

SPOORBREEDTE. 

-- -- ---,G~ootst~Î1(1cinst• 

0 N D E R W E R P. maat in m.M. 

De B'[JOorwijdte, gemeten tus
schen de binnenkanten der 
spoorstaafkoppen mag bij nieuw 
te leggen of te wijzigen sporen : 

in de rechte gedeelten niet 
minder dan . . 1435 
bedragen, 

en in bogen, met inbegrip van 
de spoorverwijding d e maat van 1 1470 
niet overschrijden. . . 

Artikel II. 

CONSTRUCTIE VAN HET ROLLEND MATERIEEL. 

ONDERWERP. 

§ 1. 1. Het rollend mate
rieel der spoorwegen mag we
gens zijne constructie, voor 
zoover die in dit protocol be
handeld is, niet uitgesloten 
worden van het internationaal 
verkeer, wanneer het aan de 
hieronder genoemde voorwaar
den voldoet. 

2. Er bestaat echter geene 
verplichting tot het toelaten 
van voertuigen in treinen, waar
van de samenstelling aan bij
zondere voorschriften onder
worpen is, indien die voertui
gen niet aan deze voorschrif
ten voldoen. 

3. De hieronder aangegernn 
grootste en kleinste maten gel
den zoowel voor bestaand als 
voor nieuw te bouwen mate
rieel. voor zoffl·erre ,oor het 

I
Grootste j Kleinste 

maatinm.M. 

ONDERWERP. 

eerstgenoemde materieel nie t 
de tusschen haakjes aange
geven maten zijn toegelaten. 

§ 2. 1. Radstand van nieuw 
te bouwen voertuigen. . . . 

2. Dit voorschrift geldt niet 
voor draaistellen. 

3. Voertuigen waa1·van de 
radstand niet grooter is dan 
4500 mM. worden op alle spoor
wegen, voor het internationaal 
verkeer opengesteld, toegelaten. 

4. De radstand bij voertui
gen op draaistellen is onbeperkt; 
bij andere voertuigen eveneens, 
wanneer hunne as en zoover 
kunnen verschuiven, dat de 
voertuigen bogen van 150 M. 
straal kunnen doorloopen. 
Laatstbedoelde voertuigen, met 
een radstand van meer dan 
4500 mM., moeten het teeken 
+-(-)➔ dragen. (Zie bij
lage A.) 

5. De voorschriften der spoor
wegadministratiën betreffende 
den grootsten toe te laten rad
stand van voertuigen, die niet 
voldoen aan de bepalingen 
sub 3 en 4, moeten ter kennis 
gebracht worden van de deel
nemende Sta.ten. 

6. Wanneer meer dan 2 assen 
in eenzelfden onderstel ge
plaatst zijn en de radstand 
meer dan 4000 mM. bedraagt, 
moeten de assen zóódanig ver
schuifbaar zijn, dat bogen van 
150 M. straal zonder bezwaar 
doorloopen kunnen worden. 

§ 3. De afatand der wielen op 
één aa, gemeten tus~chen de 
binnenste vlakke z1Jden der 
wielbanden of tusschen de dee
len die deze vervangen . . . 

§ 4. 1. Breedte der wielban
den of van de deelen die deze 
vervangen . . . . 

2. Toegelaten minimum voor 
bestaand materieel, mits de af
stand der wielen(§ 3) ten minste 
1360 ml\f. bedraagt . . .- . 

§ 5. De afstand van buiten
kant tot buitenkant der fl,enzen, 
gemeten 10 mM. buiten de op 
een afstand van 1500 ml\f. van 
elkaar liggende, loopcirkels . . 

§ 6. Hoogte der fl,enzen, ge
meten van den bovenkant der 
spoorstaven bij normalen stand 
der wielen op een horizontaal 
en recht spoor . . . . . • 

§ 7. Dikte der wielbanden, ge
meten in het vlak van den loop
cirkel (§ 5) . . . . . . . 

§ 8. Gegoten achijfwielen mo-

I
GroohteJ Kleinaie 

maatinm.M. 

2500 

1366 1357 

150 130 

(125) 

1425 1405 

36 25 

25 
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I
G r ootst r f K leinsto 

ONDERWERP. 

gen onder goederenwagens zon
der rem gebruikt worden. 

§ 9. 1. De voertuigen moe
ten a.a.n beide kopeinden voor
zien zijn van eene veerkrachtige 
trek- en stootinrichting. 

2. Hiervan zijn uitgezonderd 
de goederenwagens voor speci
aal vervoer bestemd. 

§ 10. l. Bufferhoogten, zijn- 1 

de de hoogte van het hart der 
buffers boven bovenkant der 
spoorstaaf: 

bij onbeladen voertuigen . 
bij tot hun draagvermogen 

beladen voertuigen . . . . 
2. Toegelaten afmetingen bij 

het vóór 1887 gebouwde mate
rieel: 

bij onbeladen voertuigen . . 
bij tot hun draagvermogen 

beladen voertuigen. . . . . 
§ 11. 1. Afstand der buffers 

hart op hart . . . . . . . 
2. Bij het vóór 1887 ge

bouwd materieel . . . . . 
§ 12. 1. Middellijn der buf

ferschijven . . . . . . . 
2. Bij het vóór 1887 ge

bouwde materieel . . . . . 
3. Bij voertuigen, waarbij de 

afstand der buffers hart op 
hart minder is dan 1720 mM., 
moet de horizontale middellijn 
der bufferschijven ten minste 
350 m.M. bedra.sen. 

§ 13. l. Vrve ruimte aan 
de kopeinden der voertuigen ter 
weerszijden van de trekinrich
ting, tusschen deze, de buffer
schijven en andere buiten den 
bufferba.lk uitstekende vaste 
deelen: 

Breedte . . . . . . . 
Diepte bij geheel ingedrukte 

buffers . . . . . . . . 
Hoogte boven den bovenkant 

der spoorstaven . . . . . 
2. Voor bestaand materieel 

zijn geen ma.ten vastgesteld. 
§ 14. 1. Afstand tusschen 

de voorzijde der niet ingedrukte 
buffers en het binnentrekvla.k 
van den niet uitgetrokken trek
haak, evenwijdig a.a.n de lengte
as va.n den wagen ~emeten . . 

2. Bij reeds vóor 1887 ge-
bouwd :materieel : 

voor rijtuigen 
voor wagens . . . . . . 
§ 15. 1. Lengte der koppelin-

gen, gemeten va.n de voorzijde 
der niet ingedrukte buffers tot 
den binnenkant va.n den beugel 
die ingehaakt wordt, bij geheel 
uitgeschroefde koppeling . 

maa.tinm.M. 

1065 

(1070) 

1770 

(1800) 

400 

(430) 
(430) 

550 

940 

(900) 

1710 

(1700) 

340 

(300) 

400 

300 

1800 

300 

(223) 

450 

- -- ------ ---

ONDERWERP. 

2. Voor het reeds vóór 1887 
gebouwde materieel is geen 
maa.t vastgesteld : 

§ 16. Kleine middellijn van 
de dwarsdoorsnede van den beu
gel der schroefkoppelin(J op het 
punt, waar de beugel in aanra
king komt met den trekhaak . 

§ 17. Veiligheidskoppelingen. 
De voertuigen moeten op zoo
da.nige wijze dubbel kunnen (!ie
koppeld worden, dat de veilig
heidskoppeling in werking 
treedt als de hoofdkoppeling 
breekt. Wagens met centra.Ie 
veiligheidskoppe~ moeten zoo 
ingericht zijn, dat ziJ ook dubbel 
aangekoppeld kunnen worden 
met voertuigen voorzien van 
noodkettingen. 

§ 18. l. Deelen der koppe
lingen, die, vrij hangende op 
minder dan 130 mM. boven den 
bovenkant der spoorstaven zou
den komen, moeten tot op ten 
minste deze hoogte kunnen wor
den verkort of opgehangen. 

2. Voor reeds besta.and ma
terieel treedt dit voorschrift 
op 1 Januari 1912 in werking. 

§ 19. De voertuigen moeten 
op draagveeren rusten. 

§ 20. De remmen moeten zoo
danig geconstrueerd zijn, dat zij 
aangezet worden bij het draaien 
van de kruk na.ar rechts (a.Js de 
wijzers van een uurwerk.) 

§ 21. 1. Afstand van de reni
huisjes en van andere aan de 
/com)eleinden der voertuigen uit
stekênde vaste deelen tot a.an de 
voorzijde van de geheel inge
drukte buffers, gemeten in de 
lengte-as van het voertuig . . 

2. Voor besta.and materieel 
wordt geen ma.at va.Rtgesteld. 

§ 22. De afmetingen van de 
dwarsdoorsnede der voertuigen 
moeten voldoen a.a.n de voor
schriften van de bestuurders 
der spoorwegen, waarop de 
voertuigen moeten overgaan. 
Deze voorschriften moeten aan 
de deelnemende Staten worden 
medegedeeld. 

§ 23. Sloten van deurrn in 
rijtuigen, bestemd voor interna
tionalen dienst moeten, voor 
zoover zij met een sleutel wor
den bediend, geopend en ge
sloten kunnen worden met een 
der sleutels, waarvan de vormen 
zijn aangegeven in bijlage B. 

§ 24. l. Buitenroldeuren moe
ten zoo ingericht zijn, dat zij 
niet kunnen vallen. 

23 

'

Grootste/ Kleinste 

ma.at in m.M. 

35 25 

40 
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2. De deuren van het be
staande materieel moeten aan 
dit voorschrift minstens in ge
sloten toestand voldoen. 

§ 25.! Ieder voertuig moet aan 
beide zijden voorzien zijn van 
opschriften, aangevende : 

1. den spoorweg waartoe het 
voertuig behoort ; 

2. het volgnu!Ilmer ; 
3. het eigen gewicht, met 

inbegrip van wiel en assen ; het 
is echter geoorloofd bij wagens, 
waarva;n d~ assen bij overgang 
op eene hJn met een andere 
spoorwijdte worden verwisseld, 
het gewicht van den bak (in
clusief veeren) aan te geven op 
den bak van het voertuig, het 
gewicht der wielassen en draag
potten op de draagpotten ; 

4. bij goederen- en bagagewa
gens het gewicht der normale 
belading (draagvermogen) en de 
toegestane grens der belading 
(laadvermogen) . Indien slechts 
één getal is aangegeven, betee
kent dit getal het "draagvermo
gen"; het laadvermogen is in 
dit geval 5% grooter dan het 
draagvermogen ; 

5. den radstand ; bij voertui
gen op draaistellen, de afstand 
der draaistellen hart op hart 
en de radstand van de draai
stellen; 

6. intlien noodig, het in § 2 
aangegeven teeken +-(-)➔ 
(zie bijlage A); 

7. dèn datum der laatste op
neming; 

8. op voertuigen met peri
odieke smering, het tijdvak van 
smering en den datum der 
laatste ,smering; 

9. op voertuigen van parti
culiererl achter het vol~=er 
bovendien het teeken 12:1 ·. 

Artikel III. 

Grootste jKlein•le 

maatinm.M. 

ÛNDERHOUDSTOESTAND VAN HET ROLLEND 

MATERIEEL. 

§ 1. 1. De 'in internationaal verkeer toege
laten voertuigen moeten zich in voldoenden 
staat van onderhoud bevinden, zoodat geen 
gevaar kan ontstaan voor _de veiligheid van het 
verkeer. 

2. Indien zij niet in zoodanigen staat ·ver
keeren, en in het bijzonder indien zii niet vol
doen aan de voorschriften in §§ 2 tot 4, of wel 

een der in § 5 genoemde gebreken vertoonen, 
mogen zij geweigerd worden. 

§ 2. Bij den overgang op de lijnen van een 
naburigen Staat mogen sedert de laatste (gron
dige) opneming niet meer dan 3 ja.ren verloo
pen zijn. De na.ar hun land teruggaande loop
bare beladen of onbeladen voertuigen moeten 
echter door tusschenliggende spoorwegbesturen 
worden overgenomen, ook al is deze termijn 
overschreden. 

§ 3. 1. De draagpotten moeten voorzien 
zijn van eene voldoende hoeveelheid smeèr
materieel. 

2. De voor periodieke smering ingerichte 
voertuigen, waarvoor het tijdvak van smering 
verloopen is, mogen den spoorweg, waartoe 
zij behooren, niet verlaten, zonder dat zij op
nieuw gesmeerd zijn. 

§ 4. De voor veevervoer bestemde wagens 
moeten bij overgave volkomen gereinigd en 
ontsmet zijn. 

§ 5. GEBREKEN DIE RECHT GEVEN OP WEI

GERING TOT OVERNEMING. 

A. Gebreken aan wielen en assen. 

1. Wielen die sporen van eene verschuiving 
op de as -vertoonen. 

2. Wielen, waarvan de naven gesprongen 
en niet met omgelegde banden hersteld zijn. 

3. Wielen met een gebroken velg en waarvan 
de wielbanden, gemeten op den loopcirkel, 
een geringere dikte dan 30 mM. hebben. In
gebroken velgen geven geen reden tot wei
gering. 

4. Wielen met een doorgebroken spaak, of met, 
meerdere ingebroken spaken, en wielen me~ 
gegoten. ijzeren na.ven, waarvan het grootste 
deel der spaken los zit. 

5. Schijfwielen met cirkelvormige scheuren 
langer dan 1/ 5 van dèn omtrek of met meer 
dan twee . straalsgewijs loopende scheuren. 

6. Gegoten wielen zonder wielbanden, die 
scheuren vertoonen. Kleine afschilferingen op 
het loopvlak en onbeduidende gietfouten in 
de schijt geven geen reden tot weigering. , 

7. Wielen, waarvan de flens bij het aanra
kingspunt met de spoorstaaf minder dan 20 
mM. dik is ; wielen, waarvan de flens door af
slijting een scherpen kant heeft gekregen. 

Bij drieassige voertuigen behoeft geene 
rekening te ·worden gehouden met de dikte 
van de flenzen van de middenas. 

8. Wielen, waarvan de loopvlakken vlakke 
plaatsen van meer dan 5 mM. pijlhoogte ver
toonen. 

9. Wielen met banden, die nitgeplet of ge-
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sprongen zijn, of dwars- of langsscheuren 
vertoonen. 

10. Wielen met afzonderlijke banden, wan
neer: 

a. de wielbanden los zijn of eene zijdeling
sche verschuiving vertoonen ; 

b. meer dan twee tot bevestiging der wiel
banden aan de velgen dienende schroeven, 
bouten of klinknagels gebroken of los zijn of 
ontbreken; 

c. bij wielbandbevestiging door middel van 
sluit- of klemringen : 

I. de opstaande kant (haak) der wielban
den of wel deze ringen zelf scheuren van meer 
dan 100 mM. lengte vertoonen ; 

2. meer dan 2 bevestigingsbouten der 
·. klemringen gebroken zijn. 

ll. Assen, die verbogen of ingebroken zijn 
of scheuren vertoonen. 

12. Assen, waarover remstangen of andere 
deelen geschuurd hebben. Wanneer deze dee
len verwijderd kunnen worden en indien de 
diepte van de ontstane gleuf niet meer dan 2,5 
mM. is (5 mM. van de middellijn) en geen 
scherpe kanten heeft, moet het voertuig over
genomen worden. 

B. Gebreken aan draagpotten en draagmetalen. 

I. Draagpotten, die dermate beschadigd zijn, 
dat zij de assen niet voldoende meer geleiden 
of het smeermaterieel niet meer kunnen houden. 

2. Warm geloopen draagmetalen. 

C. Gebreken aan draagveeren. 

I. Verschuiving van een draagveer of haar 
hoofdblad over meer dan 20 mM. ten opzichte 
van den draagpot bij voertuigen met geen groo
ter radstand dan 4500 mM., en over meer 
dan 5 mM. bij voertuigen met grooter rad
stand. 

2. Breuk van het hoofdblad van een draag
yeer. 

3. Breuk van één tusschenblad nabij het 
midden van de veer bij rijtuigen, en van twee 
of meer tusschenbladen nabij het midden van 
de veer bij goederenwagens. 

4. Breuk van een snekveer, indien deze niet 
door een beugel of door een doorgaanden b_out 
tegen uitvallen beschermd is. 

5. Ontbreken of ,gebroken zijn van dee)en, 
noodig tot bevestiging der draagveeren. 

6. Het rusten van den_ bak van het vper
tuig of van de stelbalken op den veerstrop, het 
schuren der wielen tegen deze deelen of versche 
sporen van dergelijke aanrakingen. Oude 
teekenen van vroegere aanrakingen (aanloopen) 
of het rusten van de veiligheidsklossen op_ de 

einden der draagveeren geven geen recht tot 
weigering. 
- N.B. Voertuigen met geen grooter radstand 

dan 4500 mM., die ledig terugkeeren naar hun 
land, moeten ook met .de onder 0., 2 tot 6 
aangegeven gebreken overgenomen worden, 
wanneer zij in plaats van door draagveeren, 
door goed bevestigde klossen stevig ondersteund 
zijn. 

D. Gebreken aan st,ootinrichtingen. 

I. Gebroken of beschadigde bufferst-angen 
en bufferveeren, waard.oor de werking der 
buffers verhinderd wordt. 

2. Het ontbreken der deelen, die het uitval
len der bufferstangen verhinderen. 

3. Ontbrekende of gebroken bufferhulzen. 
Bufferhulzen, die, hoewel beschadigd, nog 
voldoende sterk, goed bevestigd zijn en vol
doenden waarborg geven voor eene behoorlijke 
geleiding der bufferstangen geven geen recht 
tot weigering. 

N.B. Voertuigen, die ledig terugkeeren. naar 
hun land moeten ook met de onder D, l-3 ge
noemde gebreken worden overgenomen, wf!,n~ 
neer zij zonder gevaar achter aan den trein 
kunnen loopen. 

E. Gebreken aan trekinrichtingen. 

I. Gebroken hoofdkoppelingen, veiligheids
koppelingen of noodkettingen, geheel of ge
deeltelijk gebroken trekhaken, indien door deze 
gebreken de voorgeschreven wijze van.koppelen 
(door hoofd- en veilighejdskoppelingen) met 
andere voertuigen niet mogelijk is. .., 

2. Geheel of gedeeltelijk gebroken trek
stangen, spieën of moffen. 

3. Het ontbreken van noodkettingen of 
veiligheidskoppelingen aan voertuigen, die viet 
voorzien zijn van inrichtingen, welke het ge
lijktijdig gebruik van de beide hoofdkoppelin-
gen mogelijk maken. . 

4. Een gebroken trekvoluutveer, een gebro
~en hoofdblad der trekveer of ·indien een der 
andere bladen in het midden gebroken is. 

N.B. Voertuigen, die ledig terugkeeren naar 
den eigen spoorweg moeten ook met de onder 
E, 1-4 genoemde gebreken worden over
genomen, wanneer zij zonder gevaar achter 
aan den trein kunnen loopen. 

F . Gebreken aan onderstel, en bak. 

1. Gebroken, of over meer dan een derde der 
doorsnede ingebroken alsmede losse balansen, 
voor zoover zij niet door . het aandraaien der 
bouten kunnen vastgezet worden. 

2. Overdwars gebroken ~telbalken, buffer-
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balken en die dwarsbalken, waarop de trek
inrichting aangrijpt. 

3. Geheel gebroken deelen van het bakge
raamte, beschadigingen aan deuren en hunne 
sluitingen, alsmede aan de wanden, bodems 
en daken, indien daardoor de lading bescha
digd of wel de veiligheid van het verkeer in ge
vaar gebracht zou kunnen worden. 

N.B. De ledig naar hun land teruggaande 
voertuigen mogen wegens beschadigingen aan 
het onderstel slechts dan geweigerd worden, 
als verder vervoer gevaar zou opleveren. 

§ 6. Voertuigen met beschadigde of on
bruikbare rem mogen niet geweigerd worden, 
doch moeten met een op duidelijk in het oog 
vallende plaats aangebracht opschrift voorzien 
zijn, vermeldende dat deze wagens niet als rem
wagens kunnen gebruikt worden. Bescha
digde of losse deelen, die de veiligheid van het 
verkeer in gevaar zouden kunnen brengen 
of schade zouden kunnen vero'lrzaken, moeten 
weggenomen worden. 

§ 7. Ledige wagens moeten, in welken t ·Je
stand zij ook verkeeren, door den eigen spoor
weg worden overgenomen ; de voor het ver
voer van vee gediend hebbende wagens echter 
alleen na zorgvuldige reiniging en ontsmetting. 

Artikel IV. 

BELADING VAN GOEDERENWAGENS. 

§ 1. De in internationaal verkeer toegelaten 
wagens mogen wegens hunne belading niet ge
weigerd worden, wanneer de lading zich in 
voldoenden toestand bevindt, op geenerlei 
wijze de ,eiligheid van het verkeer in gevaar 
brengt en in het bijzonder voldoet aan de 
volgende bepalingen. 

§ 2. De geladen voorwerpen moeten stev.ig 
en vast liggen, en mogen ook door stooten en 
schokken niet kunnen verschuiven. 

§ 3. 1. De lading moet zoo verdeeld zijn, 
dat de belasting van de assen der wagens, en 
voornamelijk die der eindassen, zooveel moge
lijk gelijk is. 

2. Wagens, waarvan de lading zoo ongelijk 
verdeeld is, dat de bak of de stelbalken op den 
veerstrop rusten of over de wielen schuren, 
mogen geweigerd worden. 

§ 4. De bel.tsting van een wagen mag het · 
laadvermogen niet overschrijden. Wanneer 
het laadvermogen niet aangegeven is, mag het 
aangegeven draagvermogen tot 5% overschre
den worden. 

§ 5. 1. De raddruk van een wagen mag de 
op eenigen spoorweg toegelaten grootsten druk 
niet overschrijden. 

2. De voorschriften der spoorwegbesturen 
voor iedere lijn moeten aan de betrokken Sta.
ten worden medegedeeld. 

§ 6. 1. De la.ding van open goederenwagens 
mag het op de verschillende lijnen toegestane 
laadprofiel niet overschrijden. Met het oog 
op het rijden door scherpe bogen moet de breed
te van lange Ja.dingen verminderd worden. 

2. De voorschriften der spoorwegbesturen 
voor iedere lijn moeten aan de betrokken Sta
ten worden medegedeeld. 

§ 7. 1. De lading van open goederenwagens 
mag tot op 2000 mM. boven de spoorstaven 
slechts zoover over den bufferbalk van den 
wagen uitsteken, dat tusschen de schijven der 
niet ingedrukte buffers en de einden der geladen 
voorwerpen nog een tusscbenruimte van ten 
minste 400 mM., bij grootere hoogte dan 2000 
mM. een tusschenruimte van ten minste 200 
mM. overblijft. 

Bovendien moet, ten behoeve van het in
hangen der koppeling, ter weerszijden van en 
boven den trekhaak een geheel vrije ruimte 
gelaten worden van ten minste 200 mM. hoogte 
en breedte. 

2. Steekt de lading verder over den buffer
balk dan sub 1 is toegestaan, dan moet een 
scbutwagen worden bijgezet. 

§ 8. Voor het laden van langere voorwerpen, 
die niet op één wagen kunnen geladen worden, 
moeten twee van draaischamels voorziene 
wagens worden gebruikt. De wagens kunnen 
verbonden worden door schroefkoppeling, do->r 
ijzeren of met stevig ijzerbeslag voorziene kop
pelstangen, door een tusschenwagen, die met 
de beide dragende wagens door de gewone 
koppelingen of door koppelstangen verbonden 
is, of door de lading zelf, indien deze daartoe 
kan dienen en iedere draaischamel niet ten 
minste 7 ,5 ton belast wordt. De la.ding mag 
slechts op de draaischamels rusten en moet 
daar ten minste 300 mM. buiten steken ; in
dien echter de wagens alléén door de lading 
verbonden zijn moet het overstek minstens 
1000 mM. bedragen. 

§ 9. 1. Bij gebruik van schut- of tusschen
wagens moet de lading verwijderd blijven : 

a. van den bodem dezer wagens : 
ten minste 100 mM. ; 

b. van de zijwanden van den scbutwagen, 
voor zoover deze wanden niet ten minste 100 
mM. onder de lading blijven : 

ten minste 300 mM., als de lading tot het 
midden reikt ; 

ten minste 500 mM. als zij over het midden 
komt; 

c. van de zijwanden van den tusschenwagen, 
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voor zoover deze wanden niet ten minste 100 
mM. onder de lading blijven : 

ten minste 500 mM., als de afstand tusschen 
de draai tappen niet grooter is dan 20 M. ; 
indien deze afstand grooter dan 20 M. is 
mogen als tussohenwa.gens slechts zulke wa
gens gebruikt worden, waarvan de wanden 
ten minste 100 mM. onder de lading blijven. 
2. De speelruimten mogen niet verkleind 

worden door bijgeladen voorwerpen. 
3. Meer dan één tusschenwagen mag niet 

gebruikt worden. 
Artikel V. 

Indien aanvullingen van of wuz1gm.,.en in 
de voorgaande bepalingen wenschelijk worden 
geacht, kan elk der belanghebbende St aten 
den Zwitserschen Bondsraad verzoeken eene 
nieuwe Conferentie uit te schrijven. 

Artikel VI. 
1. Sta.ten, die nog niet zijn toegetreden tot de 

Overeenkomst betreffende de technische een
heid der spoorwegen, kunnen dit alsnog doen. 

2. Van deze toetreding moet worden kennis 
gegeven aan den Zwitserschen Bondsraad, die 
hiervan mededeeling doet aan de overige Staten. 

3. Door deze verklaring treedt de Staat in 
de overeengekomen rechten en plichten. 

Artikel VII. 
De contract-eerende Staten zullen vóór 1 

Januari 1908 hunne verklaring omtrent de 
goedkeuring dezer Overeenkomst aan den Zwit
serschen Bondsraad doen geworden. 

Artikel VIII. 
Nadat de betrokken Regeeringen van de 

goedkeuring kennis hebben gegeven en op zijn 
laatst den laten Februari 1908, zal de Zwit
sersche Bondsraad aan de Staten een voorstel 
doen omtrent den datum van inwerkingtreding 
der Overeenkomst. 

Artikel IX. 
Elke Staat behoudt zich het recht voor uit 

de Overeenkomst te treden, zes maanden nadat 
van het desbetreffende besluit aan den Zwit
serschen Bondsraad is kennis gegeven. 

Aldus vastgesteld en in 14 exemplaren onder
teekend te Bern, den 18den Mei 1907. 

V0N MlSANI. 
K. GöLSDORF. 

_qeteekend : 
C. ROTA. 
A. Bosro. 

B. DE BmLY. CELERI. 
DEJAER. G. OxAAL. 
P. TrcH0L0FF. KrTs VAN HEYNINGEN. 
V. N. SALLABACHEFF. E. S. Ml:SCLESCO. 
BussE. TH. DRAGU. 
HELPER. KORYBOUT-DACHKEVITCH. 
WORMS DE RoMILLY. VIKTOR KLEMMCNG. 
C. BAUME. R. WINKLER. 

BIJLAGE A 
van het slotprotocol der derde Internationale 

Conferentie voor de technische eenheid 
der spoorwegen van 18 Mei 1907. 

Teeken voor voertuigen bedoeld in nrt. II, 
§ 2, 4de lid. (1) 
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9 Januari 1909. .BESLUIT, tot nadere aan
vulling en wijziging van het Koninklijk 
besluit van 2 December 1901 (Staatsblad 
n°. 230), houdende voorschriften betreffen
de de uitvoering van de Militiewet 1901 
(Staatsblad 1901, n°. 212), zooals dat besluit 
is aangevuld en gewijzigd bij het Konink
lijk besluit van 17 October 1904 (Staatsblad 
no. 234). S. 10. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de gemeenschappelijke voordracht van 
Onze Ministers van Oorlog, van Marine en van 
Binnenlandsche Zaken van 2 December 1908, 
Kabinet Lit. V109 ; 

Gezien Ons besluit van 2 December 1901 
(Staatablad n°. 230), houdende voorschriften be
treffende de uitvoering der Militiewet 1901 

(1) Deze teekeningen zijn kleiner dim die in 
het Staatsblad. 
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(Staatsblad 1901. n°. 212), laatstelijk a.a.ngev ::ltl 
en gewijzigd bij de wet van ó December 190:J 
(Staatsblad n°. 293), welk besluit werd aange. 
vulden gewijzigd bij Ons besluit van 17 Octo
ber 1904 (Staatsblad n°. 234) ; 

Overwegende, dat eerstvermeld besluit en de 
daarbij behoorende modellen nadere aanvulling 
en wijziging behoeven ten gevolge van de wet 
van 5 December 1908 (Staatsblad n°. 347), tot 
nadere aanvulling en wijziging der Militiewet 
1901; 

Den Raad van Sta.te gehoord (advies van 
22 December 1908, n°. 19); 

Gezien het nader gemeenschappelijk rapport 
van Onze genoemde Ministers van 2 J a.nuo.ri 
1909, litt. P, 6 Januari 1909, Bureau, / B n°. 59, 
7 Januari 1909, n°. 47, a.fdeeling Militie en 
Weerbaarheid ; 

Hebben goedgevonden en versta.P,n: 
Art. 1. Ons hiervoren vermeld besluit _van 

2 December 1901 (Staatsblad n°. 230) en de 
daarbij behoorende modellen zooals dat be• 
sluit en die modellen zijn aangevuld en ge,vijzigd 
bij Ons besluit van 17 October 1904 (Staatsblad 
n°. 234), na.der aan te vullen en te wijzigen o.ls 
volgt: 

Artikel 1. In plaats van "20 October", 
,,1 September" en "31 Augustus" wordt onder
scheidenlijk gelezen: ,,20 Augustus", ,,1 Juli" 
en "30 Juni". 

Artikel 10. In plaats van "1 Augustus" 
wordt gelezen: ,,1 Juni' ·. 

Artikel 24. In plaats van "1 October" 
wordt gelezen: ,,1 Augustus". 

Artikel 39. In plaats van "l October" wordt 
gelezen: ,,1 Augustus". 

Artikel 40. In plaats van "l October" 
wordt gelezen: ,,l Augustus". 

Artikel 55. Het artikel wordt gelezen : 
Om bij de samenstelling van het gemeentelijk 

aandeel, overeenkomstig art. 95 der wet, in 
aanmerking te komen voor korte oefening, 
moeten de lotelingen, die in het bezit zijn van 
het bewijs, dat zij aan de door Ons gestelde 
èischen van militaire bekwaamheid en licha
melijke geoefendheid, bedoeld in de tweede 
zinsnede van voornoemd wetsartikel, hebben 
voldaan, dit bewijs inleveren of doen inleveren 
in Januari, uiterlijk op den 25sten. 

Na artikel 55 worden de vier navolgende ar
tikelen ingevoegd : 

Art1'.kel 55bia. De hoegrootheid van het in 
het tijdvak van 1 tot 15 Maart af te leveren 
gedeelte van de ter volledige oefening in te 
lijven lotelingen en van het daarin door elke 
provincie te dragen aandeel wordt jaarlijks 
door Ons bepaald bij een in het Staatsblad te 

plaatsen besluit. Dit aandeel wordt bepaald 
in evenredigheid tot het aandeel, door de pro
,incie in de geheele lichting te dra.gen. 

Onze )finister van Oorlog is bevoegd vóór 15 
Januari de gemeenten aan te wijzen, uit welke 
da ter volledige oefening in ·te lijven lotelingen 
allen. voor zoovoel zij niet vermeld zijn in de 
opgave ~ij de slotbepaling van het vierde lid 
bedoeld, ruocten worden begrepen in het tijd
vak van l tot 15 Maart a.f te leveren gedeelte. 

H et door elke andere gemeente te dragen 
aandeel in het door de provincie in het tijdvak 
van 1 tot lö Ma.ar~ o.[ te leveren gedeelte wordt 
door Onzen Com.misso.ri~ in de provincie bij een 
in het Provinciual blad te plaatsen besluit be
paald in evenredigheid tot het aandeel, door de 
gemeente in de geheele lichting te dragen. Voor 
deze evenredige verdeeling worden de krachtens 
de bepaling der voorlaatste zinsnede van art. 3 
der wet samengevoegde gemeenten voor ééne 
gemeente gehouden, en wordt ·het d-oor de pro
vincie in genoemd tijd vak af te leveren gedeelte 
vooraf verminderd met het aantal der lote
lingen, die begrepen zijn in de samenstelling 
der aandeelen van de gemeenten, door Onzen 
:Minister van Oorlog kra,ch tens het vorig lid 
aangewezen, voor zooveel deze lotelingen, in 
verband met de slotbepaling van het vierde lid, 
in het tijdvak van 1 tot 15 Maart moeten wor• 
den afgeleverd. 

De aanwijzing van de lotelingen, die in eene 
gemeente als in den aa.nhef van het vorig lid 
bedoeld tot het in het tijd v:.k van 1 tot 15 Maart 
af te leveren gedeelte zullen behooren, geschiedt 
door Onzen Commissaris 'lil de provincie na.ar 
de volgorde der lotingsnummers, te beginnen 
met het laagste. In afwijking hiervan zullen 
echter steeds tot dat gedeelte behooren : 

a. de lotelingen, die ingevolge artikel 106 
van dit besluit aan · Onzen Commissaris in de 
provincie worden opgegeven als bestemd voor 
indeeling bij de zeemilitie ; 

b. de lotelingen, die, hetzij in verba.ud met 
hunne bestemming voor een bepaA.ld korps of 
korpsonderdeel dan wel in· verband met eene 
andere bijzondere bestemming, door _Onzen 
Minister van Oorlog vóór 7 ]februari aan Onzen 
Commissaris in de provincie worden opgegeven 
voor inlijving in genoemd tijdvak; 

c. de lotelingen, wier inlijving_ in het tijdvak 
van 16 tot 30 September ten gevolge zou kun
p.en hebben, dat hun in het loopend jaar voor 
de militie ingeschreven broeder geen recht op 
vrijstelling zou kunnen doen gelden in de zit. 
ting van den militieraad, waarin omtrent dezen 
uitspraak moet worden gedaan; 

d. de lot;elingen, door wie op grond van de 
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eerste zinsnede van art. 113 der wet onthef
fing van den werkelijken dienst is gevraagd ; 

terwijl in dat gedeelte niet zullen worden 
begrepen de lotelingen, die in verband met hun
ne bestemming voor een bepaald korps of korps
onderdeel dan wel in verband met eenige andere 
bijzondere bestemming door Onz•m Minister 
van Oorlog vóór 7 Februari aan Onzen Com
missaris in de provincie worden opgegeven om 
in het tijdvak van 16 tot 30 September te wor
den ingelijfd, voor zooveel deze lotelingen niet 
behooren tot de categorie, hiervoren onder a, 
c of d vermeld. 

Indien in eene gemeente het aantal der lo
telingen, die begrepen zijn in de in het vorig lid 
onder a, b, c en d bedoelde categorieën, meer 
bedraagt dan het volgens het derde lid voor die 
gemeente bepaalde aandeel, dan kan dit aan
deel voor zooveel noodig worden overschreden. 

Artikel 55ter. In het tijdvak van 16 tot 30 
September worden afgeleverd alle niet in het 
tijdvak van 1 tot 16 Maart afgeleverde ter vol
ledige oefening in te lijven lotelingen, begrepen 
in de overeenkomstig art. 95 der wet samen
gestelde aandeelen. 

Artikel 55quater. De aflevering kmchtens 
art. 99 der wet, voor zoovee\ die in het tijdvak 
van 16 tot 30 September moet plaats hebben, 
geschiedt tot het aantal der lotelingen, van 
wie op 16 Augustus vastst41.at, dat zij ingevolge 
art. 44, 67 of 68 der wet moeten worden inge
lijfd of ten gevolge van de toepassing van de 
eerste zinsnede van art. 101 der wet ter ver
vanging van afgekeurde lotelingen van het in 
het tijdvak van 1 tot 15 Maart afgeleverde ge
deelte moeten worden opgeroepen. 

Bij de aanwijzing van de lotelingen, die voor 
de in het vorig lid bedoelde aflevering moeten 
worden opgeroepon, wordt ook in aanmerking 
genomen het aantal der lotelingen, die moeten 
worden opgeroepen ter vervanging van hen, 
die op 15 Juni door de toepassing van art. 101 
der wet aan het tot korte oefening ingelijfde 
aandeel zijn komen te ontbreken. 

Om bij de aanwijzing, in het vorig lid bedoeld, 
den in den eersten volzin der tweede zinsnede 
van art. 104 der wet bedoelden voorrang te 
kunnen doen gelden, moeten de bij deze aan
wijzing betrokken lotelingen het in de tweede 
zinsnede van art. 95 der wet bedoelde bewijs 
inleveren uiterlijk op den 15den Augustus, zoo 
deze inlevering niet reeds is geschied binnen 
den termijn, in artikel 55 van dit besluit ver
meld. 

Artikel 55quinquie.~. In de tijdvakken on
derscheidenlijk van 1 tot 16 Maart en van 16 
tot 31 Mei van het jaar. volgende op dat der 

lichting, geschiedt de aanvuliing der lichting 
krachtens art. 99 der wet, voor zooveel deze 
niet reeds in het tijdvak van 16 tot 30 Sep
tember van het jaar der lichting heeft plaats 
gehad. Om bij deze aanvulling den in den 
eersten volzin der tweede zinsnede van art. 104 
der wet bedoelden voorrang te kunnen doen 
gelden, moeten de bij deze aanvulling be
trokken lotelingen, voor zooveel zij niet reeds 
op grond van het tweede lid van artikel 55qiui

ter van dit besluit tot, korte oefening zijn aan 
gewezen, het in de tweede zinsnede van art. 95 
der wet bedoelde bewijs in Januari van het jaar, 
volgende op dat der lichting, hebben verworven 
en uiterlijk op den 26sten dier m n.and hebben 
ingeleverd of hebben doen inlever0n-

Artikel 56, Het tweede lid wordt gelezen : 
Onze Commissaris in de provinc-ic geeft, in

dien in het gewest onder zijn bestuur lotelingen 
aangewezen zijn voor inlijving bij de zeemilitie, 
va.n dag, uur en plaats, voor de aflevering ë:ier 
lotolingen bepaald, vóór 20 Februari kenni~ 
aan Onzen Minister van Marine. 

Artikel 57. In het eerste lid wordt in plaats 
van "model n°, 13" gelezen : ,,model n°. 13, 
lit. A". 

Artikel 60. Het artikel wordt gelezen : 
De provinciale-adjudant ont-vangt door de 

zorg van Onzen Minister van Oorlog opgave 
van het aandeel, door de provincie in de lich
ting van het jaar te leveren, met vermelding 
van het aantal manschappen, die in elk der 
drie in de eerste zinsnede van art. 96 der wet ge-· 
noemde tijdvakken bij elk der korpsen moeten 
worden ingedeeld. 

Door de zorg van Onzen Minister van Marine 
ontvangt hij eene naamlijst van de lotelingen, 
die aangewezen zijn om in het tijdvak van 1 tot 
15 Maart bij de zeemilitie te wm·den ingelijfd, 
met vermelding van de gemeenten, waarvoor 
zij moeten worden ingelijfd, en aanduiding 
van hen, die ingevolge de vijfde zinsnede van 
art. 95 der wet niet ter aflevering opkomen. 

Artikel 61. In den tweeden volzin van het 
tweede lid vervallen de woorden: ,,overeenkom
stig art. 9 der wet" en wordt in plaats van "of 
die op grond van art. 113, eerste zinsnede, 
der wet ontheffing van den werkelijken .dienst 
heeft gevraagd," gelezen: ,,die op grond van 
art. 113, eerste zinsnede, der wet ontheffing 
van den werkelijken dienst heeft gevraagd, of 
die ingevolge de vijfde zinsnede van art. 95 
der wet niet ter aflevering opkwam,". 

Artikel 64. Aan het · eerste lid wordt een 
volzin toegevoegd, luidende : 

Voor zooveel de in het genot van verlof ge
stelde manschappen der zeemilitie betreft, 
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strekt deze mededeeling of opgave tevens tot 
het doen van de inschrijving, bedoeld in het 
laatste lid van artikel 93 van dit besluit. 

Artikel 67. Het art-ikel wordt gelezen : 
De provinciale-adjudant geeft de voor in

lijving bij de zeemilitie aangewezen en voor 
dadelijke indienststelling bestemde lotelingen 
over aan den officier of onderofficier der zee
macht, vermeld in art. 139 der wet, en stelt hem 
ter hand de op hen betrekkelijke uittreksels 
uit de staten, vermeld in het tweede lid van 
artikel 61 van dit besluit, zoomede de uit
treksels, bedoeld in het eerste lid van artikel 
70ter van dit besluit. 

Artikel 70bis. In het tweede lid vervallen 
de woorden : ,,na hunne inschrijving voor de 
militie" en "op grond van art. 9 der wet" . 

Na artikel 70bis wordt een artikel ingevoegd, 
luidende : 

Artikel 70ter. De aflevering ter inlijving 
van de lotelingen, bedoeld in de vijfde zinsnede 
van art. 95 der wet, geschiedt enkel door over
gifte van uittreksels uit den staat, vermeld in 
artikel 61 van dit besluit. 

Van hunne bestemming voor de zeemilitie 
en van hunne verplichting tot latere opkomst 
in werkelijken dienst voor eerste-oefening 
wordt aan de bierbedoelde lotelingen ten 
minste tien dagen vóór den dag hunner inlijving 
mededeeling gedaan door Onzen Commissaris 
in de provincie bij eene door tusschenkomst van 
den burgemeester der gemeente, waar zij voor 
de militie werden ingeschreven, aan hunne 
woning of aan die van hun vader, moeder, voogd 
of curator te, bezorgen kennisgeving. Is deze 
woning niet binnen het Rijk gelegen, dan wordt 
de kennisgeving door den burgemeester van 
bovenvermelde gemeente bij aangeteekenden 
brief gezonden. De kennisgeving is ingericht 
overeenkomstig het hierbij gevoegde model 
n°. 13, lit. B. 

Artikel 71. Aan het artikel wordt een lid 
toegevoegd, luidende : 

De ingelijfden bij de militie te land, die, zon
der dat hun uitstel of ontheffing, als in het 
vorig lid bedoeld, is verleend, niet dadelijk na 
hunne inlijving tot eerste-oefemng in werke
lijken p.ienst worden gesteld, wo1den, na bij het 
korps voor den dienst geschikt te zijn bevon
den, met verlof gezonden tot nadere oproeping. 
De oproeping in werkelijken dienst tot eerste
oefening geschiedt op de wijze, bij artikel 82 
van dit besluit bepaaln, in de gemeente, voor 
welke de verlofganger voor de militie is inge
lijfd. De in dat artikel vermelC1e brief van 
oproeping wordt gezonden ook aan den verlof
ganger, die binnen het Rijk doch niet in even-

bedoelde gemeente woonplaats heeft of ver
blijf houdt. 

Artikel 72. In het eerste lid wordt in plaats 
van "de zeeofficier" gelezen : ,,de officier of 
onderofficier der zeemacht". 

In het tweede lid wordt in plaats van "den 
officier" gelezen : ,,den officier of den onder
officier,,_ 

Artikel 75. Het artikel wordt gelezen : 
De loting, vermeld in art. 109 der wet, 

heeft elk jaar plaats : 
bij de onbereden korpsen, waarbij de ter 

volledige oefening ingelijfde manschappen 
allen in het tijdvakt van 1 tot 15 Maart in 
werkelijken dienst zijn gesteld, tusschen 15 en 
20 Juli; 

bij de onbereden korpsen, waarbij de te1: vol
ledige oefening ingelijfde manschappen in twee 
gedeelten in werkelijken clienst zijn gesteld, 
onderscheidenlijk tusschen 15 en 20 Juli en 
tusschen 15 en 20 December ; 

bij de bereden korpsen, indien daarbij loting 
noodig is, tnsschen 15 en 20 Juli van het tweede 
dienstjaar. 

De tot korte oefening ingelijfde manschap
pen der korpsen, waarbij de opkomst in twee 
gedeelten geschiedt, nemen voor de helft of, 
zoo hun aantal oneven is, voor de grootere helft 
deel aan de loting tnsschen 15 en 20 Juli; 
de overigen nemen deel aan de loting tusschen 
15 en 20 December. De houders der lagere 
nummers, mede door loting aan te wijzen, be
hooren tot de eerste helft. Evenbedoelde lo
ting heeft plaats op de wijze als in artikel 76 
van dit besluit voor de aldaar bedoelde loting 
is bepaald en gaat onmiddellijk aan deze vooraf. 

Artikel 76. In het eerste lid wordt na het 
woord "loting" ingevoegd : ,, , vermeld in art. 
109 der wet,". 

Aan het artikel wordt een lid toegevoegd, 
luidende: 

Ten einde de tot korte oefening ingelijfde 
manschappen, die moeten deelnemen aan de 
loting tusschen 15 en 20 December, in de ge
legenheid te stellen desgewenscht daarbij te 
genwoordig te zijn, doet de in het vorig lid 
bedoelde commandant hun uiterlijk tien dagen 
te voren mededeeling van dag, uur en plaats 
der loting. 

Artikel 79. Aan het slot van den laatsten 
volzin van het laatste lid wordt de punt ver 
vangen door eene komma en voorts aan den 
volzin toegevoegd : 

,,of betreft het een tot korte oefening inge
lijfde, aan dezen toezenden." 
:iJArtikel 80.j]Het eerste lid wordt gelezen: 

Door Ons wordt bepaald hoevelen van de tot 
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eerste-oefening in werkelijken dienst zijnde 
manschappen bij de onderscheidene wapens 
voor den in art. 109 der wet bedoelden dienst 
onder de wapenen moeten worden gehouden of 
geroepen, onder bepaling tevens van het tijd
vak, waarin bedoelde dienst moet worden 
volbracht. De manschappen, die voor dezen 
dienst niet dadelijk na. volbrachte eerste-oefe
ning onder de wapenen moeten worden gehou
den, worden overeenkomstig art. 118 der wet 
met verlof gezonden. 

Artikel 82. Aan het ar tikel wordt een nieuw 
eerste lid toegevoegd, luidende : 

De oproeping onder de wapenen of in werke
lijken dienst van verlofgangers geschiedt door 
den burgemeester. Ten minste tien dagen 
vóór den dag, voor de opkomst bepaald, doet 
deze hiervan openbare kennisgeving. Tezelf
dertijd doet hij bij a.angeteekenden brief aan 
den verlofganger, die zich op den dag der open
bare kennisgeving met toestemming van of 
vanwege Onzen Minister van Oorlog of Onzen 
Minister van Marine buitenslands ophoudt, een 
brief van oproeping toekomen. De openbare 
kennisgeving en de brief van oproeping ver
melden dag, uur en plaats, voor de opkomst 
bepaald. 

Het tegenwoordige eerste lid wordt tweede 
lid. Daarin wordt in plaats van "Indien een 
verlofganger onder de wapenen of in werke
lijken dienst moet komen, dan geschiedt de 
oproeping daartoe" gelezen : ,,De oproeping 
geschiedt"; in plaats van "waar hij is inge
schreven" : ,, waar de verlofganger is ingeschre
ven" ; en in plaats van " den datum en de 
plaats van opkomst" : ,,dag, uur en plaats 
van opkomst". 

Het tegenwoordige tweede lid wordt derde 
lid. Daaraan wordt een volzin toegevoegd, 
luidende: 

Bij de hier bedoelde oproeping behoeft de 
bij het eerste lid genoemde termijn niet in acht 
te worden genomen. 

Aan het artikel wordt een lid toegevoegd, 
luidende: 

Voldoet een verlofganger niet aan de te zijnen 
aanzien gedane oproeping onder de wapenen of 
in werkelijken dienst, dan kan hij, op schrifte
lijke aanvrage van of vanwege Onzen Minister 
van Oorlog of Onzen llfinister van Marine, te 
richten aan den bnrgemeester der woon- of 
verblijfplaats van den verlofganger, zoo noodig 
onder verzekerd geleide aan de in de aanvrage 
te vermelden autoriteit worden overgegeven 
ter plaatse, mede in de aanvrage vermeld. 

Artikel 83. Na. het bepaalde onder I, 2°., 
wordt ingevoegd : 

2bis. bij de Protestantsche genieenten in N e
d-,rlandsch-Indië : 

de predikanten, de hulppredikers, alsmede de 
godsdienstleeraars voor de voorziening in de 
godsdienstige behoeften der minder gegoede 
leden van Protestantsche gemeenten ; 

2ter. bij de Protestantsche gemeenten in de 
koloniën Suriname en Curaçao : 

de predikanten bij de Hervormde en Eva.n
gelisch-Lutherscbe gemeenten te Paramaribo 
en bij de Vereenigde Protestantsche gemeenten 
te Nieuw-Nickerie en op Curaçao; de leeraren 
bij de Protestantscbe gemeenten op Bonaire en 
Aruba; en de hoofdvoorstanders, leeraren, 
dienstdoende geestelijken en hulpzendelingen 
bij de Evangelische Broedergemeenten in 
Suriname; 

In de voorlaatste alinea, onder V, 2°., wordt 
in plaats van "artt. 99 en 100 der wet tot 
regeling van het hooger onderwijs" gelezen : 
,,a.rtt,. 149 en 150 der hooger-onderwijswet". 

Artikel 84. Na het bepaalde onder I, 7°., 
wordt ingevoegd : 

7bis. bij de Protestantsche gemeenten in Neder
landsch-1 ndië : 

hetzij de Directeur van het Departement van 
algemeen burgerlijk bestuur in Nederlandsch
Indië, waaronder de eeredienst ressorteert, het
zij Onze Minister van Koloniën ; 

Na. het bepaalde onder I, 8°., wordt inge
·voegd: 

8bis. ten aanzien van Roomsch-Katholieke 
geestelijken in Nederlandsch-lndië: 

hetzij de Apostolisch Vicaris en Pa.stoor van 
Batavia, hetzij Onze Minister van Koloniën; 

0°. bij de verschillende kerkelijke aemP.enten 
in de koloniën Suriname en Curaçao : 

hetzij de Gouverneur der betrokken kolonie, 
hetzij Onze Mimster van Koloniën; 

In plaf\ts van het cijfer "9°." wordt gelezen: 
,,10°.". 

Artikel 85. In het eerste lid wordt in plaats 
van "modellen n°. 18, litt. A-X" gelezen : 
,,modellen n°. 18, litt. A-AA". 

Het tweede lid wordt ~elezen: 
De handteekeningen, gesteld op de modellen 

no. 18, litt. A-X, worden gewaarmerkt door 
den burgemeester der gemeente, waar de af
gifte is geschied. 

Artikel 86. Aan het artikel wordt een lid 
toegevoegd. luidende : 

Het bepaalde in het tweede lid is niet van 
toepassing ten aanzien van de bewijsstukken 
modellen n°. 18, litt. Y, Z en AA. 

Artikel 90. Het artikel wordt gelezen : 
De ingelijfden bij de militie, aan wie op grond 

van art. 113 der wet ontheffing van den wer-
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kelijken dienst is verleend, doch die hun eerste
oefeuing nog niet hebben volbracht, of aan 
wie op grond van art. 114 der wet uitstel van 
eerste-oefening of van verblijf onder de wa
penen is toegestaan, moeten zich op den dag, 
volgende op dien, waarop de duur van de ont
heffing of van het uitstel is verstreken, bij het 
korps of aan boord aanmelden. 

Artikel 92. H et tweede en het derde lid 
worden gelezen : 

Het verzoek om uitstel wordt, behoudens 
het bepaalde in het volgende lid, met opgave 
van redenen ingediend aan Onzen Minister 
van Oorlog uiterlijk acht dagen vóór den da
tum, waarop hij, door wien het uitstel wordt 
gevraagd. ter inlijving moet worden afgeleverd, 
zoo zijne p,flevering in een der bij de eerste zin
snede va.n art. 96 der wet bepaalde tijdvakken 
moet worden gedaan. Moet die aflevering op 
een ander tijdstip geschieden, dan wordt het 
verzoek uiterlijk bij de inqjving ingediend. 

Betreft het een in Maart in persoon of op de 
in artikel 70/er van dit besluit bedoelde wijze 
voor de zeemllitie af te leveren dienstplichtige, 
dan wordt het vel'7.oek uiterlijk acht dagen vóór 
de inlijving ingediend aan Onzen Minister van 
Marine. Geldt het een voor inlijving bij de 
zeemilitie aangewezen dienstplichtige als be
doeld in art. 159 rler wet, dan wordt het aan 
Onzen Minister van Marine te richten verzoek 
uiterlijk bij de inlijving ingediend. Betreft 
het een dienstplichtigo, die zich heeft aange
meld voor de zeemilitie, doch omtrent wien 
nog niet beslist is of hij bij de zeemilitie zal 
worden ingelijfd, dan wordt het verzoek uiter
lijk acht dagen vóór de aflevering zoowel aan 
Onzen Minister van Marine als aan Onzen Mi
nister van Oorlog ingediend. 

Artikel 93. Aan het artikel wordt een lid 
toegevoegd, luidende : 

In dit register worden ook ingeschreven de 
bij de zeemilitie ingelijfde manschappen, die 
ingevolge art. 139 der wet dadelijk na inlijving 
in het genot van verlof zijn gesteld. 

Artikel 96. Aan het artikel wordt een lid 
toegevoegd, luidende : 

De burgemeester, aan wien door een verlof
ganger als bedoeld in het derde lid van artikel 93 
van dit besluit, ingevolge het bepaalde onder 40, 
in de kennisgeving overeenkomstig het bij dit 
besluit gevoeg-le Model n°. 13, lit. B, wordt 
kennis gegeven van verhuizing naar eene an
dere gemeente, doet van die kennisgeving 
binnen v ijf da.gen mededeeling aan den bt rge
meester dier gemeente en zorgt , voor door
haling van den naam van den verlofganger op 
het in het eerste lid van dit artikel bedoelde 

register. De burgemeester, die de in den vo
rigen volzin bedoelde mededeeling ontvangt, 
draagt zorg, dat na ontvangst van deze mede
deeling de naam van den verlofganger dadelijk 
in het register wordt ingeschreven. 

Artikel 103. In het eerste lid wordt tusschen 
"vermeid" en "in" ingevoegd: ,,in de laatste 
zinsnede van art. 96, ". 

Na artikel 103 wordt een artikel ingevoegd, 
luidende: 

Artikel 103bis. De openbare kenuisgeving, 
vermeld in art. 138 der wet. houdt in : 

1°. eene opgave van de door Onzen l\finister 
van Marine aangewezen beroepen en cat,ego
rieën, bedoeld in art. 137 der wet ; 

2°. de vermelding van de door Onzen :Mi
nister van Marine bepaalde tijdruimte, binnen 
welke het onderzoek, be<loeld in de tweede zin
snede van art. 103 der wet, voor zooveel de 
zeemilitie betreft, zal plaats hebben; 

30, de mededeeling, dat dag, uur en plaats 
van onderzoek den lotelingen nader zullen 
worden bekend gemaakt. en dat hun vóór hun
ne aflevering zal worden kennis gegeven, of zij 
voor de zeemilitie zijn aangewezen en wanneer 
zij tot eerste-oefening in werkelijken dienst 
zullen worden gesteld. 

Tevens wordt bij de openbare kennisgeving 
bekend gemaakt, dat de lotelingen bij hunne aan
gifte voor de zeem1litie zullen kunnen opgeven, 
of zij ingeval van aanwijzing voor de zeemilitie 
wenschen te worden afgeleverd en in werke
lijken dienst gesteld in de ma.and Maart van 
het volgend jaar, dan wel of zij er de voorkeur 
aan geven om zonder opkomst ter aflevering 
in die maand in het genot van verlof te worden 
gesteld tot den datum, bedoeld in art. 139 der 
wet; dat zooveel mogelijk met hunne wenschen 
rekening zal worden gehouden, doch dat hij, 
die zich voor de zeemilitie heeft opgegeven en 
na. geschiktbevinding daarvoor is aangewezen, 
zich niet zal kunnen terugtrekken, indien hij 
mocht worden bestemd voor indienststelhng op 
een ander tijdstip dsin waarvoor hij zich heeft 
opgegeven. 

De artikelen 105, 106, 107 en 108 vervallen 
en worden vervangen door de drie volgende 
artikelen: 

Artikel 105. Onze commissaris in de p10-
vincie doet vóór 31 Januari aan Onzen Minis
ter van :\Iarine of aan eene daartoe door dien 
Minister aangewezen autoriteit mededeeling, 
welke van de lotelingen, vermeld op de in de 
derde zinsnede van art. 138 der wet bedoelde 
naamlijsten, niet voor volledige oefening bij 
de militie bestemd zijn. 

Artikel 106. Onze Minister van Marine 
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zendt vóór 7 Februari aan Onzen Commissaris 
in de provincie eene naar alphabetische orde 
der gemeenten opgemaakte naamlijst van de 
lotelingen, die op grond van den uitslag van het 
onderzoek, vermeld in de tweede zinsnede van 
art. 103 der wet, aangewezen zijn voor inlijving 
bij de zeemilitie. met aanduiding van hen, die 
ingevolge art. 139 der wet zijn aangewezen 
om dadelijk na inlijving in het genot van verlof 
te worden gesteld tot den voor elk hunner in 
de naamlijst aangegeven datum. 

Artilcel 107. Onze Commissaris in de pro
vincie zorgt, dat de ingelijfden bij de zeemilitie, 
die dadelijk na inlijving in het genot van verlof 
zijn gesteld en vermeld zijn op de in artikel 106 
van dit besluit bedoelde naamlijst, op de bij 
artikel 82 van dit besluit aangegeven wijze in 
werkelijken dienst worden geroepen. 

Na artikel 112 wordt een artikel ingevoegd, 
luidencle: 

Artikel 112bis. De manschappen, die inge. 
volge art. 159 der wet moeten worden ingelijfd 
bij de zeemilit1e, worden door den provinciale· 
adjudant ter beschikking gesteld van de daar
toe door Onzen Minister van Marine aangewe
zen autoriteit, die tevens in het bezit wordt 
gesteld van de op hen betrekkelijke uittreksels, 
bedoeld in het eerste lid van artikel 112 van 
dit besluit. 

Artikel 114. In het eerste lid wordt in plaats 
van "Militiewet 1901" gelezen: ,,Militiewet 
1901, zooals deze bij latere wetten is aangevuld 
en gewijzigd" . 

Model no. J, lit. C. In het bewijsstuk, zoo
als het luidt voor het NetJende geval, wordt in 
plaats van ,,(31 Augustus l 9 .. )" gelezen: 

(~Juni 19 )" 
" 31 Augustus · · · 

Model n°. 6. Aan den voet van het titelblad 
wordt in plaats van "September" gelezen : 
.,Juli". 

Het opschrift van kolom 7 wordt gelezen : 
1. Beroep van den ingeschrevene. 
2. Indien de ingeschrevene een één jaar 

jongeren broeder of halfbroeder heeft, den 
naam en den geboortedag van laatstbedoelde 
te vermelden. 

In kolom 7 worden onder elkander geplaatst 
de cijfers 1 en 2. 

In het relaas van sluiting voorloopi(J aan den 
voet van het model wordt in plaats van "31 

.,, 
1 

31 Januari,, . h t 
Januari ge ezen: ,,1 Februari ; en m e 

relaas van sluiting voorgoed in plaats van "31 
30 Juni 

Augustus" gelezen: ,, 1 Juli 

]909 . 

~Model n°. 8. Het opschrift van kolom 7 
wordt gelezen: 

1. Beroep van den loteling. 
2. Indien de loteling een één jaar jongeren 

broeder of halfbroeder heeft, den naam en den 
geboortedag van laatstbedoelde te vermelden. 

In kolom 7 worden onder elkander geplaatst 
de cijfers 1 en 2. 

Het opschrift van kolom 18 wordt gelezen : 
l. Of de loteling zich voor de zeemilitie 

heeft opgegeven. 
2. Zoo ja, op welk van de twee daarvoor 

bepaalde tijdstippen hij bij voorkeur in werke
lijken dienst wenscht te worden gesteld. 

In kolom 18 worden onder elkander geplaatst 
de cijfers 1 en 2. 

l'l[odel n°. 9, lit. A. In plaats van " 1 Oc
tober", viermaal voorkomende, wordt gelezen: 
,,l Augustus". 

Model n°. 9, lit. B. In plaats van "1 October" 
wordt gelezen: ,,1 Augustus". 

Model n°. 10, lit. A. In plaats van "1 Oc
tober" wordt gelezen: ,,1 Augustus". 

Model n°. 10, lit. B. In plaats van "1 Octo
ber" wordt gelezen: ,,1 Augustus". 

Model n°. 13. De naam van het model wordt 
gewijzigd in: ,,Model n°. 13, !it. A". 

Aan het hoofd van het model wordt in plaats 
van "Art. 95 der Militiewet 1901" gelezen: 
,,Art. 95, 3de zinsnede, der Militiewet 1901". 

In de lastgeving van den Commissaris der 
Koningin wordt in plaats van "ten einde bij 
de militie te worden ingelijfd" gelezen: ,,ten 

. d b" d militie te landt d . l"fd" em e IJ e zeeÏnilitie e wor en mge IJ • 

In de N. B. aan den voet van den oproepings
brief wordt in het eerste lid voor " laatste" ge
lezen : ,,derde", en wordt het tweede lid 
gelezen: 

,,Aan voor den dienst aangewezen lotelingen, 
die zich als vrijwilliger in dienst bevinden of die 
behooren t-0t de dienstplichtigen, bedoeld in 
het eerste lid van artikel 89 van den algemeenen 
maatregel van bestuur ter uitvoering der wet, 
wordt de oproepingsbrief niet gezonden." 

Na het in Model n°. 13, /it. A gewijzigde 
Model no. 13 wordt ingevoegd Model n°. 13, 
lit. B, van het bij dit besluit gevoegde model. 

Model n°. 14. Het opschrift van kolom 11 
wordt gelezen : 

1. Of de loteling is aangewezen voor in
lijving bij de zeemilitie. 

2. Tot welken datum hij, na inlijving bij 
de zeemilitie, in het genot van verlof is gesteld. 

In kolom 11 worden onder elkander geplaatst 
de cijfers 1 en 2. •-'i 

Het opschrift van kolom 12 wordt gelezen : 
3 
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1. Dag der inlijving. 
2. Waarbij ingelijfd. 
In de .R. in het opschrift van kolom 13 ver

vallen in het eerste lid de woorden : ,,en daartoe 
nà. zijne inschrijving voor de militie eene ver
bintenis heeft aangegaan", en worden in het 
tweede lid tusscben "maken," en "met" inge
voegd do woorden : .,zoomede of de ingelijfde 
bestemd is voor inlijving ter volledige dan wel 
tot korte oefening,". 

Jloiel n°. 16. In pbats van " den officier" 
wordt gelezen : .,den offic1 r of den onder
officier''. 

Model n°. 18, !it. P. In plaats van "artt. 99 
en 100 der wet tot regeling van het hooger 
onder wijs" wordt gelezen : ,,artt. 149 en 150 
der hooger-onderwijswet". 

Na het Model, n°. 18, lil. X. worden ingevoegd 
de Jf odeUen n°. 18, lilt. Y, Z en AA, van de bij 
dit besluit gevoegde modellen. 

Model n°. 20. In het opschrift van kolom 5 
wordt in plaats van .,Korps, waarbij hij is 
ingelijfd" gelezen : .,Korp , wan.rtoe hij be
ho 1t". 

Het ge telde in het opschrift van kolom 8 
wordt aangevuld met een nieuw lid, lu1rlende : 

Indien uitstel van eerste-oefening of van ver
blijf onder de wapenen of verlenging van zooda
nig uitstel is verleend, te vermelden het (de) 
t ijdvak(ken), gedurende hetwelk (welke) dit het 
geval is geweest. 

Model n°. 21. Op het titelblad wordt tus
suhen "art. 118" en "der" ingevoegd : .,of 
art. 139" . 

Model n°. 22 wordt gelezen overeenkomstig 
het bij dit besluit gevoegde nieuwe model. 

2. Te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt: 

a. voor zooveel betreft de daarbij in Ons 
hiervoren vermeld besluit van 2 December 1901 
(Staatsblad n°. 230) ingevoegde artikelen 55bis, 
55ter en 55quater, de daarbij in dat besluit 
ingevoegde modellen n°_ 14 en no. 18, litt. Y, 
Z en AA, de daarbij in dat besluit gebrachte 
wijzigingen in de artikelen 55, 60, voor zooveel 
de milit10 te land betreft, 64., 70bis, 71. 82, 83, 
84, 85, 86, 90, 93, 103 en 114, en in de modellen 
n°. 18, lit. P, n°. 20 en n°. 21, alsmede do daarin 
opgenomen bepaling nopens het vervallen der 
artikelen 106, 107 en 108, met den dag der 
afkondiging van het besluit; 

b. voor zooveel betreft de daarbij ingevoegde 
artikelen 55quinquies, 70ter, 103bis, 105, 106, 
107 en 112bis, het daarbij ingevoegde model 
n°. 13, lit. B, de daarbij gebrachte wijzigingen 
in de artikelen l, 10, 24, 39, 40, 56, 57, 60, voor 
zooveel de zeemilitie betreft, 61. 67, 72, 75, 76, 

79, 80, 92 en 96, en in de modellen n°. l, 
lit. 0, n°. 6, n°. 8, n°. 9, ]it. A, n°. 9, lit. B, 
n°. 10, lit. A, no. 10, li t. B, no. 13, no. 16 en 
n°. 22, alsmede de daarin opgenomen bepaling 
nopens het vervallen van artikel 105, op een 
nader door Ons te bepalen dag vóór 30 Juni 
1909. 

Onze Ministers van Oorlog, van Marine en 
van Binnenlandsohe Zaken zijn, ieder voor 
zooveel hem bet-reft, belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den !lden Januari 1909. 
(get.) W I L H .E L M I N A. 

De M inis fer van Oorlog, 
(get.) F. H. A . SABRON. 

De M inister van M arine, 
(get.) J . WENTHOLT . 

De M iniswr van B i,menlandsche Zaken, 
(get. ) H EEMSKERK. 

(Uitgeg. 15 Jan. 1909.) 

MODEL n°. 13, ]it. B. 

Artt. 95, 5de zinsnede, 
en 139, l ste zinsnede, 

der Militiewet 1901. 

Lichting van het jaar 19 

A T I O A L E M I L I T I E. 

1'ROVINCIE GEMEENTE 

KENNISGEVING. 

De Commissaris der Koningin in de provin
cie . . . . . . . . . . brengt bij deze ter kennis 
van . . . . . . • . . . . ., aan wien bij de lo
ting voor de gemeente en de lichting hierboven 
vermeld is ten deel gevallen No. . . . , en die 
voor den dienst is aangewezen : 

1°. dat hij op den ...... . . 19 ... zal 
word en ingelijfd bij de zeemilitie; 

2°. dat hij op dien datum niet ter aflevering 
behoeft op te komen, doch niettemin van dien 
datum af tot de zeemilitie behoort ; 

3°. dat hij met ingang van dien datum in 
het genot is gesteld van verlof tot . . . . . . 
19 ... , tegen welken datum hij bij openbare 
kennisgeving zal worden opgeroepen om zich 
aan te melden aan boord van Hr. Ms. . . . . . 
te Willemaoord (Helder), ten einde voor eerste
oefening in werkelijken dienst te worden 
gesteld ; 
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4°. dat hij bij verhuizing gedurende bedoeld 
verlof naar eene andere gemeente binnen het 
Rijk daarvan onverwijld behoort kennis te 
geven aan den Burgemeester der gemeente, 
die hij metterwoon verlaat, zoomede, onder 
opgave van zijn nieuw adres, aan den Burge
meester der gemeente, waar hij zich metter
woon vestigt; 

50_ dat het hem vrijstaat om zich gedm-ende 
bedoeld verlof buitenslands te begeven of de 
buitenlandsche zeevaart of visscherij uit te 
oefenen, mits hij zorg dra.ge op den datum van 
eindiging van het verlof zich te Willemsoord 
aan boord van genoemden bodem te bevinden ; 

60. dat het niet voldoen aan de oproeping 
hiervoren onder 3°. bedoeld ten gevolge zal 
hebben, dat hij krachtens art. 133 der Mili
tiewet 1901 als deserteur zal worden behandeld . 

. . . . . . . , den ... . .. 19 . . 
De Commissaris der Koningin voornoemd, 

N.B. De kennisgeving moet wn minste tien 
dagen vóór den dag, waarop de inlijving moet 
plaats hebben, overeenkomstig het tweede lid 
van artikel 70ter van den algemeenen maat
regel van bestuur ter uitvoering der wet, aan 
den belanghebbende worden bezorgd of toe
gezonden. 

MODEL n°. 18, !it. IJ. 

Art. 113 der 
Militiewet 1901. 

N A T I O N A L E MI L I T I E. 

De Directeur van het Departement van. 
in Nederlandsch -Indië 

----~D~e Minister van Koloniën 

verklaart, dat .......... .. . 
(Geslachts- .en voornamen vohnt gesclneven) 

bij de Protestantsche gemeenten in Neder
landsch-Indië werkzaam is 

(Eerste geval.) 
als predikant te . . . . . . . . 

(Tweede geval.) 
als hulpprediker ten dienste van de Inlandsche 
Christengemeente te . . . . . . . . . 

(Derde geval.) 
als godsdienstleeraar voor de voorziening in de 
godsdienstige behoeften der minder gegoede 
leden van evenvermeldc gemeenten te . . . . 

.... , den ...... 19 .. 

De Directeur voornoemd, 
De Minister van Koloniën, 

MODEL n°. 18, !it. Z. 

Art. 113 der 
Militiewet 1901. 

A T I O N A L E MI L I T I E. 

De Apostolisch Vicaris en Pastoor van Batavia 
De Minister van Koloniën 

verklaart, dat . . . . . . . . . . . . . . ..... 

(Geslachts- en voornamen voluit geschreven) 

als Roomsch-Katholiek geestelijke werkzaam 
is in ederlandsch-Indië. 

. ....... , den . . .... 19 .. 

De Apostolisch Vicaris en Pastoor van Batavia, 
De Minister mn Koloniën, 

MoDEJ, n°. 18, !it. AA. 

Art. 113 der 
Militiewet 1901. 

A T I O N A L E M I L 1 T I E. 

De Gouverneur van (Suriname, Curaçao) 
De Minister van Ko omën 

verklaart, dat ................ . 

(Geslachts- en voornamen voluit geschreven) 

in de kolonie . . . . . . . . werkzaam is als 

.... , den ...... 19 

De Gouverneur voornoemd, 
De Minister van Koloniën, 
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l\foDEL n°. 22 

Art. 138 der Militiewet 1901. 
Lichting van het jaar 19 . . 

N A T I O r A L E M I L I T I E. 

PROVINCIE . . ...... . . . GEMEENTE .......•• . 

Naamlijst van 11UJ,nschappen, die zich hebben aangemeld of hebben doen opgeven 
om bij de zeemilitie te dienen. 

,_; 

8 Tijdstip, waarop ,i 
"' Geslacbts- Beroep of 

., 

~ = W oonplaats, de in te lijven .5 
" en voornamen. hoedanigheid met aanduiding persoon bij .,, 

= "" voorkeur in t bi)· van den " "~ van straat, werkelijken dienst g bi) 1. Geslachtsnaam. 
0 :g s 

2. Voornamen. 
in te lijven gracht, enz. wenscht te <:! 

I> H persoon. worden gAsteld. ") "'<l 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1 1 ~: .1 
Aldus opgemaakt ten getale van . lotelingen, die zich hebben aangemeld of hebben 

doen opgeven om bij de zeemilitie te dienen . 
. . . . . . . . , den ... .. 19 . . Burgemeester en Wethouders, 

N.N. 
De Secretaris, 

N.N. 

*) In te vullen met den naam van de maand, waarin de inlijving plaats heeft, of met dien 
van de maand, waarin de eerste-oefening van het na inlijving met verlof te zenden gedeelte 
een aanvang neemt. Een -(streep) te plaatsen, ingeval de loteling niet van eenige 
voorkeur heeft doen blijken. 

12 Januari 1909. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Gede• 
puteerde Staten van de provinciën, betref· 
fende de splitsing van bestekken. 

Van verschillende zijden werd in den laat
sten tijd - zooals U waarschijnlijk bekend zal 
zijn - de wenschelijkbeid betoogd, om bij aan· 
besteding van werken niet te veel verschillen
de praestaties in één bestek samen te voegen, 
doch meer dan thans veelal geschiedt, die be
stekken te splitsen . 

Na overleg met mijn Ambtgenoot van Land
bouw, Nijverheid en Handel acht ik het ge
wenscht, op deze aangelegenheid Uwe aan
dacht vestigen. 

Het spreekt wel van zelf, dat een algemeene 
regel ten deze niet kan worden gesteld; elk 
geval zal op zich zelf moeten worden beoor
deeld en uitteraard zal op den voorgrond moe
ten staan, dat het belang van den aanbesteder 
niet mag worden geschaad. 

Dit vooropgesteld, wil het echter ook mij 
voorkomen, dat somtijds bij de uitvoering van 
werken, meer dan tot dusver geschiedt, door 
splitsing het belang van de .Nij verheid hier te 
lande in het oog kan worden gehouden. 

In het algemeen toch kan gezegd worden, 
dat bestedingen "en bloc" ten nadeele van de 
binnenlaudscbe industrie in het algemeen , of 
ook bepaaldelijk ten nadeele van de kleine, 
resp. plaatselijke nijverheid kunnen zijn. 

Zoo kan , om eenige voorbeelden te noemen, 
met betrekking tot de N ederlandscbe industrie 
in het algemeen, worden gewezen op de stich
ting van gasfabrieken en electriscbe centralen 
en op aanleg en uitrusting van tr.amwegen. 

Bij zoodanige werken toch kunnen voor de 
levering van onderdeelen als ketels, machines 
of rollend materieel, N ederlandsche fabrieken 
zeer wel mededingen, terwijl voor het werk 
in zijn geheel geen Nederlandsche instelling 
in aanmerking kan komen, omdat zij er niet 
op ingericht is. 

Voorts kan , en dit ook wat de kleine nij. 
verbeid betreft, worden gewezen op de stich
ting en inrichting van gebouwen, waarbij zich 
het geval laat denken, dat samenvoeging van 
sommige werkzaamheden of leveringen met 
den eigenlijken bouw in éénzelfde bestek ten 
gevolge beeft, dat ten nadeele van de open• 
bare kas aan den hoofdaannemer winsten ten 
deel vallen, waarvoor hij geenerlei noemens-
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waardige diensten heeft te verleenen, en on
getwijfeld kan het dan ook aanbeveling ver
dienen , die onderdeelen, welke zich daartoe 
gereedelijk leenen, zooveel mogelijk zonder 
tusschenkomst van den hoofdaannemer te doen 
uitvoeren. 

Hiertoe schijnen mij vooral in aanmerking 
te komen werken in gewapend beton, mozaïk
en parketvloeren, gas- en waterleidingen, elec
trische installaties, verwarmingsinrichtingen, 
liften, bliksemafleiders, kunstsmeedwerken, 
fijne binnenbetimmeringen, decoratief schilder
werk en dito beglazingen, meubelen en stof
feerinsartikelen. 

Niet alleen, dat afzonderlijke contracteering 
betreffende onderdeelen als de bovengenoemde 
dus een goede gelegenheid opent, om de des
betreffende belangen der Nederlandsche, resp. 
plaatselijke of kleine nijverheid in het bijzon
der te behartigen, zij kan ook den aanbesteder 
tot voordeel zijn. 

Ten slotte verdient, naar het mij voorkomt, 
de vraag overweging, of niet in sommige ge
vallen zonder nadeel voor de richtige uitvoe
ring van het geheel en zonder verhooging van 
kosten, ook onderdeelen van gewone onder
houdswerkzaamheden afzonderlijk zouden kun
nen worden aan besteed. 

Ik teeken ten opzichte van de hiervoren 
ontwikkelde denkbeelden aan, dat het geens
zins mijne bedoeling is, U die als een bepaald 
richtsnoer voor te houden, doch dat ik slechts 
de overweging ervan in Uwe aandacht aanbe
veel. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, (get. ) J. B. KAN. 

12 Jani,ari 1909. CIRCULAIRE van den Minis
ter van Justitie aan de Procureurs-Gene
raal bij de Gerechtshoven, betreffende de 
bestrijding van den zoogenaamden handel 
in vrouwen en meisjes. (1) 

Het is UWe!Edelgestrenge bekend, dat op 
18 Mei 1904 te Parijs tusschen verschillende 
Staten een tractaat werd onderteekend tot be
strijding van den zoogenaamden handel in 
vrouwen en meiajes. Deze "Internationale 
Regeling", welke voor Nederland werd goed
gekeurd bij de wet van 31 December 1906 
(Staatsblad n°. 369), werd na de ratificatie op 
14 Januari 1907 bekend gemaakt bij Konink-

(1) Krachtens missive van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 21 Januari 1909 
zijn de burgemeesters uitgenoodigd hunne 
volle aandacht te wijden aan de aangelegenheid, 
waarop deze circulaire betrekking heeft. 

lijk besluit van 28 Maart 1907 (Staatsblad n•. 
79). Behalve Nederland bleken toen bij dat 
tractaat te zijn aangesloten, Duitschland, Bel• 
gië, Denemark9n, Spanje, Frankrijk, Engeland, 
Italië, Portugal , Rusland, Zweden, Noorwegen 
en Zwitserland, alsmede Oostenrijk-Hongarije. 

Ter uitvoering van art. 1 van dat tractaat 
werd bij Koninklijk besluit van 13 Maart 190$ 
(Slaalsblad n•. 85), te A.msterdam gevestigd. 
een Rijksbureau, belast o. m. met het bijeen· 
brengen van alle gegevens omtrent den ?.ooge
naamden handel in vrouwen en meisjes ; als
Directeur van dat Rijksbureau is opgetreden 
de Hoofdcommissaris van Politie te Amster
dam. 

De voor die autoriteit door mij vastgestelde· 
instructie d.d. 3 December 1908 n°. 517, 2de 
Afdeeling A , heb ik de eer UWe!EdelGestren
ge hierbij in afschrift te doen toekomen. 

De uitvoering van het tractaat vordert ech
ter nog meer dan de instelling van bovenbedoeld 
Rijksbureau; ook de verschillende politieorga
nen zullen hunne medewerking hebben te ver· 
leenen, teneinde aan het tractaat eene zoo
danige werking te verzekeren, di,t de uitkom
sten daarvan geheel aan de gestelde verwach
tingen beantwoorden. Zoo zal in verband met 
art. 2 van het tractaat de politie toezicht moe
ten houden, ten einde in het bijzonder aan de 
stations, in de havens van inschepingen gedu
rende de reis de begeleiders van vrouwen en 
meisjes, bestemd om aan een ontuchtig leven 
te worden overgeleverd, op te sporen ; ook >1f
zonderlijk zonder dat zij vrouwen en meisjes 
geleiden, moeten die personen in het oog wor
den gehouden, terwijl anderzijds uit den aard 
der zaak aan alleen reizende vrouwen en meisjes, 
die blijkbaar hulp behoeven, deze hulp moet 
worden verleend . .Eveneens wordt de inachtne
ming van de voorschriften, vervat in de tweede 
en derde zinsnede van art. 2 van het tractaat 
aan Uwe aandacht aanbevolen. 

Overeenkomstig de bepaling van art. 3 eer
ste zinsnede der "Regeling" zal de plaatselijke 
politie in voorkomende gevallen en binnen de 
wettelijke grenzen vrouwen en meisjes van 
vreemde nationaliteit, die zich aan prostitutie 
overgeven, in verhoor nemen, ten einde hare 
identiteit en haren burgerlijken staat vast te 
stellen en ten einde te onderzoeken, wie haar 
heeft doen besluiten haar vaderland te verlaten ; 
van dat verhoor zal proces-verbaal moeten wor
den opgemaakt, hetwelk aan den Directeur 
van het Rijksbureau te Amsterdam zal worden 
opgezonden. 

Aangezien de Regeeringen bij art. 6 van het 
tractaat zich verbonden hebben om binnen de 
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wettelijke grenzen en voorzoover dit mogelijk 
blijkt, toezicht te doen houden op de bureelen 
,en agentschappen, die zich bezig houden met 
het bezorgen van betrekkingen in het buiten
land aan vrouwen en meisjes, acht ik het ge
wenscht, dat de politie nauwge:,;et lette op de 
gedragingen van de daarvoor in aanmerking 
komende plaatsbureaux en agentschappen, even
wel niet alleen met het oog op het bezorgen 
van betrekkingen in het buitenland, doch ook 
met het oog op die werkzaamheid, welke zich 
tot Nederland zelf beperkt. 

In het algemeen zal de politie van verdachte 
gevallen, van strafbare feiten, van de namen 
van handelaars en van hunne slachtoffers, van 
de bijzonderheden, waarvan sprake is in art. 
2 tweede lid van het tractaat, kortom van alle 
feiten en omstandigheden, in verband staande 
met en van behmg zijnde voor de uitvoering 
van het tractaat, zoodra zij daarvan kennis 
draagt, mededeeling dienen te doen aan den 
Directeur van het Rijksbureau ; slechts wan. 
neer algemeene belangen van Rijkspolitie bij 
eene aangelegenheid betrokken zijn, zal behou
dens in gevallen van spoed, de briefwisseling 
door tusschenkomst van den betrokken Procu
reur-Generaal fungeerend Directeur van Politie 
geschieden. 

De leiding van de terugzending van vreemde 
vrouwen en meisjes naar baar vaderland voor 
zoover de verplichting daartoe aan iederen con
tracteerenden Staat is opgelegd, zal berusten 
bij den Directeur van het Rijksbureau, met 
wien de betrokken politieautoriteiten zich der 
halve voor dat doel in verbinding hebben te 
stellen. Zoo mogelijk zal die Directeur be
booren te worden geraadpleegd omtrent de 
wijze, waarop vreemde vrouwen en meisjes in 
afwachting van bare terugleiding zullen kun
nen worden verzorgd. 

Eindelijk worde de aandacht er op geves
tigd, dat blijkens art. 6 de bepalingen der 
artt. 3 en 4 van het tractaat geen inbreuk 
maken op de bijzondere tractaten, die tusschen 
de contracteerende Regeeringen mochten be
staan. Ten aanzien van Nederland komen in 
aanmerking de tractaten (zgn. verklaringen), 
die dezerzijds onderscheidenlijk werden geslo
ten met België, Duitschland, en Oosteurijk
Hongarije, welke tractaten respectievelijk zijn 
opgenomen in het Staatsblad van 1887 n°. 2, in 
het Staatsblad van 1891 n°. 85 en in het Staats
blad van 1892 n°. 61. Op de uitvoering van die 
verklaringen bad betrekking de circulaire van 
den toenmaligen Minister van Justitie van 
7 Juni 1892 n°. 214, afdeeling 2 A/C, opgenomen 
in het Algemeen Politieblad van 16 Juni 1892. 

De in die circulaire neergelegde beschouwin
gen en de daarin vervatte wenken kunnen ge
acht worden in het algemeen nog kracht te 
hebben behouden ; evenwel zal aan sommige 
bepalingen door de voorschriften dezer circu
laire worden gederogeerd, waar immers thans 
de Directeur van het Rijksbureau als de auto
riteit, in wie de zorg voor de onderwerpelijke 
aangelegenheid is gecentraliseerd is opgetre
den. Zoo zal de leiding der terugzending van 
Belgische, Duitsche, Oostenrijksche en Hon 
gaarscho vrouwen en meisjes naar haar vader
land ook bij dien Directeur behooren te berus
ten, wiens tusschenkomst derhalve door de 
plaatselijke autoriteiten :,;al behooren te worden 
ingeroepen. Processen-verbaal van verhoor , 
waarvan sprake is in de met Duitschland ge
sloten verklaring zullen niet meer naar het 
Departement van Justitie behoeven te worden 
opgezonden ; die stukken behooren aan den 
Directeur van het Rijksbureau te worden over
gelegd. In dit verband kan gereedelijk wor
den opgemerkt, dat al wordt op de drie vroe
gere tractaten geen inbreuk gemaakt door de 
te Parijs gesloten "Regeling", dit laatste trac
taat niettemin uitbreiding geeft aan de reeds 
vroeger getroffen regelingen. Zoo zal een pro
ces-verbaal van verhoor, dat vroeger alleen 
ten aanzien der Duitsche vrouwen en meisjes 
vereischt was, thans o.a. ook gevorderd zijn 
met betrekking tot do Belgische, Oostenrijk. 
sche en Hongaarsche vrouwen en meisjes, die 
immers in het algemeen tractaat niet zijn uit
gAsloten. Ook de bepaling uit do bedoelde 
circulaire omtrent de wijze, waarop met de 
vreemde vrouwen en meisjes in afwachting 
van de terugzending naar haar vaderland zal 
worden gehandeld, ondergaat wijziging door 
art. 3 tweede lid van het tractaat, dat voor
schrijft, dat de behoeftigen binnen de wette
lijke grenzen en voor zoover het mogelijk 
blijkt moeten worden toevertrouwd aan open
bare of particuliere instellingen van armen
zorg of aan bijzondere personen, die voor do 
verzorging de noodige waarborgen aanbieden. 

Ten slotte meen ik het vertrouwen te mogen 
uitspreken, dat ook de ambtenaren van het 
Openbaar Ministerie op verzoek van den Di
recteur van het Rijksbureau zoo mogelijk alle 
inlichtingen, die in verband met de uitvoe
ring van het tractaat noodig kunnen zijn, zul
len willen verstrekken. 

Van deze circulaire wordt een zeker aantal 
exemplaren te Uwer beschikking gesteld ten 
einde daarvan gebruik te maken bij het ver
strekken Uwer opdrachten aan de onder U 
ressorteeronde autorite iten ; tevens zal de cir-
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culaire met den tekst van het te Parijs geslo• 
ten tractaat in het Algerneen Politieblad wor 
den opgenomen. 

(W. v. il. B. A.) 

lil Januari 1909. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Gedepu• 
teerde Staten van de provinciën, betreffen
de schriftstukken, afgegeven door ambte· 
naren van den burgerlijken stand. 

Blijkens mededeeling van den Minister van 
Buitenlandscbe Zaken is bij Harer Majesteits 
gezantschap te Berlijn van een Nederlandschen 
consul in Duitscbland bericht ingekomen , dat 
aan dien consul menigmaal schriftstukken in 
handen komen, afgegeven door ambtenaren 
van den burgerlijken stand in Nederland, zon 
der voorzien t"' zijn van het visum der ge
meente, waarmede wordt bedoeld een zooge
naamde dienststempel, hetzij de stempel det 
gemeente, hetzij die van een ambtenaar van 
den burgerlijken stand naast de handteekening 
van den ambtenaar, die het stuk beeft afge• 
geven. 

Stukken, waarop zoodanig stempel ont
breekt, worden door de Duitsche autoriteiten 
niet aangenomen, zoodat terugzending volgt, 
waardoor vertraging en noodelooze arbeid ont• 
staat. 

Ik heb de eer U uit te noodigen de aan· 
dacht der gemeentebesturen in Uw gewest op 
deze zaak te vestigen en de ambtenaren van 
den burgerlijken stand te verzoeken zoo mo
gelijk, al wordt zoodanig visum volgens onze 
wetgeving niet vereiscbt, ter wille van belang
hebbenden aan het verlangen der Duitscbe 
autoriteiten te voldoen. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(ge t. ) HEEM KERK. 

16 Januari 1909. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Com
missarissen der Koningin in de provin
ciën, betreffende de regeling van vergoe• 
ding wegens onderstand van armlastigen 
met Duitscbiand. 

Door de Duitsche en de Nederlandscbe re. 
geeringen is op 11 December jl. door uitwis· 
seling van nota's eene regeling getroffen be
treffende wederkeerige vergoeding van onder
standskosten ter vermijding ,·an uitleiding van 
armlastigen, welke ingevolge het vestigings
verdrag (Stbl. n°. 279 van 1906) overgenomen 
zouden moeten worden. In verband met het 
daarbij bepaalde zij het volgende opgemerkt. 

Indien er termen aanwezig worden geacht 

om van de voorgenomen uitzetting van een 
armlastigen Duitseber of gewezen Duitscber, 
die geen andere nationaliteit beeft verkregen, 
af te zien tegen vergoeding Yan de kosten van 
onderstand, dan ware zulks - voor ,moveel 
noodig met vermelding nm reden - mee te dea
len aan den betrokken Grenscommissaris van 
Rijkspolitie , liefst tegelijk met het aan dezen 
te richten verzoek om overneming bij de Duit
sche grensautoriteit aan te vragen (zie de cir
culaire van mijn Departement d.d. 1 Mei 1907, 
n°. 3938, afd. B. B.). Die mededeelirig behoort 
te vermelden het bed rag der te betalen kosten 
en c. q. dat van de inkomsten van den be• 
hoeftige, alsmede de autoriteit of de instelling, 
aan welke de vergoeding is te betalen en de 
termijnen van betaling. Wordt vergoeding 
toegeio;egd, dan gaat deze in op den dag, waar
op de Duitscbe grensau toriteit de aanvraag om 
overneming van den armlastige (voor het ge
val omtrent het bedrag van den onderstand 
geene overeenstemming mocht worden verkre
gen of de betaling daarvan in het vervolg 
mocht worden geweigerd) heeft ingewilligd. 

De betaling zal rechtstreeks en vrij van porto 
per postwissel geschieden aan de Nederland· 
scbe gemeente of instelling van weldadigheid, 
aan welke de vergoeding verschuldigd is. 

Ilr heb de eer UHEG. te verzoeken de bur
gemeesters en de besturen der gemeenten in 
Uwe provincie met het vorenstaande in ken
nis te stellen en hen uit te noodigen de be
sturen der instellingen van weldadigheid in 
hunne gemeente voor zooveel noodig daarom
trent in te lichten. 

De Minister van Bimienlandsche Zaken, 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, (qet. ) J. B. KAN. 

16 Janum-i 1909. BESLUIT, houdende vaststel
ling van het bijzonder recht te beffen van 
suiker, herkomstig uit landen, die premiën 
op de productie of den uitvoer daarvan 
verleenen. S. ll. 

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

Financiën van 12 Januari 1909, n°. 102, Ac
cijnzen; 

Gelet op artikel 4 der overeenkomst betref. 
fende de suikerbelasting, ' goedgekeurd bij de 
wet van 12 Januari 1903 (Staatsblad, no. 18); 

Gezien de mededeelingen van de Belgische 
Regeering nopens het bedrag van het bijzonder 
recht, dat volgens de schatting der Permanente 
Commissie, ingesteld bij artikel 7 der voormelde 
overeenkomst, van de gepremiëerde suikers 
moet worden geheven ; 
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Gezien artikel XVI der wet van 24 Juli 1903 
(Staatsblad n°. 248) ; 

Herzien Ons besluit van 16 Februari 1907 
(Stacitsblad n°. 53), gewijzigd bij dat van 3 
Augustus 1908 (Staatsblad n°. 2 0) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. De uit de hieronder genoemde lan

den herkomstige suiker is, per 100 kilogram, 
aan het daarnaast vermelde bijzonder invoer
recht onderworpen : 

Argentijnsche Republiek : 
geraffineerde suiker of suiker waarvan het 

getal polarisatiepercenten 96 of daarboven 
is . / 9,55 

niet geraffineerde suiker of suiker 
waarvan het getal polarisatiepercenten 
beneden 96 blijft . 7,22 

5,04 kandij . 
Australische Bond : 

ruwe suiker . 
geraffineerde suiker 

Brazilië: 
ruwe suiker . 
geraffineerde suiker 

Canada: 
geraffineerde suiker 

Chüi: 

0,45 
2,70 

. ,,17,28 

. ,,16,80 

1,74 

geraffineerde suiker, in stukken of 
gemalen . 6,48 

witte suiker, gekorrelde of gemalen . ,, 5,21 
gek'lrrelde suiker, afkomstig van het 

lste product en lompen . 3,09 
ruwe suiker (chancaca of concreto) . ,, 2,87 

Costa Rica: 
witte suiker . 9,84 
andere suiker, geraffineerd 7,20 
andere suiker, ruw 7,32 

Denemarken: 
ruwe suiker . 0,84 
geraffineerde suiker 1,68 

Japan: 
kandij . l,2ó 

Mexico: 
ruwe suiker . 
geraffineerde suiker 

Nicaragua: 
ruwe suiker . 
geraffineerde suiker 

Rumenië: 
geraffineerde suiker 
ruwe suiker . 

Spanje : 

1,44 
1,44 

. ,,16,68 

. ,,16,56 

9,60 
7,32 

ruwe suiker . . ,,10,56 
geraffineerde suiker . ,, 10,56 

Staten, die te ze.men vormen de 
Zuid-Afrikaansche Tolunie 
(Kaapkolonie, Natal, Trans-

vaal, Oranjerivierkolonie, Zuid
Rhodesia, Basmoland en Bii
chuanaland): 

ruwe suiker . . f 0,98 
geraffineerde suiker 1,87 
2. Dit besluit treedt terstond in werking. 
Alsdan vervallen Onze besluiten van 16 Fe-

bruari 1907 (Staatsblad n°. 53) en 3 Augustus 
1908 (Staatsblad n°. 280). 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad en de Staatscourant zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 16den Januari 1909. 
(get. ) WIL HEL MINA. 

De Minister van .F'inancilîn, (get. ) KoLKM.A.N. 

(Uitgeg. 22 Jan. 1909.) 

16 Jmmari 1909. BESLUIT, tot wijziging van 
de bij Koninklijk Besluit van 5 November 
1879 (Staatsblad n°. 165) vastgestelde lijst 
van vestingwerken, voor zooveel betreft 
de Linie om Utrecht. S. 12. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
0 .Jrlog van 23 November 1908, Vdo Afd. n°. 198; 

Gelet op artikel 3 der wet van 21 December 
1853 (Staatsblad n°. 128) ; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 5 No
vember 1879 (Staatsblad n°. 165) ; 

Den Raad van State geho.,rd (advies van 
1 December 1908, n°. 18) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
voornoemden Minister van 13 Januari 1909, 
Vde Afd. n°. 48; 

Hebben besloten en besluiten : 
Art. 1. De lijst, vastgesteld bij Koninklijk 

Besluit van 5 November 1879 (Staatsblad n°. 
165), wordt, voor zooveel de Linie om Utrecht 
betreft, vervangen door de bij dit Besluit be
hoorende lijst. 

2. Op de in de laatste kolom dier lijst aan
geduide perceelen, ofschoon binnen een verbo
den kring liggende, is de wet van 21 December 
1853 (Staatsblad n°. 128) niet van toepassing. 

3. Dit besluit, met de daarbij behoorende 
lijst, komt in werking op den tweeden dag na 
de dagteekening van het Staatsblad en van de 
Staatscourant, waarin dit Besluit is geplaatst. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit Besluit, hetwelk tegelijker
tijd in het Staatsblad en in de Staatscourant zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal wor
den gezondep. aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 16den Januari 1909. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, (get.) F. H.A. 8.A.:BRON. 

(Uitgeg. 26 Jan. 1909.) 



Gemeente 
of gemeenten, 

waarin het 
vestingwerk en 

de verboden 
kringen liggen. 

Achttienhoven, 
Maartensdijk, 

Utrecht (Ahstede), 
de Bildt, Bunnik, 

Houten (Oud 
Wulven), Utrecht 

(Tolsteeg),Jut
phaas. 

Vestingwerken of gedeelten van vesting
werken behoorende tot : 

de eerste klasse. 

De Linie 01n Utrecht, 
bestaande uit : 

a. het fort Blauwkapel ; 
b. de gedekte gemeen

scàapsweg tusschen het 
fort Blauwkapel en het 
fort op de Bildtsfraat ; 

c. het fort op de Bildt
straat; 

d. de gedekte gemeen
schapsweg tusschen het 
fort op de Bildtsfraat en 
het fort Vossegaf; 

e. het fort Vossegat; 
f . de gedekte gemeen

schapsweg tusschen den 
Vossegaf.9chen dijk en de 
lunetten op de Houfen
sche Vlakte ; en 

g. de vier lunetten op 
de Houte11.sche Vlakte. 

1 

de tweede 1 
klasse. 

de derde 
klasse. 

Behoort bij het Konmklijk Besluit van 16 Januari 1909 (Staatsblad n°. 12). 

Perceelen of percealsgedeelten, 
binnen een verboden krmg liggende, 

ten aanzien van welke 
de wet niet van toepassing is. 

De perceelen, gelegen ten westen van de Linie, 
volgens de grenshJn, gevormd door de aaneenschake
ling van de volgende lijnen : 

a. de zuidwestelijke boord van de sloot ten zuid
westen van en langs den Gageldijk ; b. de kleine 
kring van het zuidwestelijk gedeelte van het fort 
Blauwkapel ; c. de westelijke boord van het water 
of de sloot ten westen van en langs den kunstweg van 
Utrecht na.ar Maartensdijk en het verlengde van dien 
boord ; d. het verlengde van den zuidwestelijken 
bo ,rd van de gracht ten zuidwesten van en langs den 
gedekten gemeenschapsweg achter den Ezelsdijk en die 
boord zelf ; e. de kleine kring van het westelijk ge
deelte van net fort op de Bildtstraat; /. de westelijke 
boord van de gracht ten westen van en langs den ge
,neenscha.psweg Pchter de Riddersc~svaart on het ver
lengde van dien boord tot de westelijke grens van het 
perceel, ka.da.straal Gemeente Abstede, sectie D, num
mer 1653; de grens tusschen den genoemden gemeen
schapsweg, het evengenoemde perceel en het perceel, 
ka.da.straal Gemeente Abstede, sectie D, nummer 1036; 
het verlengde van laatstbedoelde grens tot a.a.n de snij
ding met de oostelijke grens van net perceel, kadastraal 
Gemeente Abstede, sect.ie D, nummer 1637 ; deze grens 
van af de bed,Jelde snijding in noordelijke richting tot 
de zuid\\estelijke grens van meergenoemden gemeen
schapsweg en de grens tusschen dezen we~ en de per
ceel.en, kadastraal GemeenteAbstede, sect10 D, num
mers 1038 en 1637 ; g. de westelijke grens van het 
fort Vossegat tot en met den Vossegatschen dijk; h. de 
grens tusschen den V ossegatschen dijk en de perceelen, 
kedastra.al Gemeente Abstede, sectie D, nummers 
859, 857, 849, 848, 847 en 880; i. de westelijke 
boord van do sloot ten westen van en langs den ge
meenschapsweg tusschen den Vossegatschen dijk en 
de lttnetten op de Houtensche Vlakte; i, de kleine 
kring van de genoemde lunetten aan de keelzijde ; en 
k. het verlengde van de vuurlijn van de rechter flank 
van de meest zuidelijke der evenbedoelde lunetten. 

Mij bekend, 
De Ministe,· van Oorlog, (get. ) F. H.A. SABRON. 
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18 Junuari 1909. Bi,;sLUI'l' van den Minister 
van Marine tot wijziging van de "Voor
schriften betreffende het verleenen van 
vergunningen tot uitoefening van de bui
tenlandsche zeevaart en de 7,eevisscherij 
aan zeemiliciën-verlofgangers." 

De Minister van Marine, 
Stelt vast de navolgende wijzigingen in de 

"Voorschriften betreffende het verlei,nen van 
vergunningen tot uitoefening van de buiten
landsche zeevaart en de zeevisseherij aan zee
miliciën-verlofgangers," vastgesteld bij Minis
terieele beschikking van 19 September 1906 
bureau S/8 n°. 52 ; 

a. § 3, wordt aldus gelezen : 
,.Elke vergunning tot uitoefen ing van de bui
tenlandsche zeevaart of de zeevisscherij wordt 
verleend onder voorwaarden, dat door den ver
lofganger van de terugkomst van de reis, of 
van de laatste der achtereenvolgende reizen, 
waarvoor hem vergunning werd verleend, ter
stond worde kennis gegeven aan den burge
meester ûjner woonplaats." 

b. § 4, tweede lid, vervallen de woorden : 
"en wel in den regel in de eerste week van 
April." 

De 11-Iini~te,· voor11oe1nd, 
(get. ) J. WE NTHOLT . 

Voor eensluidend afschrift, 
De Secretaris- Generaal 

bij het Departement van ltforine, 
(get.) DITTLOF T JASSENS. 

18 Janua,·i 1909. ARREST van den Hoogen 
Raad, h oudende beslissing dat het eik
schillen, dat afgeloopen moet zijn voordat 
de boschbouw zijn doel bereikt heeft, daar
van deel uitmaakt en niet valt onder ar· 
beid, zooals dit begrip verstaan wordt in 
de arbeidswet. 

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

requirant voorgesteld bij memorie : 
Verkeerde toepassing van art. 3 der arbeids

wet, in verband met art. 1 dier wet, door te 
beslissen dat de als bewezen aangenomen werk
zaamheden, die beklaagde door de nog geen 
12-jarige kinderen heeft doen verrichten, zijn: 
arbeid in den zin der wet; 

Overwegende, dat aan den gerequireerde bij 
inleidende dagvaarding ten laste gelegd en bij 
het bestreden vonnis wettig en overtuigend 
bewezen verklaard is - met zijne schuld daar
aan - dat bij den 11 Mei 1908 des voormid
dags circa 10 uur te Beets in Opsterland in 
een bosch op eene plaats, waar eene groote 
hoeveelheid eiken hakhout, bestemd om ge• 

schild te worden, bijeenverzameld was, in al 
thans voo,· zijn eikenschillersbedrijf in putten 
in eene open ruimte in dat bosch arbeid heeft 
doen verrichten door H. B., geboren te Nun
speet 12 Febr. 1897 en H. v. d. B., geboren 
te Putten 13 Dec. 1899, 1-iestaande in het 
schillen van eikenhout ; 

dat gerequireerde bij het bestreden vonnis 
deswege is veroordeeld, met qualificatie en tot 
de straf aan het hoofd van dit arrest vermeld ; 

0. omtrent het middel: 
dat de beslissing daaromtrent afhangt van 

de beantwoording der vrl\ag, of de hier door 
de beide nog geen 12-jarige jongens verrichte 
arbeid al of niet is eene werkzaamheid in of 
voor het bedrijf van boschbouw, welk bedrijf 
niet valt onder de arbeidswet; 

dat de rechtbank deze vraag ontkennend be
antwoordt, voornamelijk omdat het eikschillers
bedrijf een geheel afzonderlijke vorm van be
drijf is, uitgeoefend door eene bepaalde cate
gorie van personen, die van het schillen van 
eiken voor anderen, hunne kostwinning maken 
en deze en niet de bosehbonwer de directe voor
deelen daarvan geniet ; 

dat de requirant daartegen hoofdzakelijk 
aanvoert, dat tot den boschbouw moet worden 
gerekend: het tot zich nemen van de opbrengst 
van den grond en het geschikt maken van die 
opbrengst tot aflevering voor de markt en 
het doel van het aankweeken van een eiken
bosch is, om als opbrengst te verkrijgen 7.00· 

wel de schors als het hout ; 
0. dat onder werkzaamheden in of voor hElt 

bedrijf van boschbouw volgens de arbeidswet, 
niet alleen is te begrijpen het bewerken van 
den grond en het inzamelen der vruchten, 
maar ook het bewerken dier vruchten hetzij 
voor eigen gebruik, hetzij voor verkoop voor 
7,oover de wijze van bewerking niet valt bui
ten den aard van het boschbouwbedrijf; 

dat het daarbij geen verschil maakt, dat het 
hout niet geteeld was op eigen grond, want 
dat de kooper van het hout en degene die 
zooals gerequireerde de werkzaamheden aan 
het hout verrichtte of deed verdchten, ook 
boschbouw verricht, indien hij daardoor het 
bedrijf van bosehbouw, door een ander aan
gevangen, heeft voortgezet ; 

dat de bosehbouw, in dit geval bestaande 
in de teelt van akkermaalshout, ten doel heeft 
het verkrijgen, als zelfstandig voortbrengsel, 
zoowel van het hout als van de daar omheen 
gegroeide schors en deze voortbrengselen da
delijk na het kappen van het akkermaalshout 
van elkander losgemaakt moeten worden, ter
wijl eerst na die losmaking het inoogsten van de 
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vruchten van den boschbouw plaats kan hebben; 
dat, nu alzoo het eikschillen moet afgeloo

pen zijn, vóórdat de boschbouw zijn doel be
reikt heeft, dat eikschillen daarvan deel uit
maakt en niet valt onder arbeid , zooals dat 
begrip verstaan wordt in de arbeidswet; 

dat hieruit volgt, dat bij het bestreden 
vonnis de in het middel genoemde wetsartike
len verkeerd zijn toegepast en het deswege 
moet worden vernletigd en het bij dat vonnis 
in hooger beroep vernietigde vonnis, dat den 
gerequireerde van alle rechtsvervolging te dezer 
zake had ontslagen, moet worden bevestigd, 
nu tegen de ten laste gelegde feiten evenmin 
bij eenige andere wetsbepaling straf bedreigd is; 

Vernietigt het vonnis door de arrond.-recht
b ank te Heerenveen op 6 Aug. 1908 in deze 
zaak gewezen; 

Recht doende krachtens art. 105 R. 0.: 
Bevestigt het vonnis van den kantonrechter 

te Beetsterzwaag van 20 Juni 1908, waarbij 
de gerequireerde te dezer zake van alle rechts
vervolging is ontslagen. (W . v. 'T R. 8804.) 

19 Januari 1909. BESLUIT, bepalende deplaat-
sing in het Staatsblad van het op 26 
Februari 1908 te Stockholm tusschen Neder• 
land en Zweden gesloten verdrag betreffen
de de strandvonderij. S. 13. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien het op 26 F ebruari 1908 te Stockholm 
tusschen Nederland, en Zweden gesloten ver
drag betreffende de strandvonderij, welk ver
drag is goedgekeurd bij de wet van 7 December 
1908 (StaatBblad n°. 372) en waarvan een af
druk met vertaling bij dit besluit is gevoegd ; 

Overwegende dat de akten van bekrachtiging 
op 15 December 1908 te '8 Gravenhage zijn uit
gewisseld; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 15den Januari 
1909, n°. 989, Directie van het Protocol; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de bekendmaking van gezegd verdrag en van 

de vertaling daarvan te bevelen door de plaat
sing van clit besluit in het StaatBblad. (!) 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, worden belast, ieder 
voor zooveel hem betreft, met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's Gravenhage, den 19den JanuD.ri 1909. 
(gel. ) WIL H EL MI N A. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken , 
(get.) R. DE MAREES V. SWINDEREN. 

(U-itgeg. 30 Jan. 1909.) 

(1) Hierachter is alleen de vertaling opge
nomen. 

VERTALING. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en Zijne Majesteit de Koning van Zweden, ge
lijkelijk bezield met den wensch eene regeling 
te treffen in zake de redding van schepen, 
welke op de wederzijdsche kusten schipbreuk 
hebben geleden, hebben besloten te dien einde 
eene overeenkomst te sluiten en tot Hoogst 
Derzelver gevolmachtigden benoemd, te weten : 

Hare Majesteit de Koningin der Neder-
1anden: 

I\Ir. JACOB DIRK CAREL baron VAN HEECKE
REN VAN KELL, Hoogst-Derzelver buitenge
woon Gezant en gevolmachtigd Minister bij 
Zijne Majesteit den Koning van Zweden, lid 
van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, en 

Zijne Majesteit de Koning van Zweden : 
Zijne Excellentie den heer ERIC VAN TuoLLE, 

Hoogst Deszelfs Mini8ter van Buitenlandsche 
Zaken, 

die, na uitwisseling hunner in behoorlijken 
vorm bevonden volmachten, omtrent de vol
gende artikelen zijn overeengekomen : 

Art. 1. Alle noodzakelijke maatregelen ter 
zake der redding van ederlandsche schepen, 
welke op de kusten van Zweden schipbreuk 
hebben geleden, met hunne lading en met alles 
wat tot zoodanig schip behoort, zullen geno
men worden door de consulaire ambtenaren 
van Nederland, en wederkeerig zullen de con
sulaire ambtenaren van Zweden zoodanige 
noodzakelijke maatregelen nemen in geval van 
schipbreuk van schepen van hun land op de 
kusten van Nederland. 

De tusschenkomst der plaatselijke overheden 
zal slechts plaats hebben om de orde te bewaren, 
de belangen der bergers te beschermen, wan
neer deze niet behooren tot de bemanning der 
vaartuigen, die schipbreuk geleden hebben, en 
om de uitvoering te verzekeren van de voor
schriften, welke met betrekking tot den in
en uitvoer der geredde goederen in acht moe
ten genomen worden. 

Bij afwezi~heid en tot de komst der consulaire 
ambtenaren zullen overigens de plaatselijke 
overheden alle noodzakelijke maatregelen moe
ten nemen ter bescherming der personen en 
ter bewaring der geredde goederen. 

Er wordt overeengekomen, dat de geredde 
goederen aan geenerlei in- en uitgaande rechten 
zullen onderworpen zijn, tenzij zij bestemd zijn 
tot verbruik in het land, waar de schipbreuk 
heeft plaats gehad. 

2. De Hooge contracteerende Partijen ver
binden zich om de geschillen, welke tusschen 
Haar mochten ontstaan, met betrekking tot de 
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toepassing of de uitlegging van deze overeen
komst, en welke niet langs diplomatieken weg 
konden opgelost w?rden, te onderwerpen aan 
het Permanente Hof van Arbitrage te 's Gra
venhage. 

In elk bijzonder geval zullen de wederzijdsche 
Regeeringen een afzonderlijk compromis onder• 
teekenen, waarin duidelijk worden aangegeven 
het onderwerp van het geschil, de omvang 
der macht van den scheidsrechter of van het 
scheidsgerecht, de wijze van zijne benoeming, 
de taal, waarvan de scheidsrechter of het 
scheidsgerecht zich zal bedienen en de talen, 
die tegenover hen gebruikt mogen w-nden, het 
bedrag der som, welke elke der Hooge contrac
teerende Partijen als voorschot zal moeten 
storten voor de k:,sten, alsook de regelen, welke 
met betrekking tot de formaliteiten en de ter
mijnen van de procedure in acht moeten worden 
genomen. 

3. Deze overeenkomst zal in werking treden 
onmiddellijk na. de uitwisseling der akten van 
bekrachtiging en eerst buiten werking t reden 
één ja.ar na. de opzegging er van door eene der 
partijen. 

4. Deze overeenkomst zal bekrachtigd wor• 
den en de akten van bekrachtiging zullen uitge
wisseld worden te 's Gravenhage binnen den ter
mijn van tien maanden of zoo mogelijk vroeger, 

Ten blijke waarvan de wederzijdsche Gevol· 
machtigden deze overeenkomst hebben onder• 
teekend en van hun zegels voorzien. 

Gedaan in dubbel te St?ckholm, den 26sten 
Februari 1908. 

(get.) CAREL VA..>, HEECKEREN. 
ERic TROLLE. 

19 Januari 1909. BEsLUl'l' , tot bekendmaking 
van het op 6 Juli 1906 te Genève gesloten 
verdrag voor de verbetering van het lot 
der gewonden en zieken bij de legers te 
velde. S. 14. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . 

Gezien het op 6 Juli 1906 te Genève gesloten 
~erdrag voor de verbetering v:-n het lot der 
gewonden en zieken bij de legers te velde, 
welk verdrag is goedgekeurd bij de wet van 25 
Mei 1908 (Staatsblad n°. 152) en waarvan een 
afdruk met vertaling bij dit besluit is gevoegd; 

Overwegende : 
1 °. dat dit verdrag door Ons is bekrachtigd 

en dat Onze akte van bekr achtiging op 31 Juli 
1908 in de archieven van den Zwitserschen 
Bond te B ern is nedergelegd ; 

2°. dat aldaar eveneens zijn nedergelegd 
'\kten van bekrachtiging van: Amerika 

-iigde Staten van), België; Brazilië, Oongo, 

Denemarken, Duitscluand, Groot-Britannië, Jta. 
li•, Japan, Luxemburg, Mexico, Oostenrijk. 
Hongarije, Rusland, Siam, Spanje, Zwit.~erland; 

3°. dat tot het verdrag zijn toegetreden : 
Columbia, Nicaragua, Venuzuela en Turkije, 
laatstgenoemde Staat onder voorbehoud van 
het gebruik, als onderscheidingsteeken, van de 
Roode Halve Maan in plaats van het Roode 
Kruis ; 

Gelet op de artikelen 30 en 31 van het ver
drag, rakende de verbindbaarbeid van deze 
overeenkombt en van die van Genè:ve van 22 
Augustus 1864 (Staatsblad 1865, n°. 85 en 1908, 
n°. 120); 

Op de voordracht van Onzen Mmister van 
Buitenlandsche Zaken van den 16den Januari 
1909, n°. 1104, Directie van het Pr'.>tocol; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de bekendmaking in het Staatsblad te bevelen 

van voormeld verdrag van 6 Juli 1906, met de 
vertaling daarvan, alsmede van eene daarbij 
gevoegde opgave van de Staten voor welke de 
bovengenoemde verdragen van 6 Juli 1906 en 
van 22 Augustus 1864 op 1 Februari 1909 ver
bindend zijn. (1) 

Onze Ministers, H oofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, worden belast, ieder 
voor zooveel hem betreft, met de rutvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's Gravenhage, den 19den Januari 1909. 
<,get. ) WILHELM! A. 

De Jf inister van Biiitenlandsche Zaken, 
(.get. ) R. DE MAREES VAN SWINDEREN. 

(Uitgeg . 26 Jan. 1909.) 

VERTALING, 
TRACTAAT t-0t verbetering van het lot der 

gewonden en zieken, zich bevindende bij 
de legers te velde. 

Zijne Majesteit de Duitsche K eizer, Koning 
van Pruisen ; Zijne Excellentie de President der 
Argentijnsche Republiek; Zijne Majesteit de 
Keizer van Oostenrijk, Koning van Bohemen, 
enz., en Apostolisch Koning van Hongarije; 
Zijne Majesteit de Koning der Belgen ; Zijne 
Koninklijke Hoogheid de Vorst van Bulgarije; 
Zijne Exellentie de President der Chileensche 
R epubliek ; Zijne Majesteit de K eizer van China; 
Zijne Majesteit de Koning der Belgen, Souve
rein van den Onafha.nkelijken Congosta.at ; Zijne 
Majesteit de Keizer van Corea ; Zijne Majesteit 
de Koning van Denemarken ; Zijne Majesteit 
de Koning van Spanje; de President der Ver
eenigde Staten van Amerika ; de President der 
Vereenigde Staten van Brazilië; de President 

(1) Hierachter is alleen de vertaling op• 
genomen. 
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der Vereenigde Staten van Mexico; de Presi
dent der Fransche Republiek; Zijne Majesteit 
de Koning van het Vereenigd Koninkrijk 
van Groot-Britannië en Ierland, Keizer van 
Indië ; Zijne Majesteit de K ,ning der Hellenen ; 
de President der Republiek Guatemala; de 
President der Republiek Honduras ; Zijne Ma
jesteit de KJning van Italië; Zijne Ma.je teit 
de Keizer van Jepan; Zijne Koninklijke Hoog
heid de Groot-Hertog van Luxemburg, Hertog 
van Nassau; Zijne Koninklijke Hoogheid de 
Vorst van Montenegro; Zijne Majesteit de Ko
ning van Noorwegen; Hare Majesteit de Ko
ningin der Nederlanden; de President der Repu
bliek Peru ; Zijne Keizerlijke Majesteit de Schah 
ven Perzië ; Zijne Majesteit de Koning van Por
tugal en der Algarven, enz. ; Zijne Majesteit de 
Koning van Rumenië ; Zijne Majesteit de 
Keizer aller Ruslanden; Zijne ~Ljeste' t de 
Koning van Servië; Zijne Maje&teit de Koning 
van Siam; Zijne Majesteit de Koning van Zwe
den ; de Zwitsersche Bondsraad ; de President 
der Oostelijke Republiek Uruguay; 

Gelijkelijk bezield met den wensch om, voor 
zoover het van hen afhangt, de onafscheidelijk 
aan den oorlog verbonden rampen te verzach
ten, en met dat doel de op 22 Augustus 1864 
te Genève voor de verbetering van het lot der 
gewonde of zieke krijgslieden bij de legers te 
velde gemaakte bepalingen willende verbete
ren en aanvullen; 

Hebben besloten daartoe een nieuw tractaat 
te sluiten en tot hunne gevolmachtigden be
noemd: 

Zijne Majesteit de Duitsche Keizer, Ko
ning van Pruisen : 

Zijne Excellentie den kamerheer en werke
lijken geheimraad A. VON BüLOW, buitenge
woon gezant en gevolmachtigd Minister te 
Bern; 

den heer brigade-generaal baron voN MAN
TEUFFEL; 

den geneesheer-inspecteur, inspecteur van 
den geneeskundigen dienst, den heer dr. Vn..
LARET (met den rang van brigade-generPal); 

den heer dr. ZoRN, rechtskundig geheim
raad, gewoon hoogleeraar in de rechtsweten
schappen aan de Universiteit te Bonn, syndicus 
der Kroon; 

Zijne Excellentie de President der Ar
gentijnsche Republiek : 

Zijne Excellentie den heer ENRIQUE B. 
MoRENO, buitengewoon gezant en gevolmach
tigd Mimster te Bern ; 

den heer MOLINA SALAS, consul-generaal in 
Zwitserland ; 

Zijne Majesteit de Keizer van Clostenrijk, 

Koning van Bohemen; enz., en Apos
tolisch Koning van Hongarije : 

Zijne Excellentie den heer baron HEIDLER 
VON EGEREGG UND SYRGENSTEIN, werkelijk 
geheimraad, buitengewoon gezant en gevol
machtigd Minister te Bern ; 

Zijne )fajesteit de Koning der Belgen: 
den heer kolonel bij den staf graaf DE T'SER

OLAES, chef van den staf van het vierde mili
taire district ; 

Zijne Koninklijke Hoogheid de Vorst van 
Bulgarije: 

den heer dr. MARIN RouSSEFF, directeur van 
den geneeskundigen dienst ; 

den heer kapitein bij den staf BoRrs Sm
MANOFF; 

Zijne Excellentie de President der Chi
leensche Republiek : 

den beer AGUSTIN EDWARDS, buitengewoon 
gezant en gevolmachtigd Minister ; 

Zijne Majesteit de Keizer V'an China : 
Zijne Excellentie den heer Lou TSENG TSIANG 

buitengewoon gezant en gevolmachtigd Mi
nister te 's Gravenhage ; 

Zijne Majesteit de Koning der Belgen, 
Souverein van den Onafhankelijken 
Congostaat : 

den heer kolonel bij den staf graaf DE T'SER· 
OLAES, chef van den staf van het vierde mili
taire district ; 

Zijne Majesteit de Keizer van Corea : 
Zijne Excellentie den heer KATO TsUNETADA, 

buitengewoon gezant en gevolmachtigd Mi
nister van Japan te Brussel; 

Zijne Majesteit de Koning van Denemarken: 
den heer LAUB, inspecteur van den genees

kundigen dienst, chef van het korps officieren 
van gezondheid ; 

Zijne Majesteit de Koning van Spanje : 
Zijne Excellentie den heer Sn..vERIO DE 

BAGUER y CORSI, graaf DE BAGUER, Minister
resident; 

de President der Vereenigde Staten van 
Amerika: 

den heer Wn..LrA111 CARY SANGER, oud-onder
Staatssecretaris van Oorlog ; 

den heer schout-bij-nacht CHARLES S.SPERRY, 
voorzitter der krijgs-zeevaartschool ; 

den heer brigade-generaal GEORGE B. DAVIS, 
advocaat-generaal bij het leger ; 

den heer brigade-generaal ROBERT M. 0. 
REILLY, inspecteur van den geneeskundigen 
dienst bij de landmacht ; 

de President der Vereenigde Staten van 
Brazilië: 

Jen :heer dr. CARLOS LEMGRUBER-KROPF, 
zaakgelastigde te Bern ; 
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den heer kolonel der genie RoBERTO TROM· 
POWSKJ LEITAO D' ALMEIDA, militair attaché 
bij de Braziliaansche legatie te Bern ; 

de President der Vereenigde Staten van 
Mexico: 

den beer briga.de-generaa.l J OSÈ-MARIA PEREZ; 
de President der Fransche Republiek: 

Zijne Excellentie den heer RtvoIL, gezant 
te Bern; 

den heer Lours RENAULT, lid va.n het Insti
tuut van Frankrijk, gevolmachtigd Minister, 
rechtsgeleerd raadsman bij het Mirusterie va.n 
Buitenlandsche Zaken, hoogleera.ar in de facul
teit der rechtswetenschappen te Parijs ; 
den heer colonel-breveté bij de artillerie der 
reserve OLIVIER ; 

den heer dirigeerend officier van gezondheid 
2de klasse PAUZAT; 

Zijne Majesteit de Koning van het Veree
nigd Koninkrijk van Groot-Britannië en 
Ierland, Keizer van Indië : 

den heer genera.al-majoor sir JOHN CHARLES 
ARDAGH, K. C. M. G., K. C. I. E., C. B. ; 

den heer professor TlIOMAS ERSKJNE HOL· 
LAND, K. C., D. C. L.; 

Sir JOHN FlmLEY, C. B.; 
den heer luitenant-kolonel WILLIAM GRANT 

MACPHERSON, C. M. G., R. A. M. C.; 
Zijne Majesteit de Koning der Hellenen : 

den heer MICHEL KEBEDGY, professor in het 
internationaal recht aan de Universiteit te 
Bern; 

de President der Republiek Guatemala : 
den heer MANUEL ARROYO, zaakgelastigde 

te Parijs; 
den heer HENBI W1swALD, consul-generaal 

te Bern , gevestigd te Genève ; 
de president der Republiek Honduras: 

den heer OscAR HoEPFL, consul-generaal 
te Bern; 

Zijne Majesteit de Koning van Italië : 
den heer Markies ROGER MAURIOI DI CASTEL 

MAURIGI, kolonel bij Zijn leger, groot-officier 
Zijner Koninklijke Orde der Heiligen Mauritius 
en Lazarus; 

den heer officier van gezondheid met den rang 
van generaal-majoor GIOVANNI RANDONE, in
specteur van den militairen geneeskundigen 
dienst, commandeur Zijner Koninklijke Orde 
der Kroon va.n Italië ; 

Zijne Majesteit de Keizer van Japan : 
Zijne Excellentie den heer KATo TsUNETADA, 

buitengewoon gezant en gevolmachtigd Minis
ter te Brussel ; 

Zijne Koninklijke Hoogheid de Groot
Hertog van Luxemburg, Hertog van 
Nassau: 

den heer kolonel bij den staf graaf DE T'SER
CLAES, chef van den staf van het vierde mili
taire district van België ; 

Zijne Koninklijke Hoogheid de Vorst van 
Montenegro : 

den beer E. OnmR, buitengewoon 1,ezant en 
gevolmachtigd Minister van het Zwitsersch 
Eedgenootschap in Rusland ; 

den heer kolonel MÜRSET, chef van. den ge
neeskundigen dienst van het Zwitsersche 
Bondsleger ; 

Zijne Majesteit de Koning van Noorwegen : 
den heer kapitein DAAE, van den geneeskun

digen dienst van het Noorsche leger; 
Hare Majesteit de Koningin der Neder

landen: 
den heer gepensionneerd lmtenant-generaal 

jhr. J. C. C. DEN BEER PoORTUGAEL, lid van 
den Raad van State; 

den heer kolonel A. A. J. QuANJER, diri
geerend officier van gezondheid lste klasse ; 

de President der Republiek Peru : 
den heer GusTAVO DE LA FUENTE, eerste

gezantschapssecretaris van Peru te Pa.rijs ; 
Zijne Keizerlijke Majesteit de Schah van 

Perzië: 
Zijne Excellentie den heer SAMAD KHAN 

MOMTAZ-OS-SALTANEH, buitengewoon gezant 
e.n gevolmachtigd Minister te Parijs ; 

Zijne Majesteit de Koning van Portugal 
en der Algarven, enz. : 

Zijne Excellentie den heer ALBERTO D'Ou
VEIBA, buitengewoon gezant en gcvolma.cbtigd 
Minister te Bern ; 

den heer Jos:Jt NICOLAU RAPoso-BoTELHO, 
kolonel der infanterie, oud-afgevaardigde, 
sirecteur der Koninklijke krijgsschool te Lis
dabon; 

Zijne Majesteit de Koning van Rumeruë : 
den heer dr. SACHE STEPHANESCO, k0lonel 

der reserve ; 
Zijne Majesteit de Keizer aller Ruslanden : 

Zijne Excellentie den heer geheimraad DE 
MARTENS, permanent lid van den raad van het 
Ministerie van Buitenlandsche Zaken van Rus
land; 

Zijne Majesteit de Koning van Servië: 
den heer MILAN ST. MARKOVITCH, secretaris

genera.al van het Mirusterie van Justitie; 
den heer kolonel dr. SoNDERMAYER, chef 

der geneeskundige afdeeling van het Ministerie 
van Oorlog; 

Zijne Majesteit de Koning van Siam: 
den heer Prins CHAROON, zaakgelastigde te 

Parijs; 
den heer CORRAGIONI D'ORELLI, gezant

schapsraad te Parijs ; 
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Zijne Majesteit de Korung van Zweden : 
den heer SöRENSEN, chef van den genees• 

kundigen dienst bij de tweede divisie ; 
de Zwitsersche Bondsraad : 

den heer E. ODIER, buitengewoon gezant en 
gevolmachtigd Minister in Rusland ; 

den heer kolonel MüRSET, chef van den ge
neeskundigen dienst van het bondsleger ; 

de President der Oostelijke Republiek 
Uruguay: 

den heer ALEXANDER HEROSA, zaakgelas
tigde te Parijs ; 

welke, na elkander hunne volmachten te 
hebben medegedeeld, die in goede en behoor
lijke orde zijn bevonden, het volgende zijn 
overeengekomen : 

EERSTE HOOFDSTUK. 

Van de gewonden en zieken. 

Art. 1. De militairen en de andere officieel 
aan de legers verbonden personen, die gewond 
of ziek zijn, moeten zonder onderscheid van 
volksaard gespaard en verzorgd worden door 
den oorlogvoerende, die hen in zijne macht 
heeft. 

Echter m'Jet de oorlogvoerende, die zich 
genoodzaakt ziet zieken of gew:mden aan 
zijnen tegenstander over te laten, voor zoover 
de militaire omstandigheden het gedoogen, 
een deel van zijn personeel en materieel, tot 
den geneeskundigen dienst behoorende, bij hen 
laten, om mede te werken tot hunne verzor
ging. 

2. Behoudens de hun krachtens het vorig 
artikel te verleenen hulp zijn de gewonden of 
zieken van een leger, die in handen van den 
anderen oorlogv'lerende zijn gevallen, krijgsge
vangenen, en zijn de algemeene regelen van het 
volkenrecht betreffende gevangenen op hen 
toepasselijk. 

Evenwel blijven de oorlogvoerenden vrij, 
om onderling ten aanzien van de gewonde of 
zieke gevangenen zulke uitzonderings- of be
gunstigingsbepalingen te maken a ls zij nuttig 
oordeelen; met name hebben zij de bevoegd
heid overeen te komen : 

elkander na een gevecht de op het slagveld 
achtergelaten gewonden uit te leveren ; 

de gewonden of zieken die zij niet gevangen 
willen houden naar hun land terug te zenden, 
na gezorgd te hebben, dat zij in staat zijn om 
te worden vervoerd, of na hunne genezing ; 

aan een onzijdige Staat, met diens goedvin
den, gewonden of zieken van de tegenpartij uit 
te leveren, onder de op den onzijdigen Staat 
rustende verplichting, hen tot het einde der 
vijandelijkheden te interneeren. 

3. Na elk gevecht worden door de partij die 
meester is gebleven van het slagveld, maat
regelen genomen om de gewonden op te zoe
ken en hen, evenals de dooden, tegen plunde
ring en slechte behandeling te doen beschermen. 

Zij zorgt er voor, dat aan het begraven of 
het verbranden der dooden een nauwkeurig 
onderzoek hunner lijken voorafgaat. 

4. Ieder oorlogvoerende zendt zoodra mo
gelijk aan de overheden van hun land of van 
hun leger de militaire identiteitsteekens of 
stukken, op de gesneuvelden gevonden, en de 
naamlijst der door hem opgenomen gewonden 
of zieken. 

De oorlogvoerenden houden elkaar op de 
hoogte van de interneeringen en veranderingen, 
evenals van de opnamen in de hospitalen en 
van de sterfgevallen die zijn voorgekomen 
onder de gewonden en zieken welke zich in 
hunne ~macht bevinden. Zij verzamelen alle 
voorwerpen, dienende tot persoonlijk gebruik, 
voorwerpen van waarde, brieven, enz., die op 
het slagveld worden gevonden of die worden 
nagelaten door de gewonden of zieken, welke 
in de vaste of tijdelijke geneeskundige inrich
tingen overleden zijn, ten einde ze aan de be
langhebbenden door de overheden van hun land 
te doen toekomen. 

5. De militaire overheid kan een beroep 
doen op de menschlievendheid der inwoners, 
om, onder haar toezicht, gewonden en zieken 
die zich bij de legers bevinden, op te nemen en 
te verzorgen, in welk geval zij bijzondere be
scherming en zekere vrijstelling verleent aan 
de personen, die aan dat beroep gehoor geven. 

HOOFDSTUK II. 

Van de geneeskundige formaties en inrichtingen. 

6. De mobiele geneeskundige formaties (na
melijk die welke bestemd zijn om de legers te 
velde te begeleiden) en de vaste inrichtingen 
van den geneeskU11digen dienst worden door 
de oorlogvoerenden gespaard en beschermd. 

7. De beschenning, aan de geneeskundige 
formaties en inrichtingen verschuldigd houdt 
op als men er gebruik van maakt tot het ver
richten van voor den vijand nadeelige hande
lingen. 

8. Als redenen die eene geneeskundige for
matie of inrichting de bescherming, door artikel 
6 verzekerd, doen verliezen, worden niet be
schouwd: 

1°. het feit, dat het personeel van de for
matie of inrichting gewapend is en van zijne 
wapenen gebruik maakt tot verdediging van 
zich zelf of van zieken en gewonden ; 
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2°. het feit, dat, bij gebrek aan gewapende 
ziekenverpleging, de formatie of inrichting 
wordt bewaakt door een piket of door schild
wachten, van eene behoorlijke schriftelijke 
lastgeving voorzien ; 

3°. het feit, dat bij de formatie of inrichting 
wapenen en pa.tronen worden gevonden, die 
aan de gewonden zijn ontnomen en nog niet 
aan den daarvoor aangewezen tak van dienst 
afgeleverd. 

HOOFDSTUK III. 

Van het perBoneel. 

9. Het personeel uitsluitend belast met het 
weghalen, het vervoeren en de behandeling 
der gewonden en zieken, alsmede met het be
heer der geneeskundige formaties en inrich
tingen, en de aan de legers verbonden veldpre
dikers, worden onder alle omstandigheden ge
spaard en beschermd; indien zij den vijand 
in handen vallen, worden zij niet als krijgsge
vangenen behandeld. 

Deze bepalingen zijn van toepassing op het 
bewakingspersoneel der geneeskundige for
maties en inrichtingen in het geval bedoeld in 
artikel 8, n°. 2. 

10. Met het personeel in het vorig artikel 
bedoeld, wordt gelijkgesteld het in de genees
kundige formaties en inrichtingen der legers 
gebruikt wordend personeel der behoorlijk door 
hare Regeering erkende en toegelaten vrijwillige 
vereenigingen tot hulpbetoon, onder voorbe
houd, dat dit personeel onderworpen zij aan 
de militaire wetten en reglementen. 

Iedere Staat moet aan ·_den anderen, hetzij 
reeds in tijd van vrede, hetzij bij den aanvang 
of gedurende de vijandelijkheden, in elk geval 
alvorens er eenig werkelijk gebruik van te 
maken, de namen der vereenigingen mededee
len die hij heeft bevoegd verklaard om, onder 
zijne verantwoordelijkheid, aan den officieelen 
geneeskundigen dienst van zijne legers hare 
medewerking te verleenen. 

11. Eene erkende vereeniging van een on
zijdig land kan de medewerking van haar per
soneel en hare sanitaire formaties slechts aan 
eenen oorlogvoerende verleenen na voorafgaan
de goedkeuring van hare eigen Regeering en 
de machtiging van den oorlogvoerende zelf. 

De oorlogvoerende die de hulp heeft aange• 
nomen, is gehouden, alvorens daarvan eenig 
gebruik te maken, zijnen vijand er mede in 
kennis te )tellen. 

12. De personen in de artikelen 9, lO"en 11 
aangewezen, moeten, nadat zij in de macht van 
den vijand zijn geraakt, hunne werkzaamheden 
onder diens leiding blijven verrichten. 

Wanneer hunne medewerking niet meer on
misbaar 1s, w1rden zij naar hun leger of naar 
hun land teruggezonden binnen zoodanigen 
tijd en langs zoodanigen weg als met de mili
taire eischen vereenigbaar zijn. 

Zij nemen dan de voorwerpen, werktuigen, 
wapenen en paarden die hun particulier eigen
dom zijn, mede. 

13. De vijand waarborgt aan het personeel 
bedoeld bij artikel 9, zoolang het in zijne macht 
is, dezelfde vergoedingen en dezelfde soldij, als 
aan het personeel van dezelfde rangen van zijn 
leger. 

HOOFDSTUK IV. 

Van het materieel. 

14. De mobiele geneeskundige formaties 
behouden, als zij in de macht van den vijand 
vallen, haar materieel, met inbegrip van de be. 
spanningen, van hoedanigen aard ook de ver
voermiddelen zijn en door welk personeel deze 
ook worden begeleid. 

Evenwel heeft de bevoegde militaire over• 
heid het recht zich er van te bedienen ten be
hoeve der gewonden en zieken ; de teruggave 
van het materieel heeft plaats onder de voor
waarden bepaald voor de terugzending van het 
tot den geneeskundigen dienst behoorend per
soneel en, zooveel mogelijk, te gelijker tijd. 

15. De gebouwen en het materieel der vaste 
inrichtingen blijven aan de oorlogswetten on
derworpen, maar kunnen niet tot een ander 
doel worden bestemd zoolang zij voor de ge
wonden en zieken noodig zijn. 

Evenwel kunnen de bevelhebbers van de 
opereerende troepenafdeelingen er over beschik
ken, ingeval zulks voor gewichtige militaire 

· belangen noodzakelijk is, mits zij van te voren 
de gewonden en zieken die zich daarin bevin
den, in veiligheid stellen. 

16. Het materieel der vereenigingen tot 
hulpbetoon, aan welke de bij het tractaat ge
regelde bevoorrechte positie, overeenkomstig 
de daarin gestelde voorwaarden, is verleend, 
wordt beschouwd als particulier eigendom en 
als zoodanig onder alle 0mstandigheden ge
spaard, behoudens het aan de oorlogvoerenden, 
volgens de wetten en gebruiken van den oorlog, 
toegekende recht van requi~itie. 

HOOFDSTUK V. 

Van de ontruimingskonvooien 
( evacuatiekonvooien ). 

17. De ontruimingskonvooien worden be
handeld evenals de mobiele geneeskundige 
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formaties, behoudens de volgende bijzondere 
bepalingen : 

10. de oorlogvoerende die een konvooi on
derschept, mag dit, als zulks voor militaire 
redenen noodig is, ontbinden, mits hij zich met 
de zorg voor de aangetroffen zieken en gewon
den belaste ; 

2°. in dat geval wordt de verplichting om 
het tot den geneeskundigen dienst behoorend 
personeel, genoemd in artikel 12, terug te zen
den, uitgestrekt tot het geheele militaire per
soneel dat belast is met het vervoer of de bewa
king van het konvooi, en dat daartoe van eene 
behoorlijke schriftelijke lastgeving is voorzien. 

De verplichting in artikel 14 genoemd, om 
het tot den geneeskundigen dienst behoorend 
materieel terug te geven, geldt ook voor de 
spoortreinen en binnenschepen, bepaaldelijk 
voor ontruimingen ingericht, evenals voor het 
materieel behoorende tot de uitrusting der ge
wone voertuigen, treinen en schepen, tot den 
geneeskundigen dienst behoorende. 

De militaire voertuigen niet tot den genees
kundigen dienst behoorende, kunnen met hunne 
bespanningen worden buitgemaakt. 

Het burgerpersoneel en de verschillende ver
voermiddelen door requisitie verkregen, daar
onder begrepen het spoorwegmaterieel en de 
schepen voor de konvooien gebruikt, zijn aan 
de algemeene regelen van het volkenrecilt on
derworpen. 

HOOFDSTUK VI. 

Van het onderscheidingsteeken. 

18. Als hulde aan Zwitserland wordt het 
heraldieke t eeken van het roode kruis op wit 
veld, gevormd door de onderlinge verwisseling 
der bondskleuren, als emblema en kenteeken 
van den geneeskundigen dienst der legers be
houden. 

19. Dat emblema bevindt zich, met ver
gunning van de bevoegde militaire overheid, 
op de vlaggen, de armbanden en op al het ma
terieel dat tot den geneeskundigen dienst be
hoort. 

20. Het personeel dat uit kracht van de 
artikelen 9, lid 1, 10 en 11, bescherming geniet, 
draagt een aan den linkerarm vastgehechten 
band met het roode kruis op wil veld, verstrekt 
en gestempeld door de bevoegde militaire over
heid, terwijl aan de personen die aan den ge
neeskundigen dienst der legers zijn verbonden, 
zonder dat zij de militaire uniform dragen, 
-daarenboven een identiteitsbewijs wordt ver
strekt. 

21. De onderscheidingsvlag van hei; Trac-
1110~. 

taat kan slechts geheschen worden op de ge
neeskundige formaties en inrichti~en die krach
tens hetzelve worden beschermd, en met toe
stemming der militaire overheid. Naast haar 
zal geheschen moeten worden de nationalo vlag 
van den oorlogvoerende waartoe de formo.tie 

· of de inrichting behoort. 
Evenwel mogen de geneeskundige formaties, 

die in de macht van den vijand zijn gevallen, 
zoolang zij zich in dien toestand bevinden, geen 
andere vlag hijschen als dieva.n het RoodeKruis. 

22. De geneeskundige formaties der onzij
dige landen, die, op de voorwaarden in artikel 
11 bedoeld, zijn toegelaten om hare diensten 
te verleenen, moeten, met de vlag van het 
Tractaat, de nationale vlag van den oorlog
voerende hijschen bij wien zij zijn ingedeeld . . 

De bepali:qgen van het tweede lid van het 
vorig artikel zijn op haar toepasselijk. 

23. Het emblema van het roode kruis op 
wit veld en de woorden : ,,Roode Kruis" of 
"Kruis van Genève", kunnen zoowel in tijd van 
vrede als in tijd van oorlog, slechts gebruikt 
worden ter bescherming of ter onderkenning 
der geneeskundige formaties en inrichtingen 
en van het personeel en materieel welke onder 
de bescherming staan van dit Tra.ctaat. 

HOOFDSTUK VII. 

Van de toepassing en de uitvoering van het 
Tractaat. 

24. De bepalingen van dit Tractaat zijn 
slechts verbindend voor de contracteerende 
Mogendheden, in geval van oorlog tusschen 
twee of meer van ha.ar. Die bepalingen hou
den op verbindend te zijn op het oogenblik dat 
eene Mogendheid die het Tractaat met getee
kend heeft, een der oorlogvoerenden is. 
, 25. De opperbevelhebbers der oorlogvoe
rende legers moeten ·de bijzonderheden betref
fende de uitvoering der voorgaande artikelen, 
evenals de niet voorziene gevallen, regelen vol
gens de voorschriften hunner respectieve Re
geeringen en overeenkomstig de algemeene be
ginselen van dit Tractaat. 

26. De Regeeringen die geteekend hebben, 
treffen de noodige maatregelen om hare troe
pen, en in het bijzonder het beschermde per
soneel, met de bepalingen van dit Tractaat be
kend te maken en ze onder de aandacht van de 
bevolking te brengen. 

HOOFDSTUK VIII. 

Van het tegengaan van misbruiken en inbreuken, 

27. De Regeeringen die geteekend hebben 
4 
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en welker wetgeving thans nog niet voldoende 
is, verbinden zich de noodige maatregelen te 
i:iemen, of aan hare wetgevende lichamen voor 
te stellen, ten einde te allen tijde te verhinderen 
het gebruik maken door particulieren of door 
niet krachtens dit Tracta.at daartoe gerechtigde 
vereenigingen, van het emblema of den naam 
van "Roode Kruis" of "Kruis van Genève", 
in het bijzonder voor handelsdoeleinden door 
middel van fabrieks- en handelsmerken. 

Het verbod, om het emblema of den naam 
waarvan hier sprake is, te gebruiken, is van 
kracht van het tijdstip af door elke wetgeving 
aangegeven, en uiterlijk 5 jaar na. het in werking 
treden van dit Tra.cta.a.t. Dadelijk na dit in 
werking treden zal het niet meer geoorloofd 
zijn een fa.brieks- of handelsmerk in strijd met 
het verbod aan te nemen. 

28. De Regeeringen die geteekend hebben, 
verbinden zich eveneens om, in geval van on
voldoendheid van ha.re militaire strafwetten, 
de noodige maatregelen te nemen of aan ha.re 
wetgevende lichamen voor te stellen, om in 
tijd van oorlog de individueele daden van plun
dering en slechte behandeling van gewonden 
en zieken. tot de legers behoorende, tegen te 
ga.an, alsook om als ongeoorloofd gebruik van 
militaire waardigheidsteekenen te straffen het 
misbruik ma.ken van de vlag en den armband 
van het Roode Kruis door militairen of parti
culieren, niet beschermd door dit Tracta.at. 

Zij deelen elkander, door tusschenkomst van 
den Zwitserschen Bondsraad, de bepalingen 
tegen deze feiten mede, uiterlijk binnen 5 jaar 
na. de bekrachtiging van dit Tractaat. 

Algemeene bepalingen. 

29. Dit Tra.cta.at zal zoo spoedig mogelijk 
worden bekrachtigd. 

De akten van bekrachtjging zullen te Bern 
worden nedergelegd. 

Van de nederlegging van elke akte van be
krachtigmg zal een proces-verba.al worden op
gemaakt, waarvan• een voor eenslmdend ver
klaarde afdruk langs d1plomat1eken weg aan alle 
contracteerende Mogenheden zal worden toe
gezonden. 

30. Dit Tractaat zal voor elke Mogendheid 
in werking treden zes maanden na den datum 
van het nederleggen harer akte van bekrachti
ging. 

31. Dit Tractaat zal, zoodra het behoorlijk 
bekrachtigd is, het Tractaat van den 22sten 
Augustus 1864 nopens de betrekkingen tus
schen de contracteerende Sta.ten vervangen. 
· Het Tracta.at van 1864 blijft van kracht ten 
aanzien der betrekkingen tusschen de Pa1·tijen 

die het geteekend hebben en die niet eveneens dit 
Tractaat bekrachtigen. 

32. Dit Tractaat zal tot den 3lsten Decem
ber van dit jaar geteekend kunnen worden 
door de Mogendheden, vertegenwoordigd op 
de Conferentie die den Uden Juni 1906 te 
Genève is geopend, zoomede door de Mogend
heden die niet op die Conferentie vertegen
woordigd waren, maar het Tracta.at van 1864 
onderteekend hebben. 

'De hiervoren bedoelde Mogendheden welke 
dit Tracta.at den 3lsten December 1906 niet ge
teekend hebben, zullen vrij blijven later tot 
het Tractaat toe te treden. Zij zullen hare toe
treding moeten mededeelen door middel van 
eene schriftelijke kennisgeving, gericht tot den 
Zwitserschen Bondsraad, en door dezen aan alle 
contracteerende Mogendheden medegedeeld. 

De andere fogendheden kunnen in den
zelfden vorm vragen om te mogen toetreden 
maar hun verzoek zal slechts gevolg hebben, 
indien binnen een tijdsverloop van één jaar, 
te rekenen van de kennisgeving aan den Bonds
raad, door geen der contracteerende Mogend
heden daartegen bij hem verzet is gedaan. 

33. Elke der contracteerende Partijen zal 
de bevoegdheid hebben dit Tractaat op te 
zeggen . Deze opzegging zal eerst gevolg heb
ben één jaar na de schriftelijke kennisgeving 
aan den Zwitserscben Bondsraad; deze ,.ál 
haar onmiddellijk mededoelen aan alle andere 
contracteerende Partijen. 

Deze opzegging zal slechts gelden ten aan
zien der Mogendheid die daarvan kennis heeft 
gegeven. 

Ten blijke waarvan de gevolmachtigden dit 
Tractaat hebben onderteekend en met hunne 
zegels voorzien. 

Gedaan te Genève, den zesden Juli negen
tienhonderd en zes, in enkelvoudig exemplaar, 
dat in de archieven van het Zwitsersche Eed
genootschap bewaard zal blijven en waarvan 
voor eensluidend gewaarmerkte afschriften 
langs diplomatieken weg aan de contractee
rende Mogendheden zullen worden uitgereikt. 

Voor Duitschland : 
(L.S.) V. BüLOW. 

Freiherr VON J\!ANTEUFFEL. 
VILL.ARET. 
ZoRN. 

Voor de Argentijnsche Republiek : 
ENRIQUE B. MORENO. 
Flt.ANCO )foLIN.A S.ALAS. 

Voor Ooste-nrijk-Hongarije: 
Freiherr VON HEIDLER. 

Voor België : 
Graaf J. DE T'SERCL.AES. 
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Voor Bidgarije : 
(L.S.) Dr. Roul'SEFF. 

Kapitein SIRMANOFF. 
Voor Chili; 

AGUSTIN EDWARDS. 

Voor China: 
LOUTSENOTSIANG. 

Voor den Congo : 
Graaf J·. DE T'SERCLAES. 

Voor Corea: 
KATO TSUNETADA. 

Voor Denemarken: 
H. LAUB. 

Voor Spanje : 
Graaf SILVERIO DE BAGUER. 

Voor de Vereenigde Buiten van Amerika: 
WM. CARY SANGER. 

(L.S.) C. '. SPERRY. 
GEO. B. DAVIS. 
R. M. O'REILLY. 

Voo,· de Vereenigde Staten van Brazilië: 
(L.S.) C. LEMGRUBER-KnOPF. 

Kolonel RoBERTO TnOMPOW KI 
LEITAO n'ALMEIDA. 

Voor de Vereenigde Staten van Mexico: 
(L.S.) Jos:t) M. PEnEz. 

Voor Frankrijk: 
REVOIL. 
L. RENAULT. 
s. OLIVIER. 
E. PAUZAT. 

Voor Groot-Britannië en Ierland : 
( Onder voorbehoud der artikelen 23, 27, 28.) 

(L.S.) JOHN C. ARDAGH. 
T. E. HOLLAND. 
JOHN FURLEY. 
WM. GRANT MACPHER ON. 

Voor Griekenland : 
:!\lrCHEL KEBEDGY. 

Voor Guatemala : 
J\~UEL Annovo. 
H. WISWALD. 

Voor Honduras: 
OSCAR HOEPFL. 

Voor Italië: 
~fAURIGI. 
RANDONE. 

Voor Japan: 
KATO TSUNETADA. 

Voor Luxemburg : 
Graaf J. DE T'SERCLAES. 

Voor Montenegro: 
E. ODIER. 
Kolonel MünSET. 

Voor Noorwegen: 
HANS DAAE. 

Voor Nederland : 
(L.S.) DEN BEER PoonTUOAEL. 

QUANJER. 
Voor Peru: 

GUSTAVO DE LA FUENTE. 
Voor Perzië: 

onder voorl>ehoud van artikel 18. 
(L.S.) MOMTAZ-OS-SALTANEH M. SAMAD 

KHAN. 
Voor Portugal : 

ALBERTO D'OLIVEIRA. 
JOSÉ NrcoLAU RAPO o-BOTELHO. 

Voor Rumenië : 
Dr. SACHE 'TEPHANE co. 

Voor Ru.sl<md : 
;\L\RTENS. 

Voor Sernië : 
MlLAN T. J\fARKOVITCH. 
Dr. RoMAN SoNDERMAYan. 

Voor Siam: 
CHAROON. 
CORRAGIONI D'ORELLI. 

Voor Zweden : 
OLOF ÖRENSEN. 

Voor Zwitserland : 
E. ODIER. 
Kolonel MÜRSET. 

Voor Uruguay: 
A. HEROSA. 

TOESTAND OP 1 FEBR . ARI 1909. 

A. Sta.ten, voor welko het verdrag van 6 Juli 
1906 verbindend is: 
Amerika (V. S. van), België, Brazilië, Co
lumbia, Congo, Denemarken, Duitsch
land, Groot-Brita.nnië, Italië, Japan, Lu
xemburg, Mexico, Nederland, Nicaragua, 
Oostenrijk-Hongarije, Rusland, Siam, 
Spanje, Turkije, Venezuela, Zwitserland. 

B. ta.ten, voor welke het verdrag van 22 
Augustus 1864 verbindend is : 
Argentinië, Bolivia, Bulgarije, Chili, China, 

orea, Cuba, Dvminikaansche R epubliek, 
Ecuador, Frankrijk, Griekenland, Guate
mala, Haïti, Honduras, Montenegro, Noor
wegen, Panama, Paraguay, Peru, Perzië, 
Portugal, Rumenië, Salvador, Servië, 
Uruguay, Zweden. 

19 Januari 1909. BESLUIT van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken betreffende de 
zitting van het hoofdstembureau in ver
band met de verkiezing van leden van den 
raad der Gemeente Hoogwoud. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken ; 
Gelet op art. 93, 3de lid, der Kieswet; 

4• 
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Heeft goedgevonden : 
na ingewonnen advies van Gedeputeerde Sta

ten van Noord-Holland, te bepalen, d11t in het 
kiesdistrict voor de verkiezing van leden van 
den raad der gemeente Hoogwoud , de zitting 
van het hoofdstembureau tot het vaststellen 
van den uitslag der verkiezing, gehouden 
wordt onmiddellijk na afloop van de werk
saamheid, bedoeld in art. 92, eerste zinsnede , 
der Kieswet. 

Voor den Minister, 
De Secretaris-Generaal, (get.) J. B. KAN. 

21 Januari 1909. BESLUIT, tot beslissing van 
het geschil over de woonplaats van de 
armlastige krankzinnige JOHANNA SCHIP• 
PERF.N. S. 16. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beslissende het geschil over de woonplaats 
van de a rmlastige krankzinnige JOHANNA 
SCHIPPEREN ; 

Den R aad van Sta.te, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord advies van 9 De
cember 1908 n°. 275 : 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenla.ndsche Zaken van 19 Januari 1909 
n°. 153, afdeeling Binnenla.ndsch Bestuur ; 

Overwegende, dat in Januari 1907 nà het 
overlijden van PIETER SCHIPPEREN te Prin
cenhage, zijne drie dochters JOSINA, MARGA· 
RETJIA en JOIIANNA SCHIPPEREN, ten koste van 
het Burgerlijk en van het Parochie.al Armbe
bestuur, aide.ar werden opgenomen in het 
Roomsch-Ka.tholieke Gasthuis te Breda, dat 
het vreemde gedrag van de 32-ja.rige JOHANNA 
voor het bestuur van het Gasthuis aanleiding 
was om ha.ar in Mei 1908 te doen overbrengen 
na.ar eene woning onder de gemeente Princen
hage, waarop zij nog in diezelfde ma.and op eene 
verklaring van den arts BATENBURG te Prin
cenhage werd opgenomén in het kra.nkzinnigen
gestich t te Vught; 

dat over de verplichting tot betaling der ver
pleegkosten geschil is ontsta.an tusschen de 
gemeentebesturen van Breda en Princenhage 
en Gedeputeerde Sta.ten van Noord-Brabant er 
niet in geslaagd zijn dit geschil in der minne 
bij te leggen ; 

dat Burgemeester en Wethouders van Prin
r.enhage niet ontkennen, dat de drie meisjes ten 
tijde van ha.re opneming in het Gasthuis min 
of meer a.bnorma.a.l waren, doch niet kunnen 
toegeven, dat een harer in zooda.nigen toestand 
verkeerde, dat zij niet met ha.re volkomen in
stemming naar Breda is vertrokken, dat zij 

mitsdien van oordeel zijn, dat JOIIANNA SCHIP
PEREN ha.re woonplaats had te Breda toen zij 
in een toestand van krankzinnigh11id geraakte, 
welke hare opneming in een krankzinnigenge
sticht noodzakelijk ma.akte ; 

dat Burgemeester en Wethouders van Breda 
voor hun standpunt aanvoeren, dat uit de om
standigheid dat patiënte reeds ten tijde van 
ha.re opneming in het Gasthuis min of meer 
abnormaal was, is af te leiden, dat toen reeds 
van eene daad van vrije wilsuiting van ha.re 
zijde om ha.re woonplaats van Princenhage naar 
Breda over te brengen geen sprake kon zijn ; 

dat het verergeren van den toestand van Jo
HANNA tijdens haar verblijf in het Gasthuis 
geen reden kan zijn om Breda als ha.ar wettig 
domicilie a.a.n te merken ; 

Overwegende, dat JOHANNA SCHIPPEREN, die 
als minderjarige dochter woonplaats had bij 
ha.ren va.der te Princ~nhage na. ha.re meerder
jarigheid aldaar is blijven wonen ; 

Overwegende echter, dat uit de beëedigde 
verklaringen afgelegd voor den kantonrechter
pla.atsverva.nger te Breda, voldoende blijkt, dat 
zij, toen zij bij het bereiken van de meerder
jarigheid ophield een wettelijke woonplaats te 
hebben, niet in sta.at was in eenige gemeente 
haar hoofdverblijf te vestigen ; 

Overwegende, dat eveneens is gebleken, dat 
ha.ar geestestoestand daarna geen verbetering 
heeft onderga.an en zij dus in den zin der wet 
geen woonplaats had, toen zij in een krank
zinnigengesticht werd opgenomen, weshalve 
de kosten van opzending en verpleging moeten 
komen ten laste van het Rijk ; 

Gezien de wet tot regeling van het Arm
bestuur; 

Hebben goedgevonden en versta.an: 
te verklaren, dat geene gemeente als de woon

plaats van de armlastige krankzinnige J OIIANNA 
SCHIPPEREN kan worden aangewezen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad en tegelijk met de in hoofde 
dezes vermelde voordracht van Onzen genoem
den Minister in de Nederl,a,ndsche Staatscourant 
zal worden geplaatst, en waarvan a.fschrifL zal 
worden gezonden a.a.n den Ra.ad van Sta.te, 
Afdeeling voor de geschillen van bestuur en 
a.a.n de Algemeene Rekenkamer. 

' s Gravenhage, den 2lsten Januari 1909. 

(qef .) WILHEL~IN A. 
De .llfiniste.· van B innenlandsche Zaken, 

(get.) HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 3 Febr. 1909.) 
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21 Januari 1909. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
13 Februari 1892 (Staatsblad n°. 43), waar
bij aan de Vereeniging tot opvoeding en 
verpleging van idioten en achterlijke kin
deren, gevestigd te Utrecht, vergunning 
is verleend om het landgoed .,'s Heerenloo" 
te Ermelo tot een gesticht voor idioten 
in te richten. S. 16. 

WIJ WILHELMINA, 1':NZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 18 Januari 1909, n°. 
483, afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Gelet op ge wet van 27 April 1884 (Staats. 
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
15 Juli 1904 (Staatsblad no. 157); . 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met intrekking van Ons besluit van 29 Mei 

1906 (Staatsblad no. 117), te bepalen: 

Eenig artikel. 
Het eerste lid van artikel 2 van het Konink

lijk besluit van 13 Februari 1892 (Staatsblad 
n°. 43), gewijzigd bij Ons besluit van 25 Febru
ari 1903 (Staatsblad n°. 79), wordt gelezen als 
volgt: ,,In het gesticht, bestaande uit een hoofd
gebouw, benevens acht paviljoenen en de noo
dige dienstgebouwen, mogen niet meer dan 245 
idioten, 142 mannen en 103 vrouwen verpleegd 
worden". 

Onze Minister van Binnenlandscbe Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 2lsten Januari 1909. 
(qet.) WILHELMINA. 

De Miri. van Binnenl. Zaken, (get.) liKE MSKJ<:RK. 

(Uitgeg. 4 Febr. 1909.) 

21 Janum·i 1909. BESLUIT, betrekkelijk de 
hoegrootheid van het in het tijdvak van 
1 tot 15 Maart af te leveren gedeelte van 
de ter volledige oefening in te lijven lote
lingen der lichting van 1909 en van het 
daarin door elke provincie te dragen a,m
deel. S. 17. 

WIJ WILHELMINA, .ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Marine en van Binnenlandsche 
Zaken van 11 Januari 1909, Afdeeling Militie 
en Landweer (M.) n°. l , van 12 Januari 1909 
Bureau S/ B n°. 34 ; en van 18 Januari 1909, 
n°. 111 afdeeling Militie en Weerbaarheid; 

Gezien artikel 55bis van Ons Besluit van 2 
December 1901 (Staatsblad n°. 230), zooals 
dat Besluit laa tstelijk 1s aangevuld en gewijzigd 
bij Ons Besluit van 9 Januari 1909 (Staatsblad 
n°. 10); 

Gezien ook Ons Besluit van 16 December 
1908 (Staatsblad n°. 413), betrekkelijk de lichting 
der nationale militie van het jaar 1909; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Art. 1. De hoegrootheid van het in het 
tijdvak van 1 tot 15 Maart af te leveren ge
deelte van de ter volledige oefening in te lijven 
lotelingen der lichting van 1909 bedraagt 
6950 man. 

2. De hoegrootheid van het aandeel, door 
elke provincie in het bij artikel l vermelde 
aantal te dragen, wordt aangewezen in de vierde 
kolom van den Staat, welke bij dit Besluit be
hoort. 

Onze voornoemde Ministers zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft , belast met de uitvoering 
van dit Besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

's Gravenhage, den 2lsten Januari 1909. 

(qet.) WILHELMINA. 
De Ministe.· van Oorlog, 

(ge t. ) 1''. H . A. S A13KON. 

De M inister van Marine, 
(get.) J . WENTHOLT. 

De Minister van Bi11nenlnnd.orlUl Zaken, 
(get.) HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 28 Jan. 1909.) 
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Behoort bij Koninklijk Besluit van 21 Januari 1999 (Staat.,blad n°. 17). 
STAAT, aanwijztnde het door elke provincie te. dragen aandeel in het in het tijd· 

vak van 1 tot 16 Maart af te leve1·en gedeelte van de ttr volledige oefening in te 
lijven lotelingen dtr lichting 1909. 

1 

' AANTALLEN 

AANTALLEN in het tijdvak van 1 tot 16 
ter volledige Maart af te leveren 

PROVINCIËN. oefening in manschappen. 
Opmtrkingen. 

te lijven UITSLAG I AANTAL 
manschappen. der globale be- af te leveren 

rekening. manschapptln. 
1. 2. 3. 4. 6. 

Noordbrabant. 12lö 
6460* 

687 '" Deze breuken 68612aoo zijn.als de hoogste, 
Gelderland. 

1900 elk voor een ge-1340 7571,aou 757 heel gerekend tot 

Zuidholland 
660 

1638 
het vinden van de 

2899 16381:iaoo bij de globale bere-

Noordholland. 
37ó0 kening te kort ko-

2457 13881';,()0 1388 mende manschap- . 

Zeeland. 510 
2100 

288möo 
pen. 

288 

Utrecht. 597 
·4050 

337 lz300 337 

Friesland 76\l 
. 63ö0 

4341,auo 434 

Overijssel . 824 
' 

7300* 
4651~öÖU 466 

Groningen 687 
2250 

388
~2öUU 

388 

Drenthe 355 7250 20012300 201 

Limburg 647 36ó 7160* 366 
12300 

12300 694649200 
12300 

6950 

Ons bekend, 
De M inisttr van Oorlog, 

De Ministtr van Marine, 
De M inisttr van Binnenlandsche Zaken, 

(get. ) F. H. A. SA.BRON. 
J. WENTHOLT. 

.HEEMSKERK. 

21 Januari 1909. BESLUIT van den Minister 
van Oorlog, tot vaststelling van eene 
Militie-Beschikking 1909, met daarbij be
hoorende Militie-Instructie 1909. 

De Minister van Oorlog, 
Het wenschelijk achtende, in verband m~t 

de wet van 5 December 1908 (8/,n,atsblad no. 347), 
tot nadere aanvulling en wijziging der llfilitie
wet 1901, en met het Koninklijk besluit van 
9 Januari 1909 (St,aatsblad n°. 10), tot nadere 
aanvulling en wijziging van het Koninklijk 
Besluit van 2 December 1901 (St,aatsblad 
n°. 230), de Militie-Beschikking 1907 en de 
daarbij behoorende ]\'filitie-Instructio 1907, beide 
herhaaldelijk gewijzigd en aangevuld, te herzien; 

Heeft goedgevonden : 
A . In te trekken: 
de vorenvermeldo Militie-Beschikking 1907, 

met daarbij behoorende ll'lilitie-Instructie 1907 ; 

de Beschikkingen van 10 Mei 1907, VIIde 
Afd. (M.), no. 246; 

van 21 Februari 1908, Afdeeling l\1iliti~ en 
Landweer (M.), n°. 216; en 

van 24 October 1908, Afdeeling l't1ilitie en 
Landweer (M.), n°. 236; 

B. Te bepalen : 

Ad artikel 1 van het Koninlclijlc Besfoit van den 
2den December 1901 (Staatsblad n°. 230). 

§ 1. Jaarlijks wordt onder dagteekening van 
5 Juli, door de militai~e autoriteiten, met de 
zorg voor de aangifte ter inschrijving voor de 
militie van actief dienende personen belast, 
aan de Commissarissen der Koningin in de pro
vinciën medegedeeld, of de personen die door 
hen, of - wat betreft de zoodanige die in den 
loop van het jaar onder hunne bevelen zijn ge
komen - door eenige andere autoriteit, op de 
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naamlijst, model n°,. 3, ter, inschrijving zijn 
aangegeven, zich op 30 Juni van dat jaar al 
dan niet nog in dienst bevonden. 

Die opgave geschiedt bij eene naamlijst, in
gericht o,;-ereenkomstig het hierbij gevoegde 
madel lit. A. 

Daarop worden gebracht: 
1°. al de personen door de autoriteit welke de • 

naamlijst opmaakt, in het loopend ja.ar ter 
inschrijving voor de militie aangegeven, die 
op 30 Juni van dat jaar nog tot -het korps of 
de militaire inrichting behoorden; 

2°. de personen sedert van andere korpsen of 
inrichtingen overgenomen , voor zooveel zij 
zich vóór 1 Januari van het jaar hunner in
schrijving in militairen dienst bevonden, met 
aanwijzing van hunne. herkomst ; 

3°. de personen, die, nadat van hen opgave 
ter inschrijving is gedaan, sedert het korps 
hebben verlaten, met aanduiding van de wijze 
waarop zij zijn afgegaan of van het korps 
waarbij zij zijn overgeplaatst. 

In verband met vorenstaande bepaling wordt 
bij het overplaatsen van een militair, die nog 
in de militie kan .worden betrokken, aan het 
korps waarbij hij overgaat, ook het bewijs 
van inschrijving gezonden, bedoeld bij artikel , 
14 van vorenvermeld Koninklijk besluit. 

der Koningin, ten aanzien van jongelingen, 
die na hunne inschrijving voor de militie 
volgens art. 9 der wet vrijwillig in · dienst zijn 
getreden, voor zoover omtrent hen door den 
militieraad nog uitspraak moet worden gedaan, 
of zij, wegens het dienstplichtig worden van hun 
nummer, nog ter inlijving bij de militie kunnen 
worden aangewezen, opgaaf doen c.q. van hun 
overlijden of van andere mutatiën welke geacht 
kunnen worden op de omtrent hen te <loene 
uitspraak of op de bedoelde aanwijzing van 
invloed te zijn, zoomede van den overgang 
van die vrijwilligers bij andere korpsen en van 
het aangaan van eene nieuwe verbintenis 
bij de zeemacht, de marine-reserve en het korps 
mariniers daaronder begrepen, dan wel bij de 
koloniale troepen. 

2°. Onder dagteekening van den lsten van 
elke maand moet door de commandeerendc
officieren van de korpsen, waarbij ingeschreve
nen voor de militie en•daarbij ingelijfden zich, 
overeenkomstig art. 9 der wet vrijwillig hebben 
verbonden of met eene vrijwillige verbintenis 
als hier bedoeld zijn overgegaan, aan het De
partement van Oorlog, dienaangaande over de 
afgeloopen maand, opgaaf worden gedaan bij 
eene naamlijst, ingericht overeenkomstig het 
hierbij gevoegde model lit. G. 

Ad artikelen 4 en 5 van het Koninklijk Besluit 
van den 2den December 1901 (Staatsblad 

no. 230). 

3°. Onder dagteekening van den lsten eri 
den 16den van elke maand moet door de pro
vinciale-adjudanten van verbintenissen door 

, bij de militie · ingelijfden aangegaan bij de zee-
§ 2. 1 o, De kennisgeving waarvan bij voren. macht, de marine-reserve en het korps mariniors 

veF.melde artikelen sprake is, .wordt door de daaronder begrepen, opgaaf aan voormeld De
commandeerende-officieren van de korpsen van , partement geschieden bij eene naamlijst, inge
het leger, waarbij de bedoelde perso en als richt overeenkomstig het hierbij gevoegde 
vrijwilligers in dienst gesteld zijn, aan de model lit. D. 
daarbij betrokken Commissarissen der Koningin Wenschen in(leschrevenen voor de militie bij de 
gedaan, bij voor iedere gemeente afzonderlijk zeemacht, de marine-rcEerve en het korps marl
opgemaakte staten, ingericht overeenkomstig niers daaronder begrepen, . over te gaan, 'dan 
het hierbij gevoegde model lit. B. Deze staten behoeft daartoe de tusschenkomst van den pro-· 
worden onder dagteekening van den lsten en vinciale-adjudant niet te worden ingeroepeh 
den 16den van elke maand opgemaakt en uiter- 1 en dus daarvan ook geen melding gemaakt te ' 
lijk op den 7de,n en den 22sten d.a.v. verzonden, worden in bedoelde maandelijksche opgaaf. 
Op die staten mogen geen andere mutat,iën voor- 4°. De voorschriften op de werving voor het 
komen dan die, welke betrekking hebben op leger hier te lande en voor den kolonialen dienst 
de lll,atstvoorgaande halve maand. Mocht nog zijn voor de bedoelde verbintenissen in het al
eenige mptatie te vermelden.zijn nadat de staat, . ge·meen van toepassing, en in het bijzonder 
waarop zij behoorde. te zij.n vermeld reeds is die aangaande den hoogsten leeftijd tot toe
verzonden - wat slechts, b.ij uitzondering het lating, den termijn van eene eerste verbintenis, 
geval zal mogen zijn - dan wordt deze zoo spoe- • het door minderjarigen te leveren · bewijs van 
dig mogelijk ter kennis van den Commissaris . toestemming van hem of haar, die de ouderlijke ' 
der Koningin gebracht bij afzonderlijken (aan: 1 macht · of de voogdij uitoefent, èn de minste · 
vullings)staat. lengte voor het wapen. · 

De commandeerende-officieren van korpsen 5°. Buiten en behalve het door minderjarigen 
moete?, te gelij),{ met de. kennisgeving, in . de te leveren bewijs van toestemming van ouders 
vorige zinsIJ.eçle ~ermeld, aan de Commissarissea of voogden, moeten worden overgelegd : 
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a. door ingeschrevenen voor de militie: 
1 o. het bewijs van inschrijving ; 
2°. eene geboorte-akte ; 
3°. een bewijs van good gedrag, afgegeven 

door den burgemeester van de gemeente waar 
zij laatstelijk gevestigd waren ; 

b. door ingelijfden bij de militie, die zich in 
workolijken dienst bevinden : 

het bewijs onder a 3°. vermeld ; 
c. door miliciens-verlofgangers: 
1 °. hun verlofpas ; 
2°. het bewijs onder a 3°. Ycrmold. 
Afgescheiden van een en ander moeten in-

gelijfden bij de militie, om tot eene vrijwillige 
verbintenis te kunnen worden toegelaten, 
zich in den dienst goed hebben gedragen en 
moet hiervan ten aanzien van verlofgangers, 
blijken uit een extract uit het strafregister. 

6°. Om tot eene vrijwillige verbintenis als 
waarvan in deze sprake is, te worden toegela
ten, melden de bedoelde personen zich aan op 
de wijze als voor de gewone vrijwilligers is 
voorgeschreven, met dien verstande, dat ver
lofgangers van de militie te land, die als vrij
williger bij de zeemacht, de marine-reserve 
en het korps mariniers daaronder begrepen, 
verlangen over te gaan, zich daartoe moeten ver
voegen bij den provinciale-adjudant in het 
gewest waar zij zich bevinden, en dat voor 
miliciens die bij de korpsen onder de wapenen 
zijn, tot zoodanigen overgang steeds de tus
sohenkomst van den provinciale-adjudant in 
het gewest waar de milicien gestationneerd is, 
moet worden ingeroepen. 

Tot overgang bij de marechaussee gelden de 
bijzondere voorschriften voor dat wapen. 

70_ De militaire autoriteit, buiten den chef 
van een of ander korps, die een voor de militie 
ingeschrevene of een verlofganger van de militie 
te land tot eene vrijwillige verbintenis heeft 
toegelaten, dirigeert hem op den staf van het 
korps, voor hetwelk hij hem heeft aangenomen, 
en geeft daarvan kennis aan den commandant 
van dat korps, onde.r overlegging van do enga
gementsstaten en daarbij behoorende beschei
den. 

Het vorenstaande is ook van toepassing 
op den overgang van verlofgangers der militie 
te land bij een der korpsen van het leger of 
bij de koloniale troepen, zullende wijders door 
de commandanten der korpsen waarbij de 
vrijwillige verbintenis wordt aangegaan, nà 
de bekrachtiging der akkoorden, c.q. aan het 
korps waartoe de verfofgangers als militie
plichtigen behoorden, verzocht moeten wor
den, op den overgang orde te stellen. 

8°. De provinciale-adjudanten doen van de 

miliciens-verlofgangers, die zich tot vrijwil
ligen overgang bij de zeemacht, de marine
reserve en het korps mariniers daaronder be
grepen, bij hen hebben aangeboden, en van 
de werkelijk dienende miliciens, nopens wie 
hun van de chefs der korpsen voordrachten 
tot zoodanigen overgang zijn geworden, op
gave aan den directeur en commandant der 
marine of aan den ambtenaar van de marine, 
met de werving van zeelieden belast, in de 
pb1>ts hot meest in de nabijheid hunner stand
pla!l.ts gelegen, mot nitnoodiging, de geschikt
heid van de miliciens nader te doen onderzoe
ken en de plaats te doen kennen, waarop zij 
uehooren te worden gedirigeerd, wordend,·. na 
gesohiktbevinding, door de provinoiale-adj 11-

danten op de overplaa.tsing de vereischte 
orde gesteld. Voor zooveel het korps mari
niers betreft, geschiedt de overplaatsing door 
evengemelde autoriteiten in overleg met den 
commandant van dat korps. 

9°. Miliciens-verlofgangers kunnen, in af
wachting van de beslissing op hun aanbod om 
als vrijwilliger in zeedienst over te gaan, op 
de standplaats van den provinciale-adjudant 
in daggeld of bij een der korpsen in subsistentie 
opgenomen worden. 

10°. Premiën aan vrijwillige verbintenissen als 
in deze bedoeld verbonden, worden niet toe
gekend aan de nalatige militieplichtigen, de 
achtergebleven voorloopig niet toegelaten lote
lingen, en de miliciens tot wie de artt. 151, 
157 en 161 der wet betrekking hebben, zoolang 
zij, daartoe verplicht, geen twee jaren onder de 
wapenen hebben doorgebracht, en evenmin 
aan achtergebleven miliciens, bedoeld bij art. 
159 der wet, zoolang zij, daartoe verplicht, 
geen vijf ja.ren onder de wapenen zijn verble
ven. 

ll 0 • Met betrekking tot den overgang van 
miliciens als vrijwilliger, worden overigens 
opgevolgd de bestaande administratieve be
palingen nopens de afrekening tussohen het 
Departement van Marine en de daarbij betrok
ken korpsen, het overmaken van de saldo's 
van de rekeningen der miliciens, de handelwijze 
met hunne klèeding, enz., zoomede die omtrent 
het tijdstip waarop zij de soldij en, indien en 
voor zooveel zij daarop aanspraak hebben, 
de toelage voor de uitrusting- en reservereke
ning bekomen. 

Ad artikelen 6 en 7 wn het Koninklijk Be;iluit 
van den 2d~n -Dec~mber 1901 (Staatsblad 

n°. 230). 

§ 3. Het bepaalde bij vorenvcrmolde arti
kelen brengt mede, eensdeels, dat een voor de 
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militie ingeschrevene, die eene vrijwillige ver
bintenis heeft aangegaan, en later voor den 
dienst der militie wordt opgeroepen, in dat ge
val niet, met ontslag uit de betrekking van vrij
williger, in de positie van milicien behoeft te 
worden overgebracht, maar dat hij beschouwd 
moet worden, evenals een bij de militie inge
lijfde, die later eene vrijwillige verbintenis heeft 
aangegaan. zijnen militiedienst gelijktijdig 
met zijnen vrijwilligen dienst te volbrengen ; 
en anderdeels, dat eeue aangegane vrijwillige 
verbintenis, zoolang de betrokken persoon nog 
militieplichtig is, niet bij vergunning kan wor
den vernietigd dan onder bepaling, dat hij 
zijnen nog onvervulden diensttijd als milicien 
volbrenge. 

Ook indien eene vrijwillige verbintenis 
eindigt voordat de verplichte militiecliensttijd 
is vervuld, komt eenc overbrenging in de positie 
van milicien te pa~. 

Ad•~rtikel 12 van het Koninklijk Besluit van 
den 2den December 1901 (Staatsblad n°. 230). 

§ 4. De in voreuvermeld artikel 12 bedoelde 
opgave geschiedt jaarlijks binnen den daarin 
gestelden termijn door : 

de commandeerende-officiercn der korpsen 
van het leger hier te lande ; 

den commandeerende-officier Yan de Ko
loniale Reserve ; 

den Gouverneur der Koninklijke militaire 
Academie; 

den Directeur der Cadettenschool ; 
van al de onder hunne bevelen dienende 

militairen, die daartoe in de termen vallen ; 
den commandeerende-officier van de te 

Harderwijk gevestigde onderafdeeling van de 
Koloniale Reserve, van al de onder zijne be
velen dienende militairen, die daartoe in de 
termen vallen en niet zijn bestemd voor de 
koloniale troepen. 

Ad artikel 14 van het Koninldijk Besluit van den 
2den December 1901 (Staatsblad n°. 230). 

§ 5. De militaire autoriteiten met het doen 
van opgave ter inschrijving voor de militie 
van actief dienenden belast, ontvangen, op 
de wijze bij het slot van vorenvermeld artikel 
omschreven, mededeeling van de gedane in
schrijving. 

Is die mededeeling vóór 15 Februari van het 
jaar der inschrijving door hen niet ontvangen, 
dan doen zij bij de daarbij betrokken Commis
sarissen der Koningin onderzoek naar de 
reden daarvan. 

Ad arU. 44, 57, 99, 113, 151, 159 en 161 der wet. 

§ 6. 1°. Aan de ingelijfden bij de militie t-0 

land, die, ten gevolge· van nadere inlijvingen, 
van hun verlangen hebben doen blijken om 
uit den dienst te worden ontslagen, wordt een 
bewijs van ontslag uitgereikt, waarin achter 
het woord " wegens" wordt vermeld : ,,de nadere 
inlijving van een' anderen milicien, waardoor 
de houder dezes boven het contingent zijner 
gemeente dient". 

Vindt het ontslag plaats vóór 31 Januari, 
volgende op het jaar hunner lichting, dan wordt 
in het uit te reiken bewijs van ontslag achter 
de woorden "Militie te land" bovendien ge
steld: ,,behoudens bevoegdheid tot inlijving 
opnieuw bij de militie vóór 1 Juni van het jaar 
volgende ·op ·dat zijner lichting." 

Met betrekking tot de ingelijfden bij de mili
tie te land, die ingevolge de bepaling van 
a rt. 99, laatste zinsnede, of art. 113 laatste 
zinsnede, der wet, op hun verlangen uit 
den dienst zijn ontslagen, wordt in het be
wijs van ontslag het woord " wegens" door
geslagen en de reden van het ontslag vermeld 
ouder de bewoordingen : ,.ingevolge de bepa-

99 
Iing van de laatste zinsnede van art. 113 der 

Militiewet 1901." 
20. De machtiging tot het verleenen van ont

slag uit den dienst wordt, in de hier bedoelde 
geva llen, den commandeerende-officier van 
het korps verstrekt. 

30_ Wordt a::in een milicien als hier bedoeld 
eene provoost- of cachotstraf opgelegd, of 
wordt hij schuldig gehouden aan eene over
treding waaromtrent door den mliitairen 
rechter uitspraak moet word:m ~edaan, dan 
behoort het ontslag eerst in te gaan, na afloop 
van het ter zake ingesteld onderzoek of van 
de straf. 

4°. Aan den milicien die zich, wegens het 
als verlofganger over treden van de bepalingen 
der wet, krachtens art. 124 of art. 131 der wet 
in werkelijken dienst bevindt, wordt het ont
slag niet verleend dan na afloop van de hem 
wegens die overtreding opgelegde straf. 

Ad arU. 45, 46, 48, 1 °. en 49 der wet. 

§ 7. 10. Door de militaire autoriteiten, in 
§ 4 hicrvoren geno{!md, wordt ten aanzien van 
de aldaar bedoelde militairen, jaarlijks ten 
opzichte van hen, die op 1 Januari van het 
jau hun 19de jaar waren ingetreden, het loo
pend ·jaa.-r ter inschrijving zijn aangegeven en 
zich bij hun korps of de onder hunne bevelen 
staande inrichting in dienst bevinden, ten min
ste achttien dagen vóór de opening van de zit
ting van den militieraad, aan de Commis
sarissen der Koningin in de provinciën, waartoe 
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de b·elanghebbenden behooren, eene naam
lijst gezonden, ingericht overeenkomstig het 
hierbij gevoegde model lit. E. Die lijst moet 
vergezeld gaan van de bewijzen van werke
lijken dienst betrekkelijk de daarop vermelde · 
personen. 

' wet en de bestaande ,verordeningen mogen 
worden toegelaten. 

Bij de toezending van gezegde naamlijst aan 
den Commissaris der Koningin, behoort te 
worden verzocht, eerstelijk, bericht van ont
vangst, en verder, mededeeling te zijner tijd 
van de uitspraak van den miHtieraad, terwijl, 
voor zooverre acht dagen na de afzending van 
die naamlijst geen bericht van ontvangst 
mocht zijn ingekomen, omtrent de reden 
daarvan onderzoek moet worden gedaan. 

2°. De bewijzen van werkelijken dienst, 
waarvan onder 1°. sprake is, zijn ingericht 
overeenkomstig het hierbij gevoegde model 
lit. F. 

3°. De miHtaire autoriteiten, onder 10. be
doeld, ontvangen van het militair lid van den 
militieraad mededeeling van de uitspraak van · 
dien raad ten aanzien van de actief dienende 
personen, voor wie die autoriteit-en vrijstelling 
hadden gevraagd. 

Zij brengen die uitspraak onverwijld ter 
kennis van den persoon, wien zij geldt. 

4°. Tot staving van het recht op vrijstelling 
wegens broederdienst moet, voor zoover dit 
recht niet door een paspoort of ander bewijs 
van ontslag kan worden geconstateerd, een 
uittreksel uit het stamboek worden verstrekt. 

5°. De bewijzen van werkelijken'. dienst en 
extracten uit de stamboeken, welke moeten 
dienen om in de 'zitting van den militieraad he't 
recht op vrijstelllng van den miHtiedienst te 
bewijzen, moeten worden afgegeven op zoo
danig tijdstip, dat in deze stukken kan worden 
aangegeven de toestand op l Augustus van het 
jaar, waarin geopend wordt de zitting van 
den miHtieraad, waarin deze stukken moeten 
dienen. 

Ad artt. 62 en 63 der wet. 

§ 8. 1 °. De officieren tot leden van de mili-
tieraden benoemd, worden door de· gewone 
tusschenkomst van hunne benoe9'\ng onder
richt. Zij begeven zich tijdig naar de plaats 
hunner bestemming en nemén, na· zich bij den 
voorzitter van den militieraad te hebben aan
gemeld, in dien raad zitting. 

2°. Het . militair lid, hoezeer ~ de uitoefe
ning zijner functiën de leiding volgende van 
den voorzitter, vestigt zijne aandacht ~ijzonder 
daarop, dat door den militier~ad geen penione'i-i 
voor den die.nst wo_rden ~an_g~wezen of .aange
nomen, dan . die daar~oe overeenkomstig de. 

3°. Hij ziet toe, dat het Reglement op het 
geneeskundig ~nderzoek omtrent de geschikt
heip. voor den krijgsdienst van militieplichti
gen (Reglement B), vastgesteld bij Koninklijk 
Besluit van 30 Mei 1904 (Staatsblad n°. 113.) 
aangevuld en gewijzigd bij dat van 29 Septem 
her 1908, (Staatsblad n°. 305), worde opgevolgd. 

4°. Hij brengt de uitspraiik van den mili
tieraad ten aanzien van actief dienende per
sonen, aan het Departement van Oorlog onder
hoorig, die krachtens art. 45 der wet op grond 
van hunnen werkelijken dienst aanspraak 
kunnen maken op vrijstelling van °den dienst 
der militie, op den dag van die uitspraak, çf 
uiterlijk ,op den daaraanvo)gende,n dag, ter 
kennis van de militaire autoriteiten, welke 
overeenkomstig§ 7, de vrijstelHng van bedoelde 
actief dienenden hadden gevraagd ; hij verzoekt 
tevens aan die militaire autoriteiten om van 
de uitspraak onverwijld mededeeling te doen 
aan den persoon wien zij geldt. 

50_ Bij ongesteldheid of andere wettige ver
hindering geeft hij daarvan dadelijk kennis 
aan zijnen plaatsvervanger, ,met opgave van 
den tijd voor de zitting bepaald. 

Wordt ook laatstgenoemde verhinderd de 
hem opgedragen functie waar te nemen, dan 
geeft deze daarvan onmiddellijk en rechtstreeks 
kennis aan den Minister van Oorlog. 

Van een en ander wordt door beiden de voor
zitter van den raad tijdig onderricht. 

Ad art. 93 der wet. 

§ 9. Moet een officier optreden. ter vervanging 
van den militiecommissaris, dan wordt-daartoe 
bij voorkeur aangewezen de provinciale-adju
dant. 

In spoedeischende gevallen is deze, indien 
hij ter vervanging van den militiecommissaris 
aangewezen wordt, gerechtigd onverwijld, 
zonder dat daartoe vooi:af de vereischte mach
tiging is verkregen, de werkzaamheden van 
den militiecommissaris op zich te nemen, onder 
gehoudenheid evenwel, dat door hem van de 
aanvaarding van die werkzaamheden zoódra 
mogelijk door tusschenkomst van den Bevel
hebber in de Militaire Afdeeling wordt kennis 
gegeven aan den Minister van Oorlog. 

De bepaling van het vorige lid geldt oo'lé ten 
' aanzien van andere officieren. indien "deze in 

zulke gevallen door den o;mmissáris' dei· 
Koningin, na gehouden overleg met den daaTbij 
betrokken commandeerende-officier; tér ver'. 
vanging van den, militiecommissaris mochten 
worde,n , aa,ngewezen., 
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Ad artt. 95, 96 en 99 der wet en artikelen 55ter, 
55quater en 55quinquies van het Koninklijk 

Besluit van 2 December . 1901 (Staats
blad n°. 230.) 

§ 10. 10. Ten einde de lotelingen zoo spoe
dig mogelijk bekend te doen zijn met de om
standigheid of zij al dan niet nog tot inlijving 
zullen worden geroepen, worden de navolgende 
bepalingen vastgesteld : 

a. gelijktijdig met of anders kort na de uit
reiking der oproepingsbrieven voor de in het 
tijdvak van 1 tot 15 Maart in te lijven lote
lingen worden ook de lotelingen, die bestemd 
zijn om krachten~ art. 95 der wet te worden 
ingelijfd, hetzij in het tijdvak van 16 tot 31 Mei, 
hetzij in het t ijdvak van 16 tot 30 September · 
van deze bestemming onderricht ; 

b. terstond wanneer vóór 15 Augustus aan 
het in het tijdvak van l tot 15 Maart krachtens 
art. 95 der wet afgeleverde gedeelte eener 
gemeente een loteling komt te ontbreken, ' 
wordt de houder van het aan de beurt liggende · 
hoogere nummer onderricht, dat hij, ter aan
vulling van het contingent krachtens art. 99 
der wet ter aflevering zal worden opgeroepen, 
onder mededeeling, dat die aflevering, naar 
gelang hij ter volledige dan wel tot korte oefe
ning zal worden bestemd, zal geschieden in 
het tijdvak van 16 tot 30 September, dan wel 
in het tijdvak van 16 tot 31 Mei van het vol- ' 
gend jaar en dat hij , .zoo hij in het bezit is van 
een bewijs van te hebben voldaan aan de bij 
art. 104 der wet bedoelde eischen van militaire 
bekwaamheid en lichamelijke geoefendheid en 
wenscht .in a e· termen te vallen voor den voor
rang in de tweede zinsnede van evenvermeld 
wetsartikel bedoeld, dit bewijs vóór 15 Augus
tus zal moeten inleveren aan den Commissaris 
der Koningin, althans indien die inlevering 
niet reeds in J anuari mocht zijn geschied; 

c. op 25 Juni worden de houders van de aan 
de beurt liggende hoogere nummers, die, 
tengevolge van vóór 15 Juni bij het tusschen 
16 en 31 Mei afgeleverde gedeelte o_pengeval
len plaatsen, in aanmerking komen om ter 
contingents-aà.nvulling krachtens art. 99 der 
wet ter aflevering te worden opgeroepen, 
van deze beste=ing onderricht, onder toe
voeging eener mededeeling in den zin als hier
voren onder b omscb,reven ; 

d. gelijktijdig met of anders kort na de uit
reiking van de oproepingsbrieven aan hen, · 
die in het tijdvak van 16 tot 30 September 
zullen worden afgeleverd, worden ook de lote
lingen, die reeds dàn bestemd zijn om krachtens 
art. 99 der wet ter a flevering in het tijdvak 

1 van 16 tot 31 Mei van het volgend jaar te worden 
opgeroepen, van deze bestemming onderricht ; 

e. terstond wanneer na 15 Juni aan het in 
het tijdvak van 16 tot 31 Mei afgeleverde ge
deelte of tot 31 J anuari van het volgend jaar 
aan het in het tijdvak van 16 tot 30 September 
afgeleverde gedeelte eener gemeente een lote
ling komt te ontbreken, wordt de houder van 
het aan de beurt liggende hoogere nummer 
onderricht, dat hij, ter aanvulling van het 
contingent, krachtens a rt. 99 der wet ter 
aflevering zal worden opgeroepen, onder mede
deeling, dat die aflevering, naar gelang hij ter 
volledige dan wel tot korte oefening zal worden 
bestemd, zal geschieden in het tijdvak van l 
tot 15 Maart dan wel in het tijdvak van 16 tot 
31 Mei van het jaar volgende op dat der lich 
ting en onder toevoeging voorts, voor zooveel 
daartoe nog termen bestaan, dat hij, zoo hij zou 
wenschen in de termen te vallen van den voor
rang ingevolge a rt. 104 der wet toekomende 
,ian de bezitters van een bewijs van te hebben 
voldaan aan de bij dat wetsartikel bedoelde 
eischen van voorgeoefendheid, dat bewijs zal 
moeten verwerven in Januari van evenbedoeld 
jaar en zal moeten inleveren of doen inleveren 
bij den Commissaris der Koningin vóór den 
25sten dier maand ; -

/. gelijktijdig met of anders kort na de uit
reiking van de oproepingsbrieven aan hen, die 
krachtens art. 99 der wet in het tijdvak van i 
tot 15 Maart van het jaar, volgende op dat der 
lichting, zullen worden afgeleverd, worden de 
lo telingen, die alsnog bestemd zijn om in het 
tijdvak van 16 tot 31 Mei krachtens genoemd 
wetsartikel voor evenbedoelde lichting te wor
den ingelijfd, van deze beste=ing onderricht ; 

g. De Commissarissen der Koningin doen van 
de namen der lotelingen. aan wie de hiervoren 
onder a-/ bedoelde mededeelingen moeten ge
schieden, opgave aan de burgemeesters der 
gemeenten, voor welke deze lotelingen zijn in
gelijfd. Deze burgemeesters zorgen dat di~ 
mededeelingen daarna onverwijld schriftelijk 
ter kennis van de lotelingen worden gebracht. 

2°. Het verdient aanbeveling te bevorderen, 
dat aanvragen aan den Minister van ' Oorlog 
van miliciens om ontslag uit den dienst' krach
tens de derde zinsnede van art. 96 of krachtens 
de derde zinsnede van art. 99 der wet, · worden 
ingezonden bij de burgemeesters. Deze zen: 
den die aanvragen, vergezeld van de · b!)schei; 
den, genoemd in de eèrste en tweede zinsneden 
van art. 51 der wet, aan den Commissaris -der 
Koningin in de Provinciè, die ze, voorzfen van 
zijn advies, den :Minister van Oorlog 'doet toe'. 
komen. 
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Ad art. 97 der wet. 

§ ll. Jongelingen die zich in de koloniën 
der maatschappij van weldadigheid bevinden, 
en bij de militie moeten worden ingelijfd voor 
eene andere provincie dan die waarin de kolonie 
gelegen is, kunnen door den provinciale-ad
judant in laatstbedoelde provincie, wanneer 
daartoe bij hem aanzoek wordt gedaan op 
overgifte van de extracten, model n°. 14, wor
den overgenomen en toegewezen aan een korps 
dat uit het gewest, waarvoor zij optreden, 
miliciens ontvangt en daarop worden gediri
geerd, nadat hun het uittreksel uit de krijgs
wetten is voorgelezen. 

Van die inlijving wordt aan den provinciale
adjudant in het laatstbedoeld gewest kennis 
gegeven, met vermelding tevens van het korps 
waaraan de miliciens zijn toegewezen. 

Ad artt. 100 en 101 der wet. 

§ 12. 1 °. Miliciens, die binnen vier maan
den na hunne aflevering behept worden be
vonden met ziekelijke gesteldheid of gebreken, 
welke moeilijk zijn ~vaar te nemen of die moe
ten worden geconstateerd, worden opgenomen 
of overgebracht in de militaire ziekeninrich
tingen, door den Inspecteur van den Genees
kundigen Dienst der Landmacht aan te wijzen. 

2°. De herkeuring, waarvan bij artikel 100 
der wet sprake is, moet alleen worden aange
vraagd voor de lotelingen die in het jaar hunner 
lichting bij de militie te land zijn ingelijfd en 
bij wie de ziekt;.lijke gesteldheid of gebreken 
vóór hunne inlijving bestonden. 

3°. De chef van den militairen geneeskundi
gen dienst in het garnizoen doet aan den pro
vinciale-adjudant in de provincie binnen welke 
de loteling, wien het geldt voor de militie is 
ingeschreven, mededecling dat eene aanvrage 
om herkeuring moet worden in2;ediend. 

111 deze mededeeling moeten worden ver
meld do naain en de voornamen van bedoelden 
loteling, zoomede de gemeente waarvoor hij 
bij de militie is ingelijfd en het nummer, dat 
hem bij de loting is ten deel gevallen, alsmede 
of belanghebbende in de kazerne dan wel in 
de militaire ziekeninrichting vublijf houdt. 

De in het vorige lid bedoelde gegevens wor
den aan dien chef verstrekt door den comman
deerende-offioicr van het korps waarbij deze 
milicien is ingedeeld of waaraan hij op grond 
van artikel 70 van het Koninklijk besluit van 
2 December 1901 (Staatsblad n°. 230), is toe
gewezen ; van den laatste dadelijk nadat door 
den korpscommandant bericht van de toe
wijzing is ontvangen. 

De mededeeling, hiervoren bedoeld, gaat 
vergezeld van eene geneeskundige verklaring 
op grond waarvan de herkeuring wordt ge
vraagd en waaruit moet blijken van het ont
staan der ziekelijke gesteldheid of gebreken. 

4°. Na ontvangst van de onder 3°. vermelde 
stukken, maakt de provinciale-adjudant zonder 
uitstel eene aanvrage op om herkeuring, in 
welke aanvrage de gegevens bij het tweede 
lid ondu 3°. bedoeld worden vermeld. 

Hij zendt deze aanvrage met de geneeskun
dige verklaring onverwijld aan Gedeputeerde 
Staten. 

5°. In geval een milicien reeds tijdens de 
aanvrage o'm herkeuring geacht wordt buiten 
staat te zullen zijn om binnen veertien dagen 
na de aanvrage voor Gedeputeerde Staten te 
verschijnen, wordt door den chef van den ge
neeskundigen dienst in het garnizoen daarvan 
melding gemaakt in zijne ter zake af te geven 
geneeskundige verklaring, onder opgave tevens 
van de plaats, waar de milicien zich bevindt 
en door geneeekundigen kan worden onderzocht. 

6°. Miliciens voor wie eene aanvrage om her
keuring aan den provinciale-adjudant ver
zonden is, of zal worden verzonden, kunnen, 
zoo daartegen overigens geen bezwaar bestaat 
en zij zich niet buitenslands begeven, desge
wenscht voor Rijks rekening met verlof wor
den gezonden. 

Dit verlof wordt hun verleend onder de voor
waarden, dat zij zich uiterlijk den dag, na hunne 
aankomst in de gemeente waarheen zij met ver
lof vertrekken, bij den burgemeester dier ge
meente aanmelden, dat hun nauwkeurig adres 
steeds bij dien burgemeester bekend zij en 
dat zij zich op den dag, het uur en de plaats 
hun door de zorg van bedoelden burgemeester 
mede te deelen, aanmelden bij het college van 
Gedeputeerde Staten van de provincie binnen 
welke zij voor de militie zijn ingeschreven. 

Deze voorwaarden worden in den verlofpas 
vermeld. Dit verlof wordt verleend voor hen 
die in eene militaire ziekeninrichting verblijven, 
door den chef van die inrichting ; voor hen, 
die in de kazerne verblijf houden door den com
mandeerende-officier van het korps. 

Van het vertrek met verlof wordt den pro
vinciale-adjudant onverwijld bericht gezonden. 
Betreft het een milicien die zich in eene mili
taire .z.iekeninrichting bevindt, dan zal de chef 
van die inrichting mede van het verlof kennis 
geven aan den betrokken commandeerende
officier, steeds met vermelding 'van de gemeente 
waarheen het verlof is verleend. 

7°. Zoodra den provinciale-adjudant dag en 
uur is bekend geworden waarop een met ver-
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lof vertrokken milicien ter herkeuring Yoor 
Gedeputeerde Staten moet verschijnen, zal 
hij daarvan de noodige mededeeling doen aan 
den commandeerende-officier van het korps, 
den chef van de militaire ziekeninrichting en 
voorts den burgemeester van de gemeente, 
waarheen deze milicien met verlof is vertrokken 
uitnoodigen dien milicien te doen aanzeggen, 
op welken dag, uur en plaats, deze zich bij voor
noemd college moet aanmelden en dezen daar
toe zoo noodig een vervoerbewijs te verstrekken. 

Miliciens, als hierbedoeld, die, zoo zij zich 
eerst op den zittingsdag van Gedeputeerde 
Staten op reis zouden begeven, wegens den 
verren afstand niet tijdig ter vergadering van 
dit college zouden kunnen verschijnen, zullen 
zich reeds den dag te voren op reis moeten be
geven en kunnen desgewenscht, in de militaire 
ziekeninrichting ter plaatse van herkeuring 
overnachten. 

De miliciens uit de Provincie Overijssel kun
nen desgewenscht in de militaire ziekeninrich
ting te Kampen overnachten. 

Van deze bepaling worden zij vóór hun ver
trek met verlof onderricht. 

8°. De miliciens worden onmiddellijk na afloop 
der herkeuring overgegeven aan den provin
ciale-adjudant. Deze zendt de goedgekeurde 
miliciens naar hun korps terug en doet de af
gekeurden naar hunne haardsteden vertrekken 
onder mededeeling aan het korps dat zij uit 
den dienst moeten worden ontslagen. 

Dit ontslag zal eenvoudig bestaan in de af
voering van den man in het stamboek, met aan
teekening dat zulks is geschied, op grond dat hij, 
bij herkeuring voor Gedeputeerde Staten. in
gevolge art. 100 der wet. voor den dienst is 
afgekeurd. 

Ad art. 104 der wet 

§ 13. 1° Tclken jare op 1 December. of 
daags te voren, doen de burgemeesters bij open
bare kennisgeving mededeeling, dat vóór den 
l0den dier maand ter gemeentesecretarie aan
melding behoort te geschieden van hen. die, 
woonachtig of verblijfhoudende in hunne ge
meente, wenschen deel te nemen aan h,'t in 
Januari · d.a.v. te houden onderzoek ter ver
krijging van een bewijs van voorgeoefendheid 
en van het getuigschrift E of O voor eene even
tueele verbintenis bij het Reservekader der 
Infanterie of der Vesting-Artillerie dan wel 
der Genie. 

Van do militioplichtigen kunnen aan hot 
onderzoek deelnemen : 

a. de lotelingen, die in aanmerking komen 
om in het jaar, waarin het onderzoek plaats 

vindt, bij de militie te worden ingelijfd; en 
b. de reeds ingelijfde lotelingen in het genot 

van uitstel van eerste-oefening, die, in verband 
met de bepaling van het op twee na laatste lid 
van artikel 92 van het Koninklijk Besluit van 
2 December 1901 (Staatsblad n°. 230), hun be
wijs van voorgeoefendheid wenschen te ver
nieuwen. 

Jaarlijks op 15 December, of daags te voren, 
zenden de burgemeesters aan do door den In
specteur der Infanterie aan te wijzen comman
deerende-officieren opgaaf van hen, die zich 
voor deelneming aan het onderzoek hebben 
aangemeld. 

Die opgaaf geschiedt voor de lotelingen hier
voren onder a genoemd, overeenkomstig het 
hierbij gevoegde model lit. G, voor de lotelingen 
hiervoren onder b genoemd, overeenkomstig 
het hierbij gevoegde model lit. H , en voor de 
adspiranten vrijwilligers bij het reservekader, 
ter verkrijging van het getuigschrift E of 0, 
overeenkomstig het hierbij gevoegde model 
lit. I . 

De voorzitter der commissie belast met het 
onderzoek, bedoeld bij § 19 der Beschikking 
van 10 Juni 1907, Ilde Afd., n°. 263, zendt, 
uiterlijk op 28 December, aan alle burgemees
ters in de provincie of in het deel der provincie, 
waar de commissie met het onderzoek is belast, 
ter algemeene bekendmaking, op 31 December 
of daags te voren, opgaaf van den dag en het 
uur, waarop, zoomede van de gemeente en de 
localiteit, waar het onderzoek zal plaat.s hebben. 

Ten behoeve van de hiervoren onder a be
doelde lotelingen, die bij het onderzoek slechts 
voldaan hebben hetzij aan de gestelde eischen 
van militaire bekwaamheid, hetz~j aan die van 

' lichamelijke geoefendheid, wordt het daarvoor 
vastgestelde bewijs in tweevoud opgemaakt. 
Beide exemplaren worden, ter uitreiking aan 
belanghebbenden. toegezonden aan den bur
gemeester der gemeente, waar zij woonachtig 
zijn of verblijf houden. De voorzitter der com
missie draagt zorg, dat de burgemeesters 
uiterlijk op 20 Januari deze bewijzen ontvangen. 
De uitreiking geschiedt vóór of op den 23sten 
dier maand. 

Eén exemplaar van het bewijs dient om de 
aanspraken op indeeling bij het korps en plaat
sing in het garnizoen van keuze te kunnen 
doen gelden. Tot dat einde wordt h11t, verge
zeld van eene aanvrage, ingericht overeen
komstig het hierbij gevoegde model lil. J, door 
den belanghebbende voor 15 Februari toege
zonden aan den provinciale-adjudant in de 
provincie, binnen welke de gemeente gelegen is, 
waar de lotel ing voor de militie is ingeschreven. 
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Het t.weede exempla.M van het bewijs houdt de 
loteli_ng o~der zijne berusting, om het, na aan
komst bij het korps, in te leveren bij zijnen 
compagi;iies-, eskadrons- of batterijcommandant. 

Ten behoeve van de hiervoren onder a be
doelde lotelingen, die voldaan hebben aan de 
eischen zoowel van militaire bekwa.a.mhèid 
als van lichamelijke geoefendheid, wordt het 
daarvoor vastgestelde bewijs in drievoud. opge
maakt. 

Met twee exemplaren van dit bewijs wordt 
gehandeld op dezelfde wijze, als hiervoren werd 
bepaald voor de beide exemplaren van het daar 
bedoelde bewijs. 

Ten aanzien van het derde exemplaar van het 
bewijs wordt gehandeld als hierna is aange
geven. 

Aan bedoelde lotelingen, die dit bewijs ver
wierven, wordt door de commissie afgevraagd, 
of zij wenschen gebruik te ma.ken van de da.ai·
mede verkregen aanspraken op inlijving, vóór 
anderen, tot korte oefening, na.dat zij er te 
voren op zijn gewezen, dat ingelijfden tot korte 
oefeniug niet in aanmerking kunnen komen voor 
inlijving bij de zeemilitie of voor indeeling bij 
een der bereden korpsen en c. q. ook niet voor 
verlenging van uitstel van eerste-oefening, ten
zij, voor zooveel die verlenging betreft, bij de 
daartoe strekkende aanvrage een nieuw be
wijs van gelijken aard kan worden overgelegd, 
verworven in Januari van het jaar, waarin het 
uitstel moet worder verlengd. De voorzitter 
der commissie zendt het in het vorige lid be
doelde derde exemplaar van het be,vijs van hen, 
die verklaren wèl gebruik te willen ma.ken van 
het daaraan verbonden voorrecht, vóór 2ö 
Januari aan den Co=issaris der Koningin 
in de provincie, binnen welke de gemeente ge
legen is, waar de loteling voor de militie is 
ingeschreven. De toezending geschiedt per 
brief, vergezeld van eene naamlijst, vermeldende 
de gosla.chts- en voornamen der lotelingen, 
de lichting waartoe zij behooren, de gemeente 
voor welke zij bij de militie zijn ingeschreven, 
het lotingsnu=er en de woonplaats. Op 
de naamlijst worden afzonderlijk gebracht de 
lotelingen, van wie het derde exemplaar niet 
wordt toegezonden op grond van hunne ver
klaring, dat zij van hunne aanspraken om tot 
korte oefening te worden ingelijfd, geen ge
bruik wenschon te maken. 

Het dorde exemplaar van het bewijs, be
stemd voor laatstbedoelde lotelingen, wordt 
met de twee overige exemplaren van het be
wijs toegezonden aan den burgemeester, om 
met die exemplaren aan den belanghebbende 
te worden uitgereikt. Deze kan, zoo hij na.der 

toch mocht wenschen zijne aanspraken op 
inlijving tot, korte oefening te doeri gelden, het 
derde exemplaar alsnog Yóór den 25steP Janu
ari rechtstreeks toezenden aan den Commis
saris der Koningin in de provincie, binnen 
welke de gemeente gelegen is, waar hij voor 
de militie is ingeschreven. 

Ten aanzien van de hiervoren onder b be
doelde lotelingen wordt, indien zij bij het onder
zoek nog aan de gestelde eischen blijken te 
voldoen, het bewijs in enkelvoud opgemaakt. 
Ook dit bewijs wordt uiterlijk 20 Januari door 
de commissie aan den burgemeester hunner 
woonplaats toegezonden, ter uitreiking aan 
belanghebbenden vóór of op den 23sten dier 
maand. Bij de aanvrage om verlenging van 
uitstel van f'erste-oefening moet dit bewijs 
worden overgelegd. 

Bij de toewijzing van de lotelingen aan het 
korps en het garnizoen hunner keuze hebben 
zij, die in het bezit zijn van een bewijs van te 
hebben voldaan aan de eisohen zoowel van mili
taire bekwaamheid als van lichamelijke ge
oefendheid, deri voorrang boven hen, die een 
bewijs ontvingen van te voldoen è,f alleen aan 
eerstbedoelde · of alleen aan laatstbedoelde 
oischen. 

2°. Ter aanvulling van de voorschriften van 
het Koninklijk Besluit van den 2den December 
1901 (Staatsblad n°. 230), betrekkelijk de in
lijving bij de korpsen van de afgdeverde voor 
de militie te land bestemde manschappen, wordt 
hierbij gevoegd eene "lnBtructie, regelende, hoe 
te handelen ten aanzien van de manschappen der 
militie te land, die dadelijk na hunne inlijving 
bij de kor-psen tot eerste-oefening in werkelijken 
dienst worden gesteld, of daartoe later moeten 
opkomen, zoomede omtrent het met verlof huis
waarl.s zenden van die rnanBchappen, het weder 
oproepen en de opkomst onder de wapenen van 
verlofgangers krachtenB de artt. 109, ll0, lll, 
12 ,1 en 131 der wet en t,en opzichte van het doen 
opkomen van de verlofgangers met spoed." 

30_ Nopens de manschappen, van "ie bij de 
aflevering van het contingent, uit dan staat, 
model n°. 14, blijkt, dat zij na hunne inschrijving 
voor de militie eene vrijwillige verbintenis op 
grond van art. 9 der wet hebben aangegaan, 
wordt van hunne aa.ll\vijzing voor den dienst 
en van het korps, waaraan zij als zoodanig zijn 
toegewezen, door den provinciale-adjudant 
aan den oo=andeerende-officier van het korps, 
waartoe de vrijwilliger behoort, kennis gegeven, 
onder toezending van het extract uit voor
melden staat en met uitnoodiging, onder de 
mutatie betrekkelijk de inschrijving te doen ver
melden: 
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Op den . 
ter inlijving bij de militie bestemd (lotings
riummer ... ) en als zoodanig toegewezen 
aan . 

Als regel geldt, dat de hier bedoelde militie
plichtigen worden toegewezen aan het korps, 
waarbij zij zich als vrijwilliger in dienst be
vinden. 

Is laatstbedoeld korps niet gedeeltelijk uit 
militie sam.engesteld, dan geschiedt de toe
wijzing aan een ander korps, bij voorkeur 
van hetzelfde wapen. 

Bijaldien de bedoelde manschappen zich 
als vrijwilliger bij de zeemacht, de marine
reserve en het korps mariniers daaronder be
grepen, of bij de koloniale troepen in dienst 
bevinden, wordt van hunne aanwijzing voor 
den dienst der militie aan het Departement 
van Oorlog kennis gegeven, met toezending 
van het extract uit den staat, model n°. 14, aan
gaande die manschappen. 

4°. De ingelijfden bij de bereden korpsen, 
die niet dadelijk na hunne inlijving tot eerste
oefening in werkelijkon dienst worden gesteld, 
worden op don dag van aankomst bij het korps 
of uiterlijk op den daarop volgenden dag, ge
neeskundig onderzocht. Zoodra zekerheid is 
verkregen, dat zij voor den dienst geschikt 
zijn, worden zij, nadat hun het uittreksel uit 
de krijgswetten zal zijn voorgelezen, onder 
uitreiking van een zakboekje met verlofpas, 
tot nadere oproeping mot verlof gezonden. 

Bij hun vertrek met verlof tot nadere op
roeping zullen zij met het navolgende in kennis 
behooren te worden gesteld : 

a. dat zij ongeveer tegen 1 October voor 
eerste-oefening in werkelijken dienst zullen 
worden opgeroepen : 

b. dat de oproeping in werkelijken dienst zal 
geschieden bij openbare kennisgeving in de 
gemeente, voor welke zij voor de militie zijn 
ingelijfd; 

c. dat, wanneer zij zich gedurende hunnen 
verloftijd, hetzij buitenslands, hetzij in eene 
andere gemeente dan die waarvoor zij zijn 
ingelijfd binnen het Rijk ophouden, hun adres 
bij den burgemeester van laatstbedoelde ge
meente bekend moet zijn, in welk geval zij 
van dien burgemeester bij oproeping in wer
kelijken dienst daarvan een brief van oproe
ping zullen ontvangen ; 

d. dat zij bij oproeping onder de wapenen, 
zoo zij woonachtig zijn in de gemeente waar
heen zij met verlof tot nadere oproeping zijn 
vertrokken, voor de reis naar het garnizoen 
gebruik kunnen maken van de vereischte ver
voerbewijzen in het zakboekje gehecht. llfoch-

ten zij echter gedurende hunnen verloftijd naar 
eeue andere gemeente zijn yerhuisd, dan zullen 
zij zich tot het verkrijgen dier vervoerbewijzen 
hebben te wenden· tot den burgemeester dezer 
gemeente; 

e. dat zij zich tijdens hun verlof niet buitens
lands mogen begeven, alvorens daartoe de toe
stemming van den Commissaris der Koningin 
in de Provincie waaruit zij herkomstig zijn to 
hebben gevraagd en verkregen. 

Van het hiervoren gestelde ouder a, b, c, d 
en e zal tevens aanteekening moeten geschieden 
in het zakboekje. 

Worden deze ingelijfden bij vermeld genees. 
kundig onderzoek ongeschikt bevonden, voor 
den dienst bij de militie, dan wordt overeenkom
stig art. 100 der wet hunne herkeuring bij 
Gedeputeerde Staten aangevraagd op de wijze 
als bij § 12 omschreven is. 

Ad artt. 108 en 109 der wet en artikelen 80 en 81 
van het Koninldijk Besluit van 2 Decembe1· l90l 

(Staatsblad n°. 230). 

§ 14. Voor de nummerruiling in art. 109 
der wet vermeld, behoort de minderjarige inge
lijfde over te leggen een bewijs van toestemming 
van vader, moeder of voogd. De meerderja
rige ingelijfde, die zich onder curateele be
vindt, heeft daartoe over te leggen een bewijs 
van toestemming van zijn' curator. 

Ontstaat door de nummerruiling - waaraan 
geen overplaatsing naar andere onderdeelon 
van het korps verbonden is - bij eenig korps
onderdeel een tekort aan dienstdoende man
schappen, dan zal de korpscommandant daarin 
voorzien door de miliciens, die voor een ge
ruild nummer onder de wapenen zijn, voor zoo
veel noodig bij bedoeld onderdoe! te deta
cheeren. 

Ad artt. 112 en ll3bis der wet. 

§ 15. 1 °. Miliciens, die niet tot kader
vorming zijn bestemd, kunnen niet voor kor
teren termijn dan drie maanden vrijwillig 
onder de wapenen komen, ook al zijn zij reeds 
eens of meermalen krachtens art. 112 der wet 
in workelijken dienst geweest. 

Aan miliciens, wien na hun verplicht of 
vrijwillig vorbiijf onder de wapenen wordt toe
gestaan nog langer in workelijken· dienst te 
blijven, kan worden vergund, hun verblijf 
onder de wapenen to verlengen telkens met ten 
minste één maand. 

Echter moeten zij zich vooraf verklaren 
omtrent den tijd, gedurende wolken zij onder 
de wapenen wenschen te blijven. 

De hier bedoelde vergunningen kunnen 
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namens den Minister van Oorlog door den 
korpscommandant worden vedeend aan de 
miliciens, die zich tijdens hun verplicht of vrij
willig verblijf onder de wapenen, en c. q. tij
dens hun groot-verlof goed hebben gedragen. 

Voor dit laatste geval moet door den ver
lofganger worden overgelegd een bewijs van 
goed gedrag, afgegeven door het hoofd van de 
gemeente, waarin hij gedurende zijn groot
verlof woonplaats heeft gehad. 

De korpscommandant is voorts gemachtigd, 
in bijzondere gevallen, vorenbedoelde miliciens 
v66r het verstrijken van den termijn, waar
voor hun werd vergund vrijwillig onder de 
wapenen te blijven of te komen, in het genot 
van groot-verlof te stellen. 

2°. De minderjarige, die onverplicht onder 
de wapenen wenscht te blijven of te komen, 
behoort een bewijs van toestemming over te 
leggen van vader, moeder of voogd. 

De weerderjarige ingelijfde, die zich ouder 
curatoele bevindt, heeft daartoe over te leg
gen een bewijs van toestemming van zijn' 
curator. 

3°. Een verlofganger, niet w<Jonachtig in 
het garnizoen waart-0e hij behoort, die vrij
willig onder de wapenen wenscht te komen, 
richt zich, onder overlegging van het bewijs 
hiervoren onder 1 °., vijfde lid, en c. q. van dat 
hiervoren onder 2°. vermeld, met een dl\artoe 
strekkend verzoekschrift tot zijnen korpscom
mandant. 

Wordt de vergunning verleend, dan zal de 
verlofganger door de zorg van den korpscom
mandant worden voorzien van de noodige 
vervoerbewijzen en c. q. passagebiljetten tot 
vrij vervoer van zijne woonplaats naar zijn 
garnizoen. 

4°. llfiliciens, die op g,ond van art. 112 der 
wet onder de wapenen blijven of komen, 
kunnen ook voor detacheering als oppasser 
bij de inrichtingen van Militair onderwijs in 
aanmerking komen. 

5°. Verlofgangers, die vrijwillig onder de 
wapenen komen, moeten op den dag van hun 
terugkeer bij het korps of uiterlijk den dag 
daarna een geneeskundig onderzoek ondergaan 
ter constateering, of zij al dan niet behept zijn 
met een lichaamsgebrek, dat hen ongeschikt 
doet zijn voor den dienst. 

6°. Wan~eer een ingelijfde, ter zake van 
wiens verblijf onder de wapenen vergoeding 
wordt genoten krachtens art. 13lbis der Mili
tiewet 1901, ten gevolge van nummerruiling 
langer krachtens art. 109 van genoemde wet 
onder de wapenen moet blijven dan zonder 
die nummerruiling het geval zou zijn, dan moet 

die vergoeding geacht worden niet te zijn toe
gekend voor den tijd, welken die dienstplich
tige wegens die nummerruiling onder de wape
nen is ter vervulling voor een ander van den 
dienst voor het blijvend gedeelte. 

Evenwel zal in bijzondere gevallen van dit 
beginsel kunnen worden afgeweken, doch 
niet anders dan wanneer op een daartoe door 
belanghebbende ingediend verzoek door den 
Minister van Oorlog eene gunstige beschikking 
zal zijn genomen. 

Ad art. 114 aer wet en ad de artikelen 71 en 92 
van het Koninklijk Besluit van den 2den 

December 1901 ( taatsblad n°. 230). 

§ 16. 1°. De ingelijfden bij de militie te 
land aan wie uitstel van eerste-oefening of 
van verblijf onder de wapenen wordt verleend, 
worden op den da11 van aankomst bij het korps, 
of uiterlijk op den daaraanvolgenden dag, ge
neeskundig onderzocht. Zoodra zekerheid is 
verkregen, dat zij voor den dienst bij de mili
tie geschikt zijn, worden zij, onder uitreiking 
van zakboekje en verlofpas als aan de groot
verlofgangers, met verlof gezonden tot den 
dag na dien waarop het uitstel verstrijkt. 
Voor de reis van het garnizoen naar hunne 
haardsteden worden aan hen gewone vervoer
bewijzen verstrekt, terwijl voor de reis van 
hunne haardsteden naar het garnizoen gebruik 
kan worden gemaakt van de vereischte ver
voerbewijzen, in het zakboekje gehecht. 

2°. Ingelijfden bij de militie te land die eene 
aanvrage om uitstel van eerste-oefening of 
van verblijf onder de wapenen hebben inge
diend, doch op wier aanvrage bij hunne aan
komst bij het korps nog niet is beslist, worden, 
na op gelijke wijze als in de eerste zinsnede 
is aangegeven bij geneeskundig onderzoek voor 
den dienst bij de militie geschikt te zijn be.ou
den, onverwijld, in afwachting van die beslis
sing, met zes weken verlof gezonden. Wordt 
op hunne aanvrage gunstig beschikt, dan wordt 
hun verlof verlengd tot den datum waarop 
het uitstel verstrijkt. In dat geval rekent het 
uitstel te zijn ingegaan met den dag, waarop 
hun zes weken verlof is verleend. Zakboekje 
en verlofpas worden hun toegezonden per 
post, tegen bewijs van ontvang. 

Van de omstandigheid dat een ingelijfde bij 
de militie~te land een verzoek om uitstel heeft 
ingediend waarop nog niet is beschikt, wordt 
door den Minister van Oorlog mededeeling 
gedaan aan den provinciale-adjudant, die, 
ook in het geval dat een verzoek om uitstel 
van verblijf onder de wapenen eerst hij de in
lijving dezen~wordt ter hand gesteld, den com-
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mandeerende-officier van het korps ter zake 
onderricht en in het laatste geval de aanvrage 
onverwijld opzendt aan den Minister van Oorlog. 

3°. Worden de ingelijfden bij de militie te 
land in deze § bedoeld, bij vermeld genees
kundig onderzoek ongeschikt bevonden voor 
den dienst bij de militie, dan wordt overeen
komstig art. 100 der wet hunne herkeuring 
bij Gedeputeerde Staten aangevraagd op de 
wijze als bij § 12 omschreven is. 

4°. Bij verlenging van uitstel wordt door den 
commandeerende-officier van het korps het 
verleend verlof met een jaar verlengd door toe
zending van een' gewonen verlofpas. 

Ad artt. 116 en 123 der wet, ook in verband met 
art. 125 der wet en ad artikelen 95 en 99 van 

het Koninklijk Besluit van 2 December 
1901 (Staatsblad n°. 230). 

§ 17. Ter uitvoering van het bepaalde bij 
vorengenoemde wetsartikelen en met uitbrei
ding van hetgeen dienaangaande reeds is voor
geschreven bij de artikelen 95 en 99 van het 
Koninklijk Besluit van 2 December 1901 
(Staatsblad n°. 230), zijn de Commissarissen 
der Koningin gemachtigd om, in gewone t ijden, 
aan de ingelijfden bij de militie te land, die zich 
tot nadere oproeping dan wel krachtens art. 
118 der wet met verlof bevinden of die krach
tens art. 114 der wet in het genot verkeeren 
van uitstel of van verlenging van uitstel van 
~erste-oefening of van verblijf onder de wape
nen, de vergunning tot het uitoefenen van de 
buitenlandsche zeevaart onder Nederlandsche 
-0f onder vreemde vlag te verleenen : 

a. voor een enkele_ bepaalde reis ; 
b. voor verschillende bepaalde reizen ach

tereen tot een gezamentlijken duur van hoog
stens zes maanden ; 

c. voor een bepaalden tijd, doch voor ten 
hoogste zes maanden zonder aanduiding van 
bepaalde reizen. 

Die vergunning worde verleend steeds onder 
_gehoudenheid van den belanghebbende, om 
van zijne terugkomst van de reis of - voor 
:zooveel het eene vergunning betreft voor een 
bepaalden duur - van zijne terugkomst; van 
de laatste reis binnen den bepaalden termijn, 
terstond kennis te geven aan den burgemeester 
.zijner woonplaats. 

Bedoelde vergunning mag echter niet wor
den verleend, wanneer de verlofganger in 
werkelijken dienst is opgeroepen of eene op
iroeping in werkelijken dienst te wachten heeft, 
-en het zich in die gevallen laat aanzien, dat hij 
niet vóór het tijdstip van opkomst, hier te 
Jande zou kunnen zijn teruggekeerd. 

190U. 

In laatstbedoeld geval, alsmede wanneer 
met de uitoefening van de buitenlandsche zee
vaart eene vestiging buiten Europa gepaard 
gaat, zal belanghebbende tot het verkrijgen 
van de vergunning zich tot den Minister van 
Oorlog hebben te wenden. 

Om voorts te voorkomen, dat een verlof
ganger aanmonstert op eene vergunning van 
een eenigszins ouden datum, waardoor hij la.ter 
hier te lande zou kunnen terugkeeren dan .bij 
het verleenen der vergunning werd verwacht, 
is het wenschelijk, dat in de vergunningen, 
onder a bedoeld, de bepaling wordt opgeno
men, dat deze, indien binnen veertien dagen 
na den datum van afgifte daarvan geen ge
bruik is gemaakt, is vervallen. 

Voorts zijn de Commissarissen der Koningin 
bevoegd, aan de ingelijfden hiervoren bedoeld, 
die zich voor langer dan gedurende drie achter
eenvolgende maanden in den vreemde in Europa 
wenschen op te houden, daartoe namens den 
Minister van Oorlog de vereischte schrif
telijke toestemming te verleenen voor ten hoog
ste twaalf achtereenvolgende maanden. Daar
bij behoort hun de verplichting te worden op
gelegd te zorgen, dat hun adres steeds bij den 
burgemeester hunner woonplaats bekend zij, 
en op de eerste oproeping, hetzij voor den wer
kelijken dienst, hetzij voor het jaarlijksch 
onderzoek, hier te lande terug te keeren. 

Deze bevoegdheid geldt ook ten aanzien 
van bedoelde ingelijfden, die de zeevisscherij 
buitenslands wenschen uit te oefenen. 

Bij alle hierboven bedoelde vergunningen 
kan zoo noodig tevens, hetzij uitstel al bedoel tl 
bij het tweede en het derde lid van artikel 99 
van het Koninklijk Besluit van 2 December 
1901 (Staatsblad n°. 230), hetzij vrijstelling van 
het jaarlijksch onderzoek worden verloond, 
al naar gelang de omstandigheden, ter beoor
dooling van den Commissaris .der Koningin, 
dit noodig of wenschelijk maken. 

Voor zooveel betreft de verlofgangers die 
zich voor langer dan drie achtereenvolgende 
maanden in den vreemde buiten Europa wen
schen op te houden, kunnen de omtrent hen 
aan den Minister van Oorlog te ver trekken 
inlichtingen en adviezen worden ingediend 
bij eenen staat, ingericht overeenkomstig het 
hierbij gevoegde model lit. K , en door de Com
missa,issen der Koningin zonder begdeidend 
schrij ven worden doo,gezonden. 

Indien verlofgangers, die toestemming heb
ben verkregen tot verblijf in den vreemde bui
ten Europa, niet Yan die toestemming gebruik 
maken, dan wel hier te lande terugkeeren vóór 
het verstrijken van den termijn waarvoor de 

5 



66· 21 JANUARI 1909. 

toestemming werd verleend, wordt door de Com
missarissen der Koningin hiervan onverwijld 
kennis gegeven aan den ?tfinister van Oorlcg. 

Ad art. 11 7 der wet. 

§ 18. 1°. Ingelijfden bij de militie te land, 
die zich, tijdens zij krachtens art. 107, art. 109, 
art. ll0 of art. lll in werkelijken dienst zijn, 
aan misdrijven schuldig maken, vallende onder 
de toepassing van het Crimineel Wetboek, 
voor het krijgsvolk te laude, en die, te dier zake 
door een krijgsraad tot militaire gevangenis
straf of tot detentie worden veroordeeld, of 
wel die, gedurende bovengemelden werkelijken 
dienst gevangenisstraf of hechtenis moeten 
ondergaan waartoe zij door den burgerlijken 
rechter zijn veroordeeld, moeten, na het onder
gaan van die gevangenisstraf, die detentie of 
die hechtenis, bij het korps zooveel langer 
onder de wapenen worden gehouden als zij 
aan den werkelijken dienst, waartoe zij ver
plicht waren, onttrokken zijn geworden. 

Deze bepaling nopens het langer onder de 
wapenen houden geldt evenzeer ten aanzien 
van de ingelijfden bij de militie te land, aan 
wie provoost- of cachotstraf wordt opgelegd 
tijdens hun verblijf onder de wapenen krach
tens art. lll der wet. 

2°. Verlofgangers van de militie te land, op 
wie het Crimineel Wetboek voor het krijgs
volk te lande is toegepast, worden, bijaldien 
door den krijgsraad hunne bestraffing aan de 
krijgstucht is overgelaten, naar · hun korps 
gèrenvoyeerd, en wel rechtstreeks, zoo het in 
de hoofdplaats gestationneerd is, of anders 
door tusschenkomst van den provinciale-adju
dant, ten einde daarbij de hun op te leggen 
straf te ondergaan, waarna zij dadelijk weder 
in het genot van verlof worden hersteld. 

Verlofgangers van de militie te land, die tot 
gevangenisstraf, detentie of hechtenis zijn ver
oordeeld, worden, na het ondergaan daarvan, 
aan den commandeereude-officiervanhunkorps, 
bijaldien dit in de hoofdplaats gestationneerd 
is, of anders aan den provinciale-adjudant 
overgegeven en door dezen weder met verlof 
huiswaarts gezonden. 

3°. In het geval dat verlofgangers van de 
militie te land van eene tegen hen ingebrachte 
beschuldiging, onder anderen van desertie, 
worden vrijgesproken, worden zij op gelijke 
wijze als in de vorige zinsnede is vermeld, aan 
de militaire autoriteit overgegeven, ten eind6 
te worden behandeld, zooals hunne positie 
en de aard der zaak medebrengen, terwijl, bij 
onzekerheid daaromtrent, te hunnen aanzien, 

de bevelen van den Iinister van Oorlog moe
ten worden gevraagd. 

4°. Verlofgangers van de militie te land aan 
wie, krachtens art. 11 7 der wet, door eene andere 
militaire autoriteit als de militie-commissarissen 
eene disciplinaire straf wordt opgelegd, onder
gaan die straf in de arrestkamer nin een der 
korpsen ter plaatse aanwezig en worden tot 
dat einde, zoo noodig, bij dat korps in subsis
tentie gesteld onder genot van soldij en brood. 

5°. Wanneer aan militieplichtigen, die krach
tens art. 9 der wet tot eene vrijwillige verbin
tenis zijn toegelaten, bij rechterlijk gewijsde 
tijdelijk het recht om bij de gewapende macht 
of als militair geëmployeerde te dienen is ont
zegd, moet van zoodanige veroordeeling steeds 
onmiddellijk en rechtstreeks door den com
mandeerende-officier van het korps kennis 
worden gegeven aan den Commissaris der 
Koningin in de provincie, waarin de man voor 
de militie is ingeschreven, zulks ongeacht d·e 
vermelding van deze mutatie op den staat van 
mutatiën bedoeld in § 22. 

Ad art. 122 der wet en artikel 93 van het Konink
lijk Besluit van den 2den December 1901 

(Staatsblad n°. 230). 
§ 19. In het register van verlofgangers model 

n°. 21 worden ook ingeschreven zij, die dadelijk 
na de inlijving met verlof tot nadere oproeping 
huiswaarts worden gezonden. De inschrijving 
dezer verlofgangers geschiedt echter, ongeacht 
hunne woonplaats, in het register model n°. 21 
der gemeente voor welke zij voor de militie 
zijn ingeschreven. (1) 

Ad art. 128 in verband met art. lli der wet. 
§ 20. De militiecommissarissen hebben, met 

opzicht tot de toepassing van het Reglement 
van Krijgstucht voor het Krijgsvolk te lande 
op de verlofgangers, bij gelegenheid van de 
inspectiën, dezelfde bevoegdheid, als bij art. 
43 van dat reglement aan de commandanten 
van gedetacheerde onderdeelen van korpsen 
is toegekend, terwijl zij de krachtens dat regle
ment op te leggen straffen op gelijke wijze doen 
ondergaan als die, welke ingevolge art. 128 der 
wet worden opgelegd. 

Van de straffen, door de militiecommissarissen 
aan miliciens-verlofgangers opgelegd, geschiedt 
aanteekening in de strafregisters bij de korpsen. 

Dienovereenkomstig heeft de Minister van 

(1) Blijkens missive van den Minister van 
Marine, waarnemend Minister van Oorlog, van 
30 Maart 1909 brengt deze bepaling niet mede, 
dat die militieplichtigen tijdens clat verlof ge
houden zijn deel te nemen aan het onderzoek. 
bedoeld in art. 126 der Militiewet 1901. 
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Binnenlandsche , Zaken de militiecommissaris
sen doen aanschrijven, van de door hen aan 
de miliciens-verlofgangers opgelegde straffen 
rechtstreeks aan de korpscommandanten opgave 
te doen, terwijl uit die opgaaf van het al dan 
niet ondergaan zijn van de straffen blijken 
moet. 

Voorts is in overleg met genoemden Minister 
het navolgende bepaald. 

De verlofgangers ondergaan de straf van 
arrest bij voorkeur in een der meest nabij ge
legen kazernen, en dus slechts bij gebleken 
noodzakelijkheid in een huis van bewaring. 

Behoudens het geval dat de verlofganger 
onder verzekerd geleide in arrest wordt ge
bracht, zal deze zich tot het ondergaan van de 
hem opgelegde straf, ter plaatse en op het uur 
door den militiecommissaris bepaald, bij den 
plaatselijke- of den garnizoenscommandant 
moeten aanmelden, gekleed in uniform en voor
zien van zijn zakboekje en de straforder. 

Van de gehoudenheid daartoe doet de mili
tiecommissaris in de straforder blijken, even
zeer a ls van het geval dat de verlofganger niet 
in het bezit is van zijne militaire bovenklee
ding of die kleeding niet kan dragen. 

Mist de verlofganger zijn zakboekje, dan zal 
voor hem door den militiecommissaris bij het 
korps een nieuw zakboekje moeten worden ge
vraagd en wordt dit met de straforder aan den 
verlofganger uitgereikt. 

De militiecommissaris verwittigt, uiterlijk 
den dag te voren, den plaatselijke- of den gar
nizoenscommandant van het uur waarop de 
gestra,fte verlofganger zich bij die autoriteit 
moet aanmelden en ontvangt van dezen be
richt, of de aanmelding is geschied. 

De plaatselijke- of garnizoenscommandant 
bepaalt, ingeval verschillende korpsen een
zelfde garnizoen hebben, bij welk korps de 
verlofganger de straf moet ondergaan. Hij 
vergewist zich van de identiteit van den ge
strafte en stelt orde op diens overgave aan het 
korps of onderdeel waarbij deze de straf moet 
ondergaan. , _., ;,.' ;;, r i !i, l,i,__;t'. .t ~ · ~ 

Blijft ook na ondervraging van den verlof
ganger nog twijfel bestaan aangaande diens 
identiteit, dan kan aan den burgemeester van 
zijne woonplaats, zoo noodig per telegram, 
worden verzocht, een beambte te zenden om de 
identiteit vast te stellen, doch zal inmiddels tot 
tenuitvoerlegging van de straf worden over
gegaan. 

Ontslag uit het arrest wordt den verlofgan
ger verleend door de zorg van den comman
deerende-officier van het korps of korpsonder
deel, waarbij de straf is ondergaan en op het 

uur met dat van de in arreststelling overeen
komende. 

De verlofganger wordt door de zorg van het 
korps bij hetwelk hij de straf ondergaat, :_oor
zien van voeding en brood. De aldus ver
strekte rations levensmiddelen en brood wor
den op de gebruikelijke wijze op de monster
rollen aan het Rijk in rekening gebracht. 

Indien de verlofganger zijne straf ondergaat 
in eene andere plaats dan die, waar te zijnen 
behoeve lijfgoederen zijn opgelegd, kan hem 
desvereischt het noodige lijfgoed in bruikleen 
worden erstrekt uit den in het garnizoens
magazijn van kleeding ter plaatse opgelegden 
voorraad, waarvoor bij voorkeur genomen 
worden gedragen goederen van geringe waarde. 

De commandeerende-officier van het korps, 
in het voorgaande Jid bedoeld, door wiens zorg 
de gebezigde goederen voor Rijks rekening 
gewasschen en weder ingeleverd worden, richt 
zijne aanvraag tot ontvangst van die goederen 
aan den betrokken toeziende-chef, c. q. aan 
den hem ter plaatse toegevoegde-officier. 

Wanneer een milicien-verlofganger, buiten 
bovenbedoeld onderzoek, in uniform gekleed, 
in eene garnizoensplaats door de politie wordt 
betrapt op het plegen van een strafbaar feit, 
zal hij, onder overlegging van het opgemaakt 
proces-verbaal, onder geleide, ter beschikking 
worden gesteld van den plaatselijke- of garni
zoenscommandant ter plaatse, die a lsdan han
delt overeenkomstig art. 13 van de Rechts
pleging bij de Landmacht. 

Heeft een feit, als in de vorige alinea, plaats 
gehad buiten het onderzoek en buiten eene 
garnizoensplaats, dan wordt het door de -politie 
opgemaakte -proces-verbaal door de zorg van 
den betrokken burgemeester toegezonden aan 
de autoriteit, die over den milicien die bedoeld 
feit pleegde het gezag van korpscommandant 
uitoefent. 

Deze laatste zal den milicien, wanneer deze 
weder onder de wapenen komt, hooren, en 
wanneer het geldt eene overtreding, welke 
krijgstuchtelijk kan worden afgedaan, hem 
c. q. straffen. 

Wanneer de betrokken persoon niet meer 
voor den dienst bij de militie, maar wel bij de 
Landweer onder de wapenen komt, zal in boven
bedoeld geval, de betrokken Landweerdistricts
commandant hem hooren en c. q. straffen. 

Te dien einde behoort de korpscommandant 
het proces-verbaal aan laatstgemelde autoriteit 
toe te zenden. 

Ad art. 136 der wet. 

§ 21. De bewijzen van ontslag, bestemd 
5• 
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voor iugclijfdon bij de miUtie lo land, worden 
onder dagteekening van de diensteindiging -
in den regel 1 Augustus - opgemaakt en op 
dien dag aan hen afgegeven, voor zoovee 
zij zich in werkelijken dienst bevinden. 

Voor de ingelijfden, die zich niet onder de 
wapenen bevinden, worden de bewijzen van 
ontslag op vermelden dag toegezonden aan de 
Commissarissen der Koningin in de Provinciën, 
voor welker aandeel zij bij de militie zijn inge
lijfd, ten einde door tusschenkomst van den 
burgemeester der woonplaats van den in1relijfde 
aan dO'~en te worden uitgereikt of toeaez~nden. 

Ad artikel 94 van het Koninklijk Besluit van den 
2den December 1901 (Staatsblad n°. 230). 

§ 22. Ingevolge het bepaalde bij vorenver
meld artikel worden door de commandeerende
officieren van de korpsen, onder dagteekening 
van den lsten on van den 16den van elke maand, 
ten aanz ien van de tot het korps behoorendo 
manschappen der militie, waaronder begrepen 
de militieplichtige vrijwilligers op wie de ver
plichting rust, zich in het vcrlofgangersregister 
te doen inschrijven, voor iedere gemeente af
zonderlijke staten opgemaakt van de mutatiën, 
welke er in de afgeloopen veertien dagen met 
die manschappen hebben plaats gehad, voor 
zooveel betreft : vertrek van hot korps met ver
lof tot nadere oproeping of met groot-verlof ; 
het op de oono of andere wijze uit den dienst 
geraken, uitgezonderd wanneer daarbij een 
bewijs van ontslag wordt uitgereikt op de 
bij § 21, tweede lid, voorgeschreven wijze; 
overplaatsing bij andere korpsen ; detacheering 
bij het leger in ederlandsch Oost-Indië; over
lijden tijdens zij zich bij het korps onder de 
wapenen bevinden ; verleende of opnieuw 
verleende ontheffing van den werkelijken 
dienst ; verleend, verlengd of opnieuw verlengd 
uitstel van eerste-oefening of van verblijf 
onder do wapenen; terugkeer bij het korps van 
verleende of opnieuw verleende ontheffing 
van den werkelijken dienst, of van verleend, 
verlengd of opnieuw verlengd uitstel van eerste
oefening of van verblijf onder de wapenen. 

Geschiedt het vertrek met groot-verlof na 
een verblijf in werkelijken dienst krachtens 
art. 124 of art. 131 der wet, dan moot uit de 
mutatie blijken, op grond van welk der ge
noemde artikelen de man laatstelijk onder de 
wapenen is geweest. 

Aangaande de militieplichtige manschappen, 
die krachtens eene vrijwillige verbintenis bij 
het korps dienen, en niet in het verlofgangers
register worden ingeschreven, behooren op den 
staat a lleen te worden vermeld de mutatiën 

betrekkelijk het overbrengen of terugbrengen in 
de positie van milicien. het op de eene of andere 
wijze uit den dienst.geraken en het overlijden. 

Onder het uit den dienst geraken is ook te 
begrijpen de afvoering als deserteur ; tem-ijl 
ook op den staat zijn te vermelden zij, die weder 
in de sterkte worden gebracht na als deserteur 
te zijn afgevoerd. 

Van elke rechterlijke uitspraak, welke ter 
zake van desertie mocht plaats hebben, moet 
mede in den staat melding worden gemaakt, 
om het even, of, tengevolge van de uitspraak, 
de man weder bij het korps terugkeert, dan wel 
niet meer in de sterkte van de militie wordt 
opgenomen. 

Deze mutatie-stat-en, ingericht overeenkom
stig het hierbij gevoegde model lit. L, moeten 
uiterlijk op den 7den en den 22sten van elke 
maand worden toegezonden aan de Commis
sarissen der Koningin in de daarbij betrokken 
Provinciën. 

Op don staat mogen geen andere mutatiën 
voorkomen dan die, welke in de afgeloopen 
halve maand hebben plaats gehad. Mochten 
nog mutatiën te vermelden zijn, nadat de staat 
waarop zij hadden behooren te zijn vermeld 
reeds is verzonden - wat slechts bij uitzonde
ring het geval zal mogen zijn - dan worden 
die mutatiën onverwijld ter kennis van den 
Commissaris der Koningin gebracht door toe
zending van eonen aanvullingsstaat. 

De 01;>gaven betrekkelijk den overgang van 
militieplichtigen naar de landweer moeten op 
eonen afaonderlijken mutatiënstaat worden 
vermeld. 

Ad artikel 97 van het Koninklijk Besluit van den 
2den December 1901 ( 'taatsblad n°. 230). 

§ 23. De in vorenvermeld artikel bedoelde 
kennisgeving van den burgemeester wordt in
gericht overeenkomstig het hierbij gevoegde 
model lit. 111, en kan door den Commissaris der 
Koningin in de Provincie zonder begeleidend 
schrijven aan den Minister van Oorlog worden 
doorgezonden. 

§ 24. Waar in dezo Beschikking en in de daar
bij behoorende Instructie wordt gesproken van 
"der wet" wordt met die uitdrukking bedoeld 
de M:ilitiewet 1901. 

Waar in deze Beschikking met betrekking 
tot minderjarigen gesproken wordt van" väder", 
,,moeder" of "voogd" strekt: 

de uitdrukking "vader" voor het geval, dat 
de vader de ouderlijke macht uitoefent ; 

de uitdrukking "moeder" voor het geval, 
dat de moeder de ouderlijke macht uitoefent ; 

de uitdrukking "voogd" voor het geval, 
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dat de minderjarige onder voogdij staat. §25. Deze Beschikking kan worden aangehaald 
onder den t itel van "Militie-Beschikking 1909". Waar in deze Beschikking met betrekking 

tet meerderjarigen wordt gesproken van 
,,curator", strekt deze uitdrukking voor het 
geval , dat het iemand geldt, die onder cura
teele staat. 

Behoort bij de Militie-Beschikking 190!). 
ad § l. 

Voor den ::lfinister, 
De 8~cretaris-Generaal, 

fjPt.. DE Bll U Y1'. 

MODEL lit. A. 

(Benaming van het korps.) 

Volg• 
DUID· 

mer. 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

NAAMLIJST van personen in 19 . . , ter inschrijving voo,· de militie opgegeven, met 
aanwijzing , of zij zich op 30 Juni van dat jaar al dan niet nog in dienst bevonden, 

NAMJ<;N 

EN 

VOORNAMEN.· 

1 

Paling, Willem. 

Mos, Jan Hendrik. 

ûtto, Bernardus. 

Armstrong, Dirk. 

Ketelboeter, Johan. 

Hanekam, Wilhelmus. 

Barends, Barend. 

Gemeente 
Rang of waar 

stand zij voor 
waarin zij de militie 

dienen. zijn in-
geschreven . 

A. 
Soldaat. Gouda. 

Idem. Leiden. 

B. 
Korporaal. W oer<}.en. 

Idem. Delft. 

Soldaat. Idem. 

c. 
Soldaat. Rotterdam. 

Idem. Idem. 

Baak, Harmen Tennis. Korporaal. Schiedam. 

Ranis, Jan. 

Klomp, Jacob. 

Idem. 

Soldaat. 

Idem. 

Idem. 

A a nm e r kin g e n. 

1 

De onder A en B vermelden bevon
den zich op 30 Juni in dienst. 

12 Februari 19 .. , overgenomen van 
het 6de Regiment Infanterie. 

16 Maart 19 . . , overgenomen van het 
Instructie-Bataljon. 

15 Maart 19-. .. overgenomen van de 
te Harderwijk gevestigde onderaf-· 
deeling van de Koloniale Reserve. 

10 Februari 19 .. , overleden te 
Leiden. 

11 Maart 19 .. , met paspoort we
gens lichaamsgebreken . 

1 Mei 111 .. , met paspoort op ver
zoek. 

2 ,Juni 19 .. , overgeplaatst bij het 
8ste Regiment Infanterie. 

3 Juni 19 .. , gedetacheerd bij de 
Koninklijke Militaire Academie. 

6 Juli 19 .. . 

De Conwnandeerende- Officier van het korps • 

Nota. Voor de personen hierboven onder A en B vermeld - die later op de naamlijst model 
lit. E worden gebracht - moeten, tegelijk met die lijst, ten minste achttien dagen vóór he 
openen van de zitting van den ·militieraad bewijzen van werkelijken diemt model F, 
worden gezonden aan den daarbij betrokken Commissaris der Koningin. (Zie § 7.) 

In de naamlijst geen personen op te nemen , die zich eerst in het loopende jaar 
hebben verbonden. 



Behoort hij de Militie-Beschikking l!lO!l. 
ai\ § :J' ] •. 

MODEL !it. B. 
(Benam i n.g van het korps.) 

NAAMLIJST va.n voor de Gemeente . .. ....... vooi· ,le militie in_qesclweve11e11 en daai·bij ingelijfden, die krachtens art. 9 
de,· M ilitiewet 1901., t11sstl1e11 den 30ste11 .... .. .. e11 den 16den ... . ... 19 .. , eene vrijwillige , e,·bintmis bij boi,en-

. gemeld korps heb/Jen aa.ngegaan, ~/' daa.,·iij van andere korpsen met zoodanige ve,·bintenis zijn Ol'erge_qaan. 

Jaar der 
Nummer Datum waarop NAM~N 

li chting, w1rnr- Bij wolk 
als vrijwilliger 

VolJ~nummo1·. ],:N Positie. voor ingo-

1 

korps 
in dienst Amw1Prkingen 

seh re,·en of Vf\11 Ïn • ingelijFd. 
VOORNAMh!N. 

ingelijfd. schrijving. 
dor loting. gesteld . 

--
lngcschrcvenc 

voor de militie. 
Loteling. 

Zonder loting ingelijfde. 
Achtergebleven loteling. 

Voor deze iijst te bezigen: 
llollandsclt sclwijfpapier of wel normaa.l papier in kwaliteit il c. bij een gewicht 

van 8 K.G. per rie,n (fo l-io formaat) , ltoo_q 33 en breed 40 c.M. 

, 

Behoort bij de Militie-Besch ikking 1909. 
ad § 2, 2°. (Benaming van het korps.) 

• 

. . . . .... den 16den . . . . . . . Hl 
De C01mnamleere1u/e-Officier ~·an het korps, 

MODEL lit. C. 

:'J .A ,\ ,\I L l.l S 'l' van in,qesclt,·evenen voor de militie en daarbij ingelijfden, die k..-acltums art. 9 del' .il! il-itfrwef l90J , gPdmende 
de maand . . . . . . .. 1_9 .. , e~ne v-1·ijwillige verbintenis bij bovengemeld kwps lt.Pbl,en aangeg,wn of daa,·/,/j i•an andere 
k -orpsen met zoodani,qe verlintenis z'!'in ove1·,qe_qaan. 

Jaar der Korpsen Bedrag 
NAMKN lichting 

Positie on waarvoor 1 wnnrbij zij >1ich nis van do Aan-
~:N Volgnummer. ingeschre-

1 
mng. waarbij zij als vrijwilliger hebben toegekende 1!1.Pl'kinr1Pn. ven of milicien >1 ijn verbonden of als VOOH.NA1'11•:N. 

1 

Ingeschrevene ' 
voor de militie. 

Loteling. 
Zonder loti11g infcelijfde. 
Achtergebleven oteling. 

ingelijfd. ingelijfd. 1 >1oodauig zij n promio. 
ovcrge_g-nan. 

1 
1 

. . . . . . . den lstcu . . . . . 19 
De Commandeerende-Officier van het ko,'Ps , 

~--



Uehoort bij de Militie-Beschikking 1909. 
ad § 2, 3°, 

MODEL !it. D . 

e 1\11 LITAlRE A llDK liT.ING PROVINCIE . . • . . . 

N .'\AMLJ.J f;T van i ,igelijfden l, ij dP militie, die k.-achlens ,,,.t, 9 der Mili tiewet 1901 tussclten den 16den . . . . ..... . . 
en den I s /en . . . . . . . . . 19 . . , Pene 1,rijwi //ige v1wbintmis bij de zeemacht, de 11wrine-,·ese,·1 ,e en het korps 1nari11iers 
daarnnde,· begrepen , hebben aangegaan. 

Jaar der 
NAMEN lichting 

waarvoor Volgnummer. EN Positie. ingeschre-
VOORNAMEN. ven of 

ingelijfd. 
--- -

__ I 1 

L oteling. 

-

Zonder loting ingelijfde. 
Achtergebleven loteling. 

----

-

Korps waarbij 
zij als 

milicien zijn 
ingelijfd. 

De 

Waarbij overgegaan : 
in zeedienst, 

bij de marine-reserve 
of bij het korps 

Aan

kingen. mer 
mariniers. 
. - - -

. . don l aten . . . . . 19 
Generaal-Ma,ioo,· , Bei·elltebl;e,·, 

Op last, 
De Provinciale-Adjudant, 

MOD.l!:L !it. E. Behoort bij <le .Militie-Boschikking H10\J. 
ad § 7, 1°. NATIONALE MILITI E. 

NAAMLIJST VAN PERSONEN dienende bij (a) · · ·, die, in 19 .. , in de zitting vnn den 
gep aatst a s (b) . . 

militieraad, bun recht op vrijstelling wegens hunnen werkelijken dienst hebben te doen gelden . 
1 

Stamboek-
Volgnummer. 

nummer. 

, 

(a) Hier in te vullen de benaming van het 
Korps. 

(b) Hier in te vullen : ,.<;adet bij de Konink
lijke Militaire Academie",- of· ,.cadet bij de 
Cadettenschool". 

NAMEN 

EN 

V O O R N: A M E N. 

Waar zij voor de m ilitie 
zijn ingeschreven. ummer 

Aan• 

1 

van 
1nerki11gen. 

Provincie. Gemeente. inschrijving. 

. 

1 . 

Aldus opgemaakt en verzonden aan den Commissaris der Koningin 
in de Provincie ... . .. .. ..... den . . .. . . . . ... . 

Co1n1nandeerende-Officier, 
De Gouver11ewr der Koninklijke Militaire Acade,nie, 

Directeur der Cadettenschool, 

te. 
1-

...., 
<O 
0 
<O 
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llODEL Et. F. 

Behoort bij de i'\filitie-Beschikking 1909. 
ad § 7, 20. 

Art. 51 der Militiewet 1901. 

N A T 1 0 N A L E M I L I T I E. 

BEWIJS VAN WERKELIJKEN DIENST. 

a, b 

a. De Commandeerende-Officier van (be
naming van het korps) 

b. De Gouverneur der Koninklijke Mili
taire Academie 

c. De Direct~ur der Cadettenschool 
verklaart dat N. N. 
geboren den tweeden . . . . . . 1800 
negentig te . .... Provincie ..... 
zoon van . . . . . . . . . . . . en van 

op den twintigsten 
... 1900 en zeven 

{ cadet 
1 vrijwilliger met eene verbintenis 

voor den tijd van .... jaren 
bij het leger hier te lande in dienst 
is getreden, en zich in hoedanigheid 

sergeant 
van huzaar werkelijk op 

soldaat (oppasser) 
het korp_s 

1 Augustus 1909 bij cleacaàemie 
de cadettenschool 

nog in dienst bevond (stamhpeknum
mer .... ) 

(of) 

b en c zich werkelijk op 1 Augustus 1909 als 
cadet bij gezegde mrichting nog in 
dienst bevond. (Stamboeknummer ... ) 

. . den . . . . . . 1900 en negen. 

a. De Commandeerende-Offecier voormeld, 
b. De Gouverneur voormeld, 
c. De Directeur voormeld, 
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:MODEL !it. 1. 

Behoort bij de Militie-Beschikking 1909. 
ad § 13, 1°. 

GEMEENTE. 

OPGAVE der namen, voornamen enz. mn 
de k,telingen, woonachtig of verblijfhou. 

dende in de bovengenoemde Gemeente, die 

in het genot zijn van uitstel van eerste. 

oefening, en in 1,-erband met de bepaling 

van het op twee na laatate lid van art. 92 

van het Koninklijk Besluit van 2 Decem

ber 1901 (Staatsblad n°. 230), ter ver

nieuwing van hun Bewijs van voorge. 

oefendheid, wenachen deel te nem-en aan 

het onderzoek naar de geoefendheid van hen, 

die dingen naar het bewijs van milit,a,ire be. 

kwaamheid en lichamelijke geoefendheid. 

NAM.l';N 
Lich• 1 Gemeente, 

EN Korps. waarvoor 

VOORNAMEN • 
t ing. 

j ingelijfd. 

. . . . . . . . . . . ,den ... . ... . Hl . . . 

De B1irgemeeater der Gemeente . . . .. . . , 

Behoort bij de )lilitie-Beschlkking 1909. 
ad § 13, 1°. 

GEMEEKTE 

OPGAVE der na,nen, voornamen enz. van 

de jongelieden, woonachtig of verblijf hou

dende in de bovengenoemde gemeente, die 

wenachen deel te nemen aan het onderzoek 

naar de geoefendheid van hen, die dingen 

naar het "Getuigschrift" , vereiacht tot het 

aangaan eene,· verbintenis als vrijwilliger 

bij het Reservekader der Infanterie of der 

V eating-Artillerie, dan wel der Genie. 

Datum Naam .; 
NAMEN van s;, 

en jaar .;:; 
EN woonplaats , .,, 

van ~ 
VOORNAMEN. geboorte. wijk ;:: 

en N°. :", 
0 

. ... .. . .. . . , den .. ...... 19 .. . 

De Burgemeester der gemeente . . . . 
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~IODEL !it. J. MODEL !it. K. 

Behoort bij de Militie-Beschikking 1909. 
ad § 13, 1°. 

AANVRAGE, vóór 16 Februari in te dienen 
dcor lotelingen in het bezit van het bewijs 1 
van voorgeoefendheid. die aanspraak wen
schen te maken op indeeling bij het korps 1 

en plaatsing in het garnizoen hunner keuze. 
( Bij de aanvrage één der verkregen bewij

zen van t'OOrgeoefendheid over te leggen.) 

De ondergeteekende : 

1 
(naam) 
(voornamen) 
wonende te 
loteling van de lichting 
geloot voor de gemeente 
g3trokken lotingsnummer 
bestemd voor (a) oefening 
lengte 
gewicht 
beroep 
in het bezit van het hierbij ingesloten 
Bewijs, verzoekt te worden ingedeeld : 
in de eerste plaats bij het : 

korps 
garnizoen 

in de tweede plaats bij het: 
korps 
garnizoen 

in de derde plaats bij het; 
korps 
garnizoen 

(b) 
(c) 

(a) In te vullen: ,,volledige" of "korte", zoo 
dit den loteling bij de indiening der aanvrage 
bekend is. 

(b) Datum en plaats van verzending. (De 
verzending te doen aan het adres van : den 
Heer Provinciale-Adjudant in de provincie, 
binnen welke de Gemeente gelegen is, waar de 
loteling voor de militie is ingeschreven.) 

(c) Onderteekening. 

N.B. De opgave van het in de tweede en de 
• derde plaats gewenschte korps en gar

nizoen is noodig voor het geval indeeling 
in de eerder genoemde om eenige reden 
niet mogelijk zou zijn. 

Behoort bij de Militie-Beschikking 1909. 
ad § 17. 

S T A A T va.n inlicMingen en advies nopens 
eene aanvrage 0'11l, toestemming tot ve,·blijf 
bi,i tenslands. 

1: 
Naam en voornamen van den 

belanghebbende. 
2. 

Beroep van den belangheb-
bende. 

3. 
Gemeente en lichting voor 

welke belanghebbende is inie-
lijfd en korxs waartoe hij e-
hoort, alsme e lotingsnummer. 

4. 
Datum van den laatsten verlof-

Las en Gemeente waar be-
an~hebbende in het registe1 

mo el n•. 21 is ingeschreven. 
6. 

Waarheen belanghebbende 
zich wenscht te begeven, voor 
hoelang en wanneer hij wenscht 
te vertrekken. 

6. 
Tot welk doel belanghebbende 

zich naar het buitenland wensch1 
te begeven. 

7. 
Bijzondere mededeelingen. 

Kantbrief van den 
Commissaris der Koningin 

in de Provincie 
dd .............. 19 . 

Gemeente 
Lichting 
Korps 
Lotingsnum-

mer 

D atum 
Gemeente 

.. 

Advies van den Burgemeester 
der Gemeente 

. . , den ...... 19 . 
De Burgemeester , 

Kantbrief 'lan den 
Minister van Oorlog 

dd .. . ........... 19 : 
Afdeeling Militie en 

Landweer (M.), Nr . . ... . 

Advies van den Commissaris der 
Koningin in de Provincie 

. , den ...... 19 . 
De G01mnissaris der Koningin in de Provincie 
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MODEL lit. L. Behoort bij Militie-Beschikking. 1909. 
ad § 22. 

(8 en a min g van h et Korps.) 

S T A A T van de mutatiën , welke ti,sschen den .. sten . . . . . . . . . , . . . en den 
l6den . . . . . . . . 19 .. hebben plaats gehad ten aanzien van de hierna genoenide 
manschappen det· •militie, herkomstig uit de gemeente . . . . . . . . . . . . . 

...: 
"' 1: NAMEN 
1: 

EN 
~ VOORN A:àiEN. 

Positie. Voorgevallen mutatiën. 

------ ------------------------·----------

1 Mulder, Cornelis. 

2 Paling, Willem. 
3 Mos, Jan Hendrik. 

4 Otto, Bernardus. 

5 Moor, Care! Ferdi-
nand. 

6 Ketelboeter, Johan. 

7 Armstrong, Dirk. 

8 Hanekam, Wilhel-
mus Jacobus. 

9 De Groot, Herma
nus. 

10 Baak, Harmen Teu
nis. 

11 Stekelenburg, Hen
drik. 

12 Klein, Jan. 

13 Janssen, Willem. 

14 Smit, Hendrik. 

L oteling. 
id. 

id. 

id. 

Achter
gebleven 
loteling. 
Nalatige. 

Loteling. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Voor deze lijst te bezigen: 

1906 365 Den 3den met uitstel van eerste oefe-
1904 2 ning. 

Den 4den met groot-verlof. 
1905 11 Den 5den in het kwartier te Leiden 

overleden. .S .S 
1903 6 Den 6den uit de sterkte gebracht, zijnde § i:1 

hem voor drie jaren het recht ontzegd S ~ 
om bij de gewapende macht of als °' g 
militair geëmployeerde te dienen. l:>ll,.c: 

1906 12 Den 7den overgeplaatst bij het 7de Re- ~ .S 
giment Infanterie. ~ l:>ll 

i:I i:: ...--1901 2 Den 9den uit de sterkte gebracht we- .,, § 
geus zijne afvoering als deserteur. § ~ 

1906 3 Den l0den in het hospitaal te Utrecht "' .l!l 
overleden. .S ;l .,; 

1902 1 Den llden wegens lichaamsgebreken i:1 ~ êî 
ontslagen . "' .s ~ 

1901 7 Uen 13den weder in de sterkte gebracht~ S 
na bij vonnis van den krijgsraad in gJ ~ t 

~ het 3de militair arrondissement van 1> ~ "' 

den ......... te zijn vrijgesproken~ f~ 
van desertie. ·;. ~ o 

1905 5 Den 14den met bewijs van ontslag ten 5 ~ 
gevolge van inlijving van een ander l:>ll 0 .~ 

milicien. ; .::!!. ~ 
1903 7 Den 15den weder in de sterkte gebracht, ~::::, °' 

na bij vonnis van den krijgsraad in ~ ..c: § 
het 5de militair arrondissement ter ~ ~ 1> 
zake van eerste desertie in tijd van o S 
vrede te zijn veroordeeld tot eene ~ t o 
maand militaire detentie. ..., ~] 

1906 23 Den 15den als vrijwilliger uit 's Rijks zee- ~ ~ °' 
dienst ontslagen , overgenomen als èl ; ä1 
milicien en op dato met groot-verlof. "'"' 

1903 14 Den 15den als vrijwilliger afgevoerd, tot 
de positie van milicien overgebracht, 
en op dato met groot-verlof. 

1908 3 Den 15den met verlof tot nadere op-
roeping . 

. , den 16den . 19. 
De C01n111andeerende-O.fficier van het km-ps , 

Holla11dsch sclwijfpapie,· of wel no,·maal papie,· 
in ku:aliteit 3 c bij een gewicht van 8 K. G 
per riem (folio f01·rnaat), hoog 33 en b.-eed 
40 c.M: 
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1 Behoort bij de :\Iilitie-Beschikking 190!1-
§ 13. 2°. 

INSTRGCTIE, regelende, hoe te handelen 
ten aanzien van de manschappen der mili 
tie te land, die dadelijk na hunne inlijving 
bij de korpsen tot eerste-oefening in werke
lijken dienst worden gesteld, of daartoe 
later moeten opkomen, zoomede omtrent 
het met verlof huiswaarts zenden van die 
mmt8chappen, het weder oproepen en de 
opkomst onder de wapenen van i:erlof
gangers, krachtens de artt. 109, 110. 111, 
124 en 131 der Wet en ten opzichte ,:an het 
doen opkomen van de verlofgangers me t 
spoed. 

TITEL 1. 

Behandeling bij de korpsen van de miliciens die 
dadelijk na hunne inlijving, of later, tot eerste

oefening in werkelijken dienst worden gesteld. 

Art. 1. De miliciens van het ';,Va.pen der 
Infanterie en die van de korpsen der Vesting
Artillerie worden ter plaatse, werwaarts zij 
zijn opgezonden, gekleed, uitgerust en over 
de onderscheidene compagnieën verdeeld, ten 
einde daarbij te worden geoefend. 

Alleen dàn, wanneer zulks wegens plaatse
lijke of andere omstandigheden aan bezwaren . 
onderhevig is, kan hiervan worden afgeweken, 
echter met dien verstande, dat de manschappen, 
na geoefend te zijn, steeds bij de compagnieën 
worden ingedeeld, waarvoor zij aanrnnkelijk 
bestemd waren. De bevelhebber in de :Hili
taire Afdeeling geeft, in overleg met de daarbij 
betrokken korpscommandanten, dienaangaan
de alsdan de noodige bevelen. 

2. De miliciens van het Wapen der Cavale
rie, worden bij aankomst bij het korps o,er de 
eskadrons verdeeld, ten einde bij die onderdee
len te worden geoefend. 

3. De miliciens, bij de korpsen der Bereden
Artillerie, het regiment Genietroepen, het korps 
Pontonniers of het korps Torpedisten ingelijfd, 
worden bij aankomst bij het korps door den 
commandeerende-officier van het korps o,er 
de onderscheidene batterijen en compagnieën 
verdeeld . 

4. Alvorens te worden gekleed ondergaan 
de miliciens bij het korps een nauwkeurig ge
neeskundig onderzoek, en worden zij gemeten 
zoo ·zulks niet reeds te voren is geschied. 

5. Ten aanzien van ingelijfden bij de militie 
te land, die voor den dienst ongeschik t worden 
bevonden wegens ziekten of gebreken vóór de 
inlijving ontstaan, of die bij de in het ,orige 
artikel bedoelde meting blijken de bij de wet 
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geYorderde lengte te missen, wordt, zoo er geen 
vier maanden na hunne aflevering ter inlijving 
verloopen zijn, eene herkeuring op grond van 
art. 100 der wet aangevraagd. 

Die aanvrage geschiedt op de wijze als is 
voorgeschreven in § 12 dezer Beschikking. 

6. De ingelijfden bij de militie te land, die, 
hetzij buiten Gedeputeerde Staten om, hetzij 
na bij herkeuring voor Gedeputeerde Staten te 
zijn goedgekeurd, bij het korps voor den 
dienst ongeschikt worden bevonden, worden 
door den commandeerende-o:fficier van het 
korps dadelijk tot ontslag uit den dienst in 
aanmerking gebracht of c. q. tot pensioen voor
gedragen. 

7. De miliciens worden na hunne inlijving, 
ook a l worden zij niet terstond tot eerste-oefe
ning in werkelijken dienst gesteld of gehouden, 
dadelijk op het stamboek van het korps in
geschreven naar het uittreksel uit den staat, 
model n°. 14, bij de inlijving afgegeven. 

8. Aan de miliciens, die dadelijk na hunne 
komst bij het korps voor den dienst ongeschikt 
wor\J.en geoordeeld, wordt slechts de hoogst 
noodige kleeding verstrekt . . 

9. Binnen 24 uren na de aankomst van de 
manschappen bij het korps wordt hun het 
uittreksel uit de krijgswetten voorgelezen en 
teekenen zij de bewijzen daarvan, een en ander 
op de wijze als in het Reglement op den In
wendigen Dienst is voorgeschreven. 

Mocht een milicien weigeren het bewijs van 
voorlezing te teekenen, dan wordt op dat stuk 
van die weigering melding gemaakt en deze 
bijvoeging door twee meerderjarige getuigen 
ondertcekend. 

10. Binnen acht dagen na de aankomst van 
de miliciens bij de korpsen wordt onderzocht 
en aangcteekend, wie van hen kunnen lezen en 
schrijven, of alleen lezen, en wie niet. 

Bij het onderzoek, dat plaats heeft bij de 
compagnieën, eskadrons en batterijen, door een 
van de officieren, mag niet op de bloote ver
klaring Yan den man worden afgegaan, doch 
moet deze van zijne kennis van lezen of schrij 
ven doen blijken. 

De geleverde proeven in het schrijven, waarbij 
behoort gevoegd te worden eene nominatieve 
opgave van de miliciens, die verklaarden niet 
te kunnen schrijven of lezen, mo\'ten gedurende 
drie maanden bewaard blijven. 

TITE L 2. 

O'[Yl·oeping onder de wapenen tot eerste-oefening 
van miliciens, die niet dadelijk bij hunne inlij

ving in werkelijken dien.~t zijn gesteld. 

11. De bevelhebbers in de Militaire Afdeelin-

gen ontvangen van het Departement van Oor
log opgave van den dag, waarop de tot opkomst 
in werkelijken dienst verplichte milic,ens, die 
bij de inlijving tot nadere oproeping met ver
lof zijn gezonden, zich bij hun korps moeten be
vinden. 

In afwijking met het vorenstaande wordt 
die opgave voor zooveel de tot nadere oproeping 
met verlof gezonden miliciens bij de bereden 
korpsen betreft, den Bevelhebbers in de 
Militaire Afdeelingen onder dagteekening van 
1 Augustus toegezonden door de Inspecteurs 
der Cavalerie en der Veld-Artillerie, die van 
den door hen bepaalden datum van opkomst 
tevens mededeeling doen aan het Departement 
van Oorlog. 

Bedoelde Bevelhebbers brengen den vast
gestelden datum van opkomst ter kennis van 
de commandeerende-o:fficieren van de korpsen, 
waarbij de miliciens moeten opkomen, voor 
zooveel de staven dier korpsen in .de Militaire 
Afdeeling gevestigd zijn. 

12. De commandeerende-o:fficieren van de 
korpsen doen van al de op te roepen miliciens 
nominatieve staten opmaken, voor elke ge
meente afzonderlijk, met vermelding van het 
lotingsnummer der manschappen en van de 
standplaats, waarheen zij moeten worden ge
zonden. 

Zij zenden zoo spoedig mogelijk, in gewone 
omstandigheden binnen twintig dagen nadat 
de oproeping te hunner kennis is gekomen, 
die staten aan den Commissaris der Koningin 
in de provincie, waaruit de miliciens herkom
stig zijn. 

Bij eene oproeping evenwel als in art. 26 
van deze Instructie bedoeld, blijft het opmaken 
dezer staten achterwege. 

13. Drie dagen na den bepaalden dag tot 
opkomst onder de wapenen van miliciens, die 
bij hunne inlijving dadelijk met verlof zijn ge
zonden, wordt door den comma.ndeerende
o:fficier van het korps bij den Commissaris der 
Koningin, wien het aanga.at, onderzoek gedaan 
naar de reden van het achterblijven van de 
manschappen, die niet onder de wapenen zijn 
gekomen. 

Dit onderzoek behoeft niet te geschieden, 
indien de reden van achterblijven reeds langs 
anderen weg aan den commandeerende-o:fficier 
is bekend geworden; in dit geval moet echter 
ruettemin op den hiervoren bepaalden tijd 
aan den daarbij betrokken Commissaris der 
Koningin opgave worden gedaan van hen, 

1 die niet tijdig onder d~ wapenen zijn gekomen, 
onder zakelijke vermelding van de reden van 
het achterblijven. 
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14. De commandeerende-officier van het korps 
verzoek t ten aanzien van diegenen onder even
bedoelde manschappen, die wegens ziekte 
zijn ach tergebleven, aan den Co=issaris der 
Koningin, wien het aangaat, te willen zorgen 
dat zij, zoodra hun toestand zulks gedoogt, 
zich naar het korps begeven. 

Bijaldien door een behoorlijk geneeskundig 
getuigschrift wordt gestaafd dat zij daartoe 
niet in staat zijn, kunnen zij ter zake van de 
opkomst voorloopig voor diligent worden ge
houden, zonder dat het noodig zij, hen al dade
lijk naar eene militaire ziekeninrichting te 
doen overbrengen. 

15. Zes weken na den bepaalden dag tot 
opkomst onder de wapenen van miliciens, die 
bij hunne inlijving dadelijk met verlof zijn ge
zonden, wordt door de commandeerende-offi
cieren . van de korpsen aan de Commissarissen 
der Koningin wie het aangaat, verzocht, dat de 
wegens ziekte achtergebleven miliciens, wan
neer hun toestand dit gedoogt en voor zooveel 
deze niet lijden aan besmettelijke ziekten of 
aan krankzinnigheid, alsmede voor zooveel 
zij geen verblijf houden in een huis of vaartuig, 
waarin eene besmettelijke ziekte voorkomt, 
door de zorg van het bestuur hunner woon
plaats naar de, door den commandeerende
officier bij de aanvrage te vermelden meest 
nabij gelegen militaire ziekeninrichting worden 
overgebracht. 

Van de omstandigheid, dat de in de vorige 
zinsnede bedoelde miliciens zich ter opneming 
zullen aanmelden, zendt de commandeerende
officier van het korps intijds bericht aan den 
chef van die ziekeninrichting. 

16. Wanneer het blijkt, dat op den tijd, bij 
het vorig a rtikel bepaald, de milicien om een 
der redenen in dat artikel vermeld niet naar 
de militaire ziekeninrichting kan worden ver
voerd, vraagt de commandeerende-officier van 
het korps de bevelen van den Minister van Oor
log. 

Is de milicien op den tijd, bij den vorigen 
volzin bedoeld, reeds in de ziekeninrichting 
opgenomen, dan doet de commandeerende
officier hiervan kennisgeving aan voornoemden 
Minister. 

T 1 TEL 3. 

Het met verlof hiiiswaarts zenden van de man
schappen bij de titels 1 en 2 bedoeld. 

17. Voor zooveel bij de regeling van den 
dienst voor het blijvend gedeelte niet anders 
wordt bepaald, worden de manschappen na 

afloop van den tijd, voor eerste-oefening be
paald, met groot-verlof huiswaar ts gezonden. 

Op de verjaardagen van Hare Majesteiten de 
Koningin en de Koningin-Moeder en van Zijne 
Koninklijke Hoogheid den Prins der Neder
landen, Hertog van Mecklenburg, de Zondagen. 
de algemeen erkende Christelijke feestdagen, 
den Goeden Vrijdag, de Roomsch-Katholieke 
feestdagen, invallende op den 6den Januari, 
den tweeden Donderdag na Pinksteren, den 
15den Augustus en den lsten November. als
mede den Nieuwjaarsdag wordt geen groot
verlof verleend. Zou op een van die dagen 
recht op groot-verlof zijn verkregen, dan wordt 
dat verlof op den naastvoorgaanden werkdag 
bepaald. 

Voor de I sraëlietische miliciens wordt het 
vertrek met groot-verlof zoo noodig zooveel 
vervroegd, dat zij niet op een Zaterdag of op 
een hunner kerkelijke feestdagen hebben te 
reizen. 

18. Het bepaalde in de eerste zinsnede van 
het voorgaand artikel geldt niet voor de inge
lijfden vall~nde onder de toepassing van art. 
151, art. 157, art._159 of art. 161 der wet, tenzij 
zij, voor zooveel de toepassing betreft van art. 
151 der wet, ten aanzien van het verlof, zijn 
gelijk gesteld met de lotelingen of, voor zooveel 
de toepassing betreft van art. 157 of art. 159 
der wet, Gedeputeerde Staten omtrent hen heb
ben beslist, dat omstandigheden van bunnen 
wil onafhankelijk, hun hebben belet, mor den 
burgemeester of Gedeputeerde Staten te ver
schijnen of aan de oproeping te voldoen. 

19. Aan de loting voor het blijvend gedeelte 
nemen deel alle ingelijfden, die in het jaar 
waarin de loting plaats heeft hunne eerste
oefening hebben aangevangen, om het eYen 
tot welke lichting zij behooren, de krachtens 
art. 151 der wet ingelijfden echter alleen Yoor 
zooveel zij ten aanzien van het verlof met de 
Jo telingen zijn gelijkgesteld en de krachtens 
art. 157 of 159 der wet ingelijfden alleen voor 
zooveel omtrent hen niet is beslist, dat zij 
onderscheidenlijk twee of vijf jaren in werke
lijken dienst zullen worden gehouden. 

20. Aan de miliciens moeten op den dag Yan 
hun vertrek met groot-verlof, of daags te ,-oren, 
worden herinnerd de verplichtingen, welke op 

1 
hen als verlofganger rusten en in hun zak
boekje of op de keerzijde van den verlofpas 
zijn vermeld. Bij die gelegenheid moet hun 
tevens de goede z01·g voor hunne kleeding en 
uitrusting nadrukkelijk worden aanbevolen. 

Daarbij moeten de miliciens, ook zij die voor 
herhalingsoefeningen onder de wapenen zijn 
geweest, vooral herinnerd worden aan de ver-
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plichtingen, hun bij de artt. 120 en 121 der 
wet opgelegd, en moet hun ten deze met na
druk worden geraden zich terstond na aan
komst in de gemeente, waar zij zich metter
woon gaan vestigen of uiterlijk den volgenden 
dag in persoon aldaar te1· secretarie te vervoe
gén. tot het voor gezien laten teekenen van 
hunnen verlofpas door den Burgemeester. 

21. In <le zakboekjes van de miliciens moet 
de staat, aanwijzende welke kleedingstukken 
bij vertrek met groot-verlof zijn medegenomen, 
nauwlettend worden ingevuld, opdat de mili
tiecommissarissen bij het jaarlijksch onder
zoek kunnen beoordeelen of de verlofgangers 
art. 127 der wet naleven. 

Worden bij uitzondering aan de miliciens bij 
hun vertrek met groot-verlof defecte kleeding
stukken medegegeven, dan moet hiervan aan
teekening geschieden in het zakboekje en deze 
aanteekening worden geparafeerd door den 
commandant van de compagnie, het eskadron, 
de treinafdeeling of de batterij, terwijl die aan
teekeningen zorgvuldig moeten worden door
geschrapt, wanneer de milicien opnieuw onder 
de wapenen komt. 

Miliciens-verlofgangers, die na van gede
tacheerd bij het leger in Oost-Indië te zijn terug
gekeerd, met groot-verlof zijn vertrokken in 
Indische uitrusting, kunnen in burgerklee
ding bij het onderzoek verschijnen ; van de 
medegenomen Indische uitrusting behoeft in 
hunne zakboekjes geen melding te worden 
gemaakt. 

22. In de verlofpassen, aan miliciens uit te 
reiken, moet als de plaats, waarheen zij zich 
begeven, de naam der gemeente worden inge
vuld waar de man vóór zijne opkomst onder de 
wapenen woonde, tenzij hij verlangt zich in 
eene andere gemeente te vestigen, in wolk ge
val de naam dezer la:i,tste in den verlofpas be
hoort te worden gesteld. 

Voor zoover de gemeente, werwaarts de ver
lofganger ver trekt, eene andere is dan die 
waarvoor hij is opgetreden, zal ook de naam 
dezer laatste in den verlofpas behooren te 
worden vermeld. 

In de zakboekjes van dt> miliciens van de 
hierna genoemde categorieën zal, onder het
geen in den verlofpas is vermeld, ecne aantee
kening moeten worden gesteld van den vol
genden inhoud : 

I. Zoo zij zijn ingelijfd krachtens de tweede 
zinsnede, eer~ten volzin va.nart. 99 der Militie
wet 1901, in het jaar hunner inlijving 
hunne eerste-oefening hebben aangevangen 
en behooren : 

a. tot de onbereden korpsen: 

,;Vorenbedoelde milicien behoort, voor zoo. 
veel betreft de toepassing van de artt. 107 tot 
en met 110 der Militiewet 1901, tot de lichting 
van . ... . (jaar van inlijving), en, voor zoo
veel betreft de toepassing van art. 11 l en van 
art. 134, resp. art. 135, dier wet, tot de lichting 
van . ... . (jaar der lichting)." 

b. tot de bereden korpsen : 
,,Vorenbedoelde milicien behoort, voor zoo

veel betreft de toepassing van de artt. 107 tot 
en met 111 der Militiewet 1901, tot de lichting 
van .... (jaar van inlijving), en, voor zooveel 
betreft de toepassing van art. 134, resp. art. 
135, dier wet, tot de lichting van .... (jaar 
der lichting). " 

IL Zoo zij zijn ingelijfd krachtens art. 99, 
tweede zinsnede. voorlaatsten volzin, dan wel 
krachtens een der artt. 151, 157, 159 indien 
Gedeputeerde Staten hebben beslist dat om
standigheden van den wil van den ingelijfde 
onafhankelijk hem hebben belet aan de oproe
ping te voldoen, of 161 der Militiewet 1901 : 

"Vorenbedoelde mili cien behoort voor de 
toepassing van de artt. 107 tot en met 111 der 
Militiewet 1901 en van art. 134, resp. a,rt. 135 
dier wet, tot de lichting van .... (jaar van 
inlijving)." 

III. Zoo zij in het genot zijn geweest van 
uitstel van eerste-oefening of van verblijf 
onder de wapenen: 

,,Vorenbedoelde milicien behoort,, voor zoo
veel betreft de toepassing van de artt. 107 · 
tot en met 111 en van art. 134, resp. art. 135 
der Militiewet 1901, tot de lichting van ..... 
(jaar waarin hunne eerste-oefening of hun 
werkelijke dienst is aangevangen, of, zoo zij 
krachtens de tweede zinsnede van art. 99 der 
wet zijn ingelijfd, het jaar te voren)." 

23. Zoodra eene licht1ng voor de eerste 
maal met groot verlof (of verlof tot nadere 
oproeping) vertrekt, zenden de commandee
rende-officieren der korpsen aan de Permanente 
Militaire Spoorwegcommissie eene numerieke 
opgave, ingericht overeenkomstig het hierbij 
gevoegd model lit. a. In die opgave, waarvan 
de eerste kolom niet wordt ingevuld, worden 
uitsluitend de nn11ciens vermeld, die per 
spoor moeten worden vervoerd. 

Mochten de miliciens eener zelfde lichting 
in gedeelten, op verschillende data met verlof 
vertrekken, dan wordt voor elk gedeelte eene 
afzonderlijke opgave ingezonden en mogen 
miliciens, die reeds in eene vorige opgave waren 
opgenomen, niet op eene volgende vermeld 
worden. 
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TITEL -1-. 

Oproeping en opkomst onder de wapenen van 
verlofgangers,. krachtens de arU. 109, 110, 111, 

124 en 131 der wet, en bij opkamst 
met spoed. 

24. )foeten verlofgangers der militie te 
land krachtens art. 111 der wet in werkelijken 
dienst komen dan ontvangen de Bevelhebbers 
in de Militaire Afdeelingen van den Minister 
van Oorlog opgave van de lichting of lichtingen, 
die moeten worden opgeroepen en van den 
dag, waarop de manschappen bij de oproeping 
betrokken, zich bij hunne korpsen moeten 
bevmaen. 

Bedoelde Bevelhebbers brengen een en ander 
ter kennis van de commandeerende-officieren 
,an de korpsen waarbij de miliciens moeten 
opkomen, voor zooveel de staven dezer korpsen 
in hunne Militaire Afdeeling gevestigd' zijn. 

25. Moeten verlofgangers worden opgeroe
pen om op grond van art. 110 der wet onder de 
wapenen te komen, dan worden de Commis
sarissen der Koningin in de verschillende 
Provinciën rechtstreeks door den Minister van 
Oorlog uitgenoodigd, onverwijld de verlofgan
gers w.n de aangewezen lichtingen en korpsen 
in werkelijken dienst te doen roepen. 

De oproeping geschiedt bij openbare kennis
geving, en wel bij aanplakking en bovendien 
bij oproepingsbrief aan de woning van den ver-
lofganger. · 

Bij eene oproeping als voren bedoeld is het 
geen vereischte, dat tusschen de afkondiging 
,an de openbare kennisgeving en den datum, 
,oor de opkomst in werkelijken dienst vast
gesteld, een termijn van ten minste tien da.gen 
gelaten wordt. 

26. Wanneer de militie met spoed onder de 
wapenen moet komen, worden de burgemees
ters in de onderscheidene gemeenten van het 
Rijk rechtstreeks door den )finister van Oorlog 
per telegram (oproepingstelegram) uitgenoodigd, 
onverwijld cle verlofgangers in werkelijken 
dienst op te roepen. 

Gelijktijdig met de uitnoodiging tot oproe
ping aan de burgemeesters worden de Commis
sarissen der Koningin in de onderscheidene 
provinciën, alsmede de plaatselijke- en garni
zoens-commandanten door den Minister van 
Oorlog op dezelfde wijze van die oproeping 
onderricht. 

De plaatselijke- en garnizoens-commandan
ten dragen zorg, dat onmiddellijk ha ontvangst 
nn het bericht der oproeping, al de militaire 

autoriteiten in hunne standplaats daarmede 
in kennis worden gesteld. Voornoemde com
mandanten treffen daartoe de vereischte voor
bereidende maatregelen. 

Voor de oproeping is afkondiging bij openbare 
kennisgeving rechtens voldoende. 

Ofschoon derhalve de openbare kennisge
ving den verlofganger bij niet-opkomst in 
verzuim stelt, en deze kennisgeving dient als 
uitsluitend rechtsgeldig bewijs, dat de oproe
ping behoorlijk is geschied, wordt den bur
gemeesters niettemin dringend aanbevolen, 
alle zooda.nige maatregelen te nemen, waar
door de oproeping op de snelste en zekerste 
wijze ter kennis komt van den opgeroepene, 
bijvoorbeeld : 

a. door het a.larmeeren van de bevolking 
door het doen luiden der klokken van alle 
torens; 

b. door omroeping in de kom der gemeente ; 
c. door waarschuwing van de op te roepen 

verlofgangers door boden, die te voet gaan, 
te paard zijn gezeten of wel gebruik maken van 
rijwielen, rijtuigen of andere middelen tot 
snelle verplaatsing. Het verdient daarbij 
aanbeveling den datum van opkomst schriftelijk 
aan de boden op te geven, ten einde vergissing 
te voorkomen. 

De openbare kennisgeving, waarvan aan de 
burgemeesters door het Departement van Oor
log een voldoend aantal exemplaren is verstrekt, 
worden ingevuld overeenkomstig het oproe
pingstelegra1n. 

In bedoeld oproepingstelegram wordt de da
tum van opkomst vermeld. 

27. De co=andeerende-officieren van de 
korpsen doen van al de krachtens art. 109 of 
art. 111 der wet op te roepen miliciens nomi
natieve staten opmaken, voor elke gemeente 
afzonderlijk, en, voor zooveel de korpsen der 
Infanterie betreft, bataljonsgewijze ingericht, 
waarin in het algemeen behoort te worden aan
geduid naar welke standplaats die manschap
pen moeten worden opgezonden. 

Met deze staten wordt op gelijke wijze ge
handeld als bij art. 12, tweede zinsnede, van 
deze in tructie is bepaald, met dien verstande 
echter dat de staten betrekkelijk de krachtens 
art. 109 der wet op te roepen miliciens uiterlijk 
30 dagen vóór den dag voor hunne opkomst 
bepaald a:i.n de Commissarissen der Koningin 
moeten worden toegezonden. 

Bovendien zenden die commandeerende
officieren aan de Permanente l\füitaire Spoor
weg-Commissie eene numerieke opgave, inge
richt overeenkomstig het bij art. 23 bedoelde 
model lit. a, echter alleen dàn, wanneer de mili-
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ciens van eenzelfde lichting niet op denzelfden 
dag onder de wapenen moeten komen. 

De burgemeesters der verschillende gemeen
ten behooren bij de openbare kennisgevingen 
der oproeping krachtens art. 111 der wet de 
miliciens-verlofgangers er op te wijzen : 

1°. dat de miliciens-verlofgangers woonachtig 
in de plaats van opkomst, zich op den dag voor 
de opkomst bepaald, uiterlijk te 8 uur voor
middag bij het korps moeten aanmelden ; 

2°. dat de miliciens-verlofgangers woonachtig 
binnen 20 K.M. van de plaats van opkomst, op 
den dag voor de opkomst bepaald, uiterlijk 
te 10 uur voo1·middag bij het korps aanwezig 
moeten zijn; 

3°. dat de overige miliciens-verlofgangers 
voor zooveel zij binnen het Rijk gevestigd zijn, 
zich op den dag voor de opkomst bepaald, 
met het eerst vertrekkende openbaar middel 
van versneld vervoer van hunne woonplaats 
of naaste station naar de plaats van opkomst 
moeten b egeven, en voor zooveel zij buiten het 
Rijk gevestigd zijn, zich op dien dag vóór 4 uur 
namiddag bij hun korps moeten aanmelden. 

In de openbare kennisgevingen van alle 
overige oproepingen - opkomst met spoed 
hierin niet begrepen - moet het tijdstip voor 
opkomst bepaald worden op uiterlijk 4 uur 
namiddag, met dien verstande evenwel, dat 
zij, die binnen het Rijk verblijf houden, eerst 
zoo spoedig mogelijk na dat uur zich behoeven 
aan te melden, indien het, noodzakelijk zou zijn, 
dat zij zich, ten einde vóór 4 uur te kunnen 
aankomen, reeds den dag vóór de opkomst op 
reis begeven. 

28. De oproeping van verlofgangers die 
ingevolge art. 124 of art. 131 der wet onder de 
wapenen moeten komen, geschiedt door de 
eommandeerende-officieren van de korpsen, 
na daartoe bekomen machtiging van den 
Minister van Oorlog, door tusschenkomst van 
de Commissarissen der Koningin. 

Ten aanzien van deze verlofgangers wordt 
door den Minister van Oorlog telkens bepaald 
hoelang zij, in overeenstemming met de be
palingen van vermelde artikelen onder de wape
nen moeten blijven. 

29. Aan de miliciens die bij de opkomst 
onder de wapenen bevonden worden hunne 
kleeding en uitrusting te hebben verwaarloosd 
of zoek gemaakt, wordt eene disciplinaire straf 
opgelegd, althans voor zooveel zij, op grond 
van art. 131 der wet opgeroepen, daarvoor door 
den militie-commissaris niet zijn gestraft. 

Ten opzichte van de ingevolge laatstbedoeld 
wetsartikel opgeroepen verlofgangers wordt 
overigens in ac_ht genomen : 

l\JOll. 

1 °. dat aan hen die door den militie-commis
saris met provoostarrest zijn gestraft, doch dat 
arrEBt niet hebben ondergaan, de bedoelde 
straf dadelijk na hunne opkomst bij het korps 
ten uitvoer gelegd worde; 

2°. dat zij die bij de opkomst uitrustings
stukken missen of van wie deze onbruikbaar 
worden geacht, van andere voorwerpen van uit
rusting, echter alleen van de volstrekt noodige, 
worden voorzien. 

30. De artt. 13 tot en met 16 van deze 
Instructie, betrekking hebbende op manschap
pen die tot eerste-oefening in werkelijken dienst 
worden gesteld, alsmede het tweede en het derde 
lid van art. 17 dier Instructie, zijn mede van 
toepassing op alle miliciens, die van groot-ver
lof weder onder de wapenen zijn geroepen, met 
dien verstande, dat hij opkomst met spoed de 
termijn, bij art. 15 vastgesteld, tot op eene 
maand wordt bekort. 

Miliciens, die bij opkomst onder de wapenen 
krachtens art. 111 der wet, blijken te lijden 
aan eene ziekelijke gesteldheid, die reeds be
stond vóór hunne terugkomst bij het korps 
en hen buiten staat stelt om dienst te doen, 
en wier ongesteldheid van dien aard is, dat hun 
herstel niet vóór het einde der herhalings
oefeningen is te verwachten, worden door de 
korpscommandanten onverwijld in het genot 
van groot-verlof hersteld, nadat van den chef 
van het militair hospitaal ter plaatse eene ge
neeskundige verklaring is ontvangen, waaruit 
blijkt, dat deze miliciens uit hoofde van met 
name genoemde ziekelijke gesteldheid tijdelijk 
ongeschikt zijn om den actieven militairen 
dienst te vervullen, zonder dat zij geacht kun
nen worden voor goed ongeschikt te zijn voor 
de verdere waarneming van den militairen 
dienst. 

Ook voor het geval bedoelde miliciens bij 
opkomst onder de wapenen voor den militairen 
dienst physiek ongeschikt worden bevonden, 
behooren zij, in afwachting van hun finaal ont
slag, zoo spoedig doenlijk in het genot van 
groot-verlof te worden hersteld. 

31. De bepalingen van deze Instructie, 
welke betrekking hebben op de oproeping en 
de opkomst in werkelijken dienst voor het ge
val dat de verlofgangers met spoed onder do 
wapenen moeten komen, met name derhalve 
ook de daartoe betrekkelijke bepalingen, ver
vat in de artt. 26, 30, 37, 41, 42 en 43, gelden, 
immers voor zooverre toepasselijk, eveneens 
voor de verlofgangers der zeemilitie. In ver
band hiermede worden ook de Directeuren 
en Commandanten der Marine te Willemsoord, 
Amsterdam en Hellevoetsluis op de in de tweede 

(i 
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zinsnede van art. 26 medegedeelde wijze van 
de oproeping onderricht. 

Voormelde Directeuren en Commandanten 
der Marine zijn door den Minister van Marine 
uitgenoodigd bij eene eventueele mobilisatie 
zich naar bedoelde bepalingen te gedragen en 
de taak in de artt. 30, 37 en 41 aan de com
mandeerende-officieren opgedragen, voor zoo
veel de zeemilitie betreft, over te nemen, met 
dien verstande, dat, waar in deze drie artikelen 
sprake is van het doen van opgaven aan den 
)Iinister van Oorlog, deze moeten geschieden 
aan den Minister van M:..rine. 

32. Indien eene der ziekten, vermeld in de 
Wet van den 4den December 1872 (Staatsblad 
n°. 134), laatstelijk gewijzigd bij a rt. 35 van de 
Gezondheidswet, in eene gemeente epidemisch 
heerschende is verklaard, mogen de verlof
gangers der militie te land, in die gemeente 
woonachtig, niet onder de wapenen komen zoo
lang die epidemie duurt, ook a l mochten zij 
daartoe, krachtens door den Minister van Oor
log gegeven bevelen, bereids zijn opgeroepen. 
Die miliciens zullen evenmin onder de wape
nen mogen komen, indien eene dei· voren
bedoelde ziekten heerscht in het gezin, waarbij 
zij in- of waarmede zij samenwonen, ook al is 1 

de ziekte in de gemeente niet epidemisch ver
klaard. Op den dag, voor de opkomst bepaald, 
geeft de burgemeester van zoodanig geval kennis 
aan den commandeerende-officier n.n het 
korps, waartoe de milicien behoort, en legt 
daarbij over eene ter zake betrekkelijke genees
kundige verklaring. 

een onder die dagteekening door den provinci
ale-adjudant opgemaakt '/Joorloopig tabella
risch overzicht model lit. b, met staat model 
lit. c, als onder 2°. bedoeld ; 

2°. een onder dagteekening van don lsten 
Juli door den provinciale-adjudant opgemaakt 
tabellarisch overzicht, ingericht volgens het 
hierbij gevoegd model lit. b, aanduidende de 
indeeling bij de korpsen van de manschappen, 
in het aandeel der provincie begrepen en be
hoorende tot de lichting van het vorige jaar, 
vergezeld van een staat, opgemaakt volgens 
het h.ierbij gevoegde model lit. c, vermeldende 
het beroep van do bij do militie ingelijfden. 

34. De Chef van den Genera.Jen Staf doet 
jaarlijks omstreeks half October aan do com
mandeeronde-officieren der korpsen, die ge
deeltelijk uit militie zijn samengesteld, staten 
ter invulling toekomen betrekkelijk de woon
plaatsen van de verlofgangers, waaronder ook 
zijn te begrijpen de manschappen, die bij de 
inlijving met verlof tot nadere oproeping zijn 
gezonden of aan wie uitstel van eerste-oefening 
of van verblijf onder de wapenen is verleend. 

35. De in het voorgaand artikel bedoelde 
staten zullen, na te zijn ingevuld overeenkom
stig den toestand, door de korpsen uiterlijk 
op 1 November rechtstreeks worden terug-
gezonden aan den Chef van den Genera.Jen Staf. 

36. Jaarlijks wordt onder dagteekeniug 
van 31 December door de commandel)rendc
officieren der korpsen rechtstreeks aan den 
Minister van Oorlog mededeeling gedaan van 
den uitsl&!! van het onderzoek, bedoeld bij art. 
10 van deze Instructie, ten aanzien van al de Deze bepalingen gelden echter niet ingeval 

de militie op de in art. 26 omschreven wijze 
met spoed onder de wapenen moet komen. 

TITEL 5. 

1 
in den loop van het jaar in werkelijken dienst 
gestelde ingelijfden bij de militie, daaronder 
dus ook begrepen de indienstgesteldeingelijf
den die inmiddels uit den dienst ontslagen zijn. 

Verslagen en verde,·e bescheiden, welke 1wpen<1 de 
indeeling van de milicieM en hunne opkomst 
onder de wapenen door de verschillende mili
taire autoriteiten aan het Departement van 

Oorlog moeten worden ingezonden, als
mede kennisgeving dienaangaande aan 

b1trgerlijke autoriteiten. 

33. De Bevelhebbers in de Militaire Afdee-
lingen zenden ·jaarlijks aan den Minister van 
Oorlog: 

1 °. een onder dagteekening van den l sten 
November door den provinciale-adjudant opge
maakt beknopt verslag, behelzende de opmer
kingen en voorstellen waartoe de loop der 
indeeling van de miliciens, die als aandeel van 
elke provincie in de lichting van dat jaar zijn 
geleverd, aanleiding heeft gegeven, alsmede 

De mededeeling geschiedt door middel van 
een numerieken staat, ingericht naar het hier
bij gevoegd model lil. d. In dien staat worden 
voor elke provincie de gemeenten, waar de 
miliciens, volgens hunne verklaring, de school
jaren of het grootste gedeelte dier jaren heb
ben doorgebracht, in ]exicographische orde 
vermeld. 

37. Zes weken na den dag, bepaald voor de 
opkomst in werkelijken dienst van de inge
lijfden bij de militie, die krachtens art. lll der 
wet onder de wapenen worden geroepen, wordt 
door de commandeerende-officieren van de 
korpsen nopens de opkomst van de opgeroe
pen miliciens rechtstreeks aan den :Minister 
van Oorlog een verslag gezonden overeenkom
stig het hierbij gevoegd model lit. e. 

Bij dat verslag moeten aangiJ,ande de reden 
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van het niet opkomen van mrlioiens volledige 
inlichtingen worden gegeven, en zooveel noo
dig en mogelijk de stukken tot staving van de 
wettigheid van het achterblijven worden over
gelegd. 

Bij opkomst van ingelijfden bij de militie, 
die na hunne inlijving met verlof tot nadere 
oproeping zijn gezonden, en van hen die krach
tens art. 109 of art. 110 der wet onder de wa
penen zijn geroepen, alsmede bij opkomst met 
spoed als bedoeld in art. 26, behoort gelijk ver
slag te worden ingezonden binnen veertien 
dagen na den tijd voor de opkomst in werke
lijken dienst bepaald. 

38. Zijn de manschappen, wier uitstel van 
eerste-oefening of van verblijf onder de wape
nen, dan wel wier ontheffing van den werke
lijken dienst verstreken is, binnen drie dagen 
na den dag, voor hunne opkomst vastge
steld, niet bij het korps aangekomen, dan wordt 
daarvan door den commandeerende-officier 
van het korps rechtstreeks aan den Miruster 
van Oorlog rapport gedaan. 

39. Gelijk rapport als in het voorgaande 
artikel bedoeld, wordt aan den ~finister van 
Oorlog gezonden, indien verlofgangers, krach
tens art. 124 of art. 131 der wet opgeroepen, 
binnen drie dagen na den dag, voor hunne 
opkomst vastgesteld, niet bij het korps zijn 
aangekomen. 

40. Komt een verlofganger der militie te 
land overeenkomstig art. 112 der wet vrijw:illig 
onder de wapenen, dan wordt door den com
mandeerende-officier van het korps van zoo
danige opkomst onmiddellijk en rechtstreeks 
kennis gegeven aan den burgemeester der ge
meente, welke blijkens den verlofpas van den 
opgekomen milicien als diens laatste woonplaats 
moet worden aangemerkt. 

41. Onverminderd het bepaalde bij de artt. 
13 en 30, eerste lid, van deze Instructie, be
hoort door den commandeerende-officier van 
het korps den derden dag na dien voor de op
komst in werkelijken dienst vastgesteld, van 
het niet voldoen aan de gedane oproeping door 
verlofgangers der militie te land · mededeeling 
te geschieden aan den burgemeester der ge
meente, voor welke de verlofganger bij de militie 
is ingelijfd. 

42. Voor den verlofganger, die zonder gel
dige reden aan de te zijnen aanzien gedane op
roeping voor den werkelijken dienst niet, vol
daan heeft, behoort een afschrift van de open
bare kennisgeving te worden aangevraagd bij 
den burgemeester van de laatste wettig erkende 
verblijfplaats van den verlofganger, om het even 
of deze daar al dan niet werkelijk verblijf houdt. 

Dit afschrift behoort te worden overgelegd, 
of bij het verslag bedoeld in art. 37, of bij het 
rapport vermeld in art. 39 van deze Instructie. 
De inzending van het verslag of van het rapport 
mag echter door het wachten op de afschriften 
der openbare kennisgevingen niet worden ver
traagd. Worden deze niet tijdig ontvangen, 
clan kan in het verslag of in het rapport wor
den vermeld, dat zij zullen worden nagezonden, 
zooclra zij zijn ontvangen. 

Als laatste wettig erkende verblijfplaats van 
een verlofganger moet worden aangemerkt de 
gemeente, waarin het laatst door den burge
meester zijn verlofpas werd afgeteekend en hij 
derhalve het laatst ingeschreven werd op het 
register der verlofgangers, model n°. 21, voorge
schreven bij artikel 93 van het Koninklijk 
Besluit van 2 December 1901 (Staatsblad 
n°. 230). 

Deze verblijfplaats behoort steeds bekend te 
zijn aan den burgemeestervandegemeente, waar
voor de verlofganger bij de militie is ingelijfd. 

Aangaande de oproeping en de afschriften van 
de openbare kennisgevingen geldt nog het na
volgende: 

1 °. Bij oproeping onder de wapenen van 
miliciens-verlofgangers, in gewone omstandig
heden, behoort steeds een termijn van ten 
minste tien da.gen te worden gelaten tussehen 
de afkondiging van de openbare kennisgeving 
en den datum voor de opkomst in werkelijken 
dienst vastgesteld, in welken termijn noch de 
dag van aanplakking, noch de dag voor de 
opkomst bepaald, mag worden medegerekend. 

2°. In de openbare kenrusgeving mag niet 
worden opgenomen eene clausule, waarbij 
nadere hoofdelijke oproeping of kennisgeving 
in uitzicht wordt gesteld. 

3°. De openbare kennisgeving moet den 
woordelijken last tot opkomst in werkelijken 
dienst inhouden; het is noodzakelijk daarin 
steeds den datum voor de opkomst te noemen 
en geen uitdrukking te bezigen als "zoo spoe
dig mogelijk" of dergelijke. 

40_ Geschiedt de openbare kennisgeving 
nominatief, dan moet deze, behalve de namen 
en voornamen, beide voluit geschreven, van 
de opgeroepen verlofgangers, ook vermelden 
de lichting en het korps waartoe 'zij behooren. 

50. Elk afschrift van de openbare kennisge
ving, aan de commandeerende-officieren der 
korpsen op hunne aanvrage te verstrekken, 
moet voor gelijkluidend afschrift zijn getee
kend en voorts voorzien zijn van eene door den 
burgemeester onderteekende verklaring, dat 
de openbare kennisgeving is gedaan bij aanplak
king, ter plaatse als daartoe bij gemeentelijke 

6· 
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verordening aangewezen of algemeen gebrui
kelijk is. 

43. Het afschrift in het voorgaand artikel 
bedoeld, dat den co=andeerende-officier van 
het korps wordt teruggezonden bij den last 
tot afvoering als deserteur van den niet-opge
komen verlofganger, wordt met de overige 
ter zake op te maken stukken toegezonden aan 
den Commandant van het garnizoen, tot het
welk de als deserteur af11;evoerden verlofganger 
behoorde. 

Voorts worden betrekkelijk den verlofganger, 
die niet voldaan heeft aan eene te zijnen aan
zien gedane oproeping voor den werkelijken 
dienst krachtens art. 131 der wet bewerkstel-

ligd, aan den commandeerende-officier van het 
korps door den Minister van Oorlog toege
zonden de afschriften der openbare kennis
gevingen van de oproepingen ter inspectie en 
ter na-inspectie. Met deze stukken wordt ver
volgens gehandeld als bij het slot van de eerste 
zinsnede ten aanzien van de daarbedoelde be
scheiden is bepaald. 

Slotbepaling. 

Deze Instructie kan worden aangehaald 
onder den titel van "Militie-Instructie 1909". 

Mij bekend: 
De Secr.-Generaal van het De'Jl(Lrtem. van Oorlog, 

(get.) DE BRUYN. 

!l 
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fü,boort bij de Militie-Instructie 1909. 
ad Art. 23. 

MODEL !it. a. 

8ste R e g i m e n t l 11 f a 11 t e r i e. 

N U MER IE K E O P GAVE van de verlofgangers der lichting . . . . . . die bij 

opkomst onder de wapenen per spoortt-ein moeten worden vervoerd . 

A 
Spoorwegstation waar de reis os • 

;,.~ 

s 8 
E~ 
os "" 

aanvangt. eindigt. 
Qo (1) (1) 

Amsterdam W.P. Arnhem. 

Dordrecht. 
" 

Gasselter-Nijeveen. 
" 

Loenen-Vreeland. 
" 

Maartensdijk. 
" 

Mil. 
" 

Nijkerk. 
" 

Rotterdam-Maas. 
" 

Almelo. Dieren-Doesburg. 

Haarlem. 
" 

Meppel. 
" 

Naarden-Bussum. ,. 

Venlo. 
" 

N.B. De spoorwegstations, waar de 
reis aanvangt, te vermelden in 
alphabetische volgorde, naar 
elk station van bestemming. 

Aanduiding .; ... 
van de -~ 

spoorweg- !li:i 
A OS Opmerkingen. maatschappij, os bil 

waarmede het <11~ 
vervoer begint. ... 

"' ;,. 

s.s. 26 Van elke lichting eene af-

H.S. 
zonderlijke opgave maken. 

3 
(1) I s in de plaats, waar 

s.s. 5 de reis per spoor aanvanlit 
of eindigt, meer dan é n 

s.s. 2 spoorwegstation , dan moet 
de naam van het station 

H .S. 1 duidelijk worden omschre-
ven, b. v. 

N.B.D.S. 1 I c.s. 
N.C.S. 2 

Amsterdam M.P. of 
W.P. 

s.s. 13 B { H.S. of 
aarn N .C.S. 

s.s. 5 
{ dorp-

Barneveld Voorthuizen. 

H .S. 2 D t { S.S. of 
even er L.S:W. Hl. 

i .S. 4 E h dé { Noord of nsc e S.S. 

H .S. 2 
Den Haag S.S. of H.S. 

1 L .S.W. III. 

s.s. 2 
Hattem I of 

N.C.S . 
1 G.O.L.S. 

Hengelo of 
A.S. (S.S.). 

1 L.S.E.O. 
Oldenzaal of 

A.S. l D.P. 
Rotterdam Beurs of-

Maas. 
Ut I t { C.S. of 

rec 1 M.B. 
IG.O.L.S. 

Winterswijk of 
• N.W.S. 

. . . . . . . . , den . . . . . 19 . 

De Cormnandeerende-0.fficier van het Korps , 
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..., 
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"' 
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1 Zeemacht. ~!»:;:= 8"' 
- "'::, 5· 
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1 Overgenomen. 
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1 Art. 101. 1 ~ ~ ~ re 
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1 door latere inlijvingen. !" ' ~ ~ 

"' 

~ ;;: 
R. 

1 Totaal voor de zeemacht. 
1 Totaal generaal voor de land- en de zeemacht. 
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1 Met geldige reden. 1 "'"' a, ::, ..... > ::, ... 
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• c:, 
"' "' 1 ';'" C, H, 

;=': 
a, 
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1 Landmacht. 

1 

>::-:$ (IQ <l "' "'"' c8: 
Koloniale troepen. ;i~~: 

c:,::, 
1 0 ~ 

...., 
p.. 

1 Zeemacht. :O~~ 8"' "' "'c:, :" 
1 Tijdelijk het recht ontzegd om bij de :" :l 
1 gewapende macht te dienen. "' .., 
1 Totaal. 

1 Totaal generaal. 

1 Te kort in sommige gemeenten. 

1 Vastgestelde aandeelen. 
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~~~~ t--+l---+l- -----;l----------==:1:n;ra~n~k~w~e~r_·~k=,e~rs~.===================~ 
~" ~g --1- 1 1 , Barbiers. 
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o g ~ ,.. 1 1 J Hoeden- en pettenmakers. 
;il i:, '" 1 1 1 tloefsmeden . .., ê'(lq g' 

co - - 1 - 1 1 Huisschilders. !: ~-~· --1- 1 1 Instrumentmakers . 
.., ., i::ro - 1 1 1 -,;K~e-t-el·m--ak' e_r_s_. ---------- -u 
~ e; ,.. ~ 1 1 1 Kleedermakers. p,<l <l 0 
i;- ~ ê ~ - 1- · 1 1 1;K""o...,,ru,......e'h-u"is--- en- h',o- t·e-.-.lb,e-d"i'e-n'd'e_n_. - -----1r 
i;- g' oog_ --1--1 1 Koks. 
~&~~ --1 1 1 Koper- of blikslagers. 
~ ë;" !P :- - 1--1 1 Kuipers. w !f'1 "t1 g. --1- 1--,~----------- Landbouwers. t-3 

~: [ ~ 2: 1 1 1 !Loodgieters. p,,. 
g ~:::.-8' --1 1 1 Machinedrijvers. pa. 
0 ~ S 'È. --1 1 1 Machinisten, machinist-leerlingen en t-3 

• '" 1 J I stokers op schepen en vaartuigen, bij 
~g'

0 
i 1 1 1 spoor- of tramwegen en op fabrieken se 

1 1 1 of andere inrichtingen. ~ 
;-lJQ * --1 1 1 Mandenmakers of rijswerkers. i 
~~~ 1 ~ ,.. 0 1 1 1 IMetse aars. ~ 
::! ~.., 1 1 1 Mossel- en oestervisschers. ~ 

8. i ~ 1 1 1 Onderwijzers. ~ 
~p,e:, - -s-l - -s---1--1----,-------- Personeel van 's Rijks Marmewerven. ;;,-
;;· ~'g --1 1 1 Riet- of stroodekkers. ~ 
~~l ,-~1 _ 1,--~1 ________ 1,s=,M~e~ep=sb=es=ch~ie=t?~rs~· -,-==,----.----- ~ 

1 1 1 Scheepstimmerlieden (scheepmakers). ci 
l l l - r,~ •. ~.bh--',:'---'~-:i-rs_a.k'e_r_s_. ---------rr ~ 

--:-- ---é-------,:-------------,,~----.--- ~ - ---~ ~ ----11 ~ 
1 1 1 ,,s~c----.hu,...i t_e_n_v_o_e_rd_,er_s_ e_n_ v_e_er_l_ie_id_,e_n_. _ _ _, , ~ 
1 1 1 Slachters. 
1 1 1 ,~s.m_e_d_e_n_. ~ - ~ --------__, , ~ 

- 1 1 1 Spoorwegbeambten. <::>-
1 1 1 -r,_S,.;-to.,.k-e-rs-.~------ ----rr<S: 

1 1 1 ,Stuurlieden, stuurmansleerlingen en ~ 
1 1 1 verdere zeevarenden op koopvaardlj- ;§ 
1 1 1 8chepen van de groote en kleine vaart. ~ 
1 1 1 iStuurlieden, schippers en ,erdere opva- ~ 
1 1 1 renden van Rijns')hepen, aken, tjalken ~-
1 1 1 en kleinere vaartuigen. "' -~---:---;---------- ,~-~-----.--'~-------".~· 1 1 1 !Stuurlieden en verdere opvarenden van _, 
1 1 1 passagiers- en sleepbooten, loodsvanr• ~ 
1 1 1 tuigen en tonnenleggers. 

--1- 1 1 Telegrafisten, adsistenten of klerken bij ~ 
1 1 1 de telegraphie. ~ 
1 1 1 T~i_m_m- er~l~ie~d~e-n-.--- - -----
1 1 1 - Tremmers. 
1 1 1 Veerkne-c-.:n· te- n- . - ----- - ---r 

--1--1---1 -- Visschers op de Zeeuwsche wateren en 
1 1 1 op de groote rivieren. 

----:==- :===:-- ' - - -i.~::oe-::_et~r_\=e~i:-::_1~i_!-'_d11-=_'~_n __ ·_-_-_-_-_-_-_-_-~~----_-_-_-_-_-_-_-_:' 

- - :--: : v-w-o-; .. ~.!-~T~-:-s-~~k,e_r_s-.-----------11 

1 1 1 _ Zadelmakers. 
- 1--1--1- - Zeevarenden. 
- 1--1--1-- - z-~ie'k_e_n_v_e-rp.,,J~,eg_e_r_s_. - ----------1i 
--1--1- - 1 Zïnderzeev1sschers. 

1 1 1 ----- -----,~An- d~e_r_e" b~,e_r_oo_p_e_n __________ 4 , 

(a. Manschappen die m dienst geble
ven v.Un.) 

(b. Manschappen die na hunne inlij
ving weder uit dendienstontsla11:enziin .) 

Aamne1·kinge11. 
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Behoort bij de Militie
Instructie 1909. ad Art. 36. 

MODEL !it. d. 

REGIMENT GRENA.DIERS EN JA.GERS. 

NUMERIEKE STAAT betrekkelijk de 
kennis van het lezen en schrijven van cle 
lotelingen in 19 .. bij de militie ingelijfd 
m tot eerste-oefening in werkelijke" dienst 
gesteld. 

Gemeenten 
waar de ingelijfden 

bij de militie 
cle meeste school

jaren hebben 
doorgebracht. 

Z U I D H O L L A N D. 

Aarlanderveen . 1 
Abbenbroek . 2 
Barendrecht. 
Be?schenhoek . 
Bo egraven. . 2 
Delft . . . . 10 
Gouda. 3 
's-Gra venhage 50 6 
IJsselmonde. 
Krimpen a/d Lek . 1 
Leiden . 8 
Leerdam. 2 
:Middelharnis 4 
Noordwijk 3 
Pijnacker. 
Rijswijk . 2 
Rotterdam 25 1 
Schoonhoven 4 1 
Vlaardingen . 3 1 
Voorburg . . 3 1 

4 1 

1 

8 

---10_1_3_1 Te zamen 123 

FRIESLAND. 

Barradeel 6 l 
Bolsward. 10 4 
Dantumadeel 3 
Harlingen . 10 4 l 
Idaarderadeel 3 
Kollumerland 7 1 
Leeuwarden . 25 9 1 
Schiermonnikoog 10 3 
Schoter!a.nd . 8 
Slotc,n . 20 2 l 
Sm,ek. 15 2 
Stavoren. 10 4 l 
Tietjerksteradeel 10 
Wonseradeel . 10 1 

Tezamen. .1147 !!6 ' 9 

Gemeenten kunnen 
waar de ingelijfden ,---~-~--

bij de militie 
de meeste school 

jaren hebben 
doorgebracht. 

..cl • 
Q "' 
0 " "' ~ . :::;, "' ... <I) ..cl 

" Q ..s"' ----'-=---'---

ÛVERlJSSEL. 

Al molo ( tad-) 
Borne . 
Denekamp . 
Deventer . . 
Genemuiden . 
Ham(den) 
Weerselo . 
Zwolle. . 

10 10 2 
8 4 

14 4 
25 4 2 
3 l l 
2 
4 

30 10 1 4 

96129:131 Te za.men 

G RO NIN OEN. 

Adua rd . 4 
Eenrum . 13 2 1 
Grijpskerk 8 1 3 
Groningen 40 10 2 
Ha ren. . 6 4 2 
Hoogezand 8 2 
Leens . . 7 1 
Loppersum 4 
Marum . . . 5 3 
Nieuwe-Pekela . 8 4 
Uithuizen . 4 2 1 
Winschoten . . I~ __ 6_1 __ 1_ 

Te za.mon . 127 34 11 

DRE NTHE. 

Assen . 30 2 1 1 
Beilen . . 5 1 
Coevorden 15 4 
Eelde . . 5 
Havelte . 5 

1 

~~:~rl_ : 20 4 2 

1 

Zuidwolde 10 1 

j Te za.men - )~10'--6-

's Gravenhage, den , . . 19 . 

De C01mnandeerende-Officier van het korps. 

(Voor dezen staa~ te bezigen Hollandsch schrijf. 
papier of wel norma.i.! pa.pier, in kwaliteit 
3 C bij een gewicht van g K.G. per riem, 
hoog 33, breed 40 cM. Het- vel over de 
breedte in tweeën te vouwen en alsdan elke 
bladzijde over de breedte te beschrijven. 
De kolommen worden dus, naar Vllrhouding, 
broeder dan in dit model is aaugegeven.) 
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Behoort bij de Militie•Instructie 1909. 
ad Art. 37. 

MODEL litt. e. 

R E G I MENT GRENA DI E R S E N J A.GE R S. 

V E R S L A G nope,is rk opkomst 
militie van de lichtin,q van . . . 
Minister ·van Oorlog van den . 
vom· het tijdvak van . 

in werkelijken dienst van de verlofgangers der 
. . , die daartoe ingevolge aansc'irijving van den 

. zijn opge;roepen 

PROVINCIËN , Opgekomen 
waartoe de Getal Niet 

opgeroepen verlof• opgeroe• op het opge• A a n m P. 1· k i n g e n. 
be• 

gangers der 

1 

penen. paalde latei·. komen. 
militie behooren. tijdstip. 

N oordholland . . . 48 45 1 2 De milicien De Boer is 28 Augustus 
1908 onder de wapenen gekomen. Was 
door den burgemeester van ... . ... 
bij vergissing naar . . . . .. . . .... 
in plaats van nattr ...... gestuurd. 

(Zie bijlage n°. 1.) 
Zuidholland .... 52 48 1 3 De milicien Van Velzen is 2 October 

1908 onder de wapenen gekomen. Had 
ingevolgeaanschr. M . v. 0. dd. 6 Aufus• 
tus 1908, Vllde Afd. (M), n•. 15, tot ien 
datum uitstel van opkomst verkregen. 

Gelderland .... 70 65 1 4 De milicien Douw is 21 Augustus 1908 
onder de wapenen gekomen. Wegens 
ziekte, geconstateerd door bijgevoegd 
gelegaliseerd 5eneeskundig attest, was 

- hij verhinder op den bepaalden dag 
bij het korps op te komen . 

(Zie bijlage n°. 2.) 
Drenthe . . . . 2ó :è2 

" 
3 

Limburg .. . 28 27 
" 

1 

(Voor dit verslag te bezigen Hollandsch schrijfpapier of wel normaal papier, in kwaliteit 3 C 
bij een gewicht van 8 K.G. per riem, hoog 33, breed 40 cM. Het vel over de breedte in tweeën 
te vouwen en alsdan elke bladzijde over de breedte te beschrijven. De kolommen worden dus, 
naar verhouding, breeder dan in dit model is aangegeven .) 

N O MIN AT IE V E STAAT van verlofgange1·s der militie, die om de eene of andere 
reden niet zijn opgekomen. 

,.; 
"' Stam• 8 NAMEN 
6 boek• ;:s EN = num• 
bil 
ö mer. VOORNAMEN. 

> 

1 7::!043 Krol, 
Jan Adriaan . 

::l 71998 Bruining, Pieter. 

Provincie 
en Reden van het niet 

gemeente 
opkomen. waaruit 

herkomstig. 

N O O R D H O L L A N D. 

Amsterdam. Is vrijgesteld van de op• 
komst ingevolge aanschr. 
van het M. v. 0 . dd. 28 
Juni 1908, Vilde Afd. (M), 
n°. 81. 

Edam. Bevindt zich in hechte• 
nis. Is bij vonnis van het 
Gerechtshof te Leemoar• 
den van 16 Mei 1908, ver• 
oordeeld tot zes maanden 
gevangenisstraf ter zake 
van diefstal. 

Aanm.érkin_qen. 

(Zie bijlage No. 3.) 



90 

,.; 
0:, Stam-s s boek-
= Cl num-
bil 

ë mer. 
p. 

1 
1 

NAMEN 

EN 

VOORNAMEN. , 

21 JA"NUARI 1909. 

Provincie 
en 

gemeente 
waaruit 

herkomstig. 

Reden van het niet 
opkomen. 

Z U I D H O L L A N D. 

Aanmerkingen. 

3 71443 Valden, Schiedam. Naar Noord-Amerika ver- (Zie bijlagen Nos. 4 en 6.) 
trokken den 10 Juni 1908. 

4 72161 

ó 71886 

6 71637 

Cornelis Johannes. 
De Groot, 
Hendrik. 

Pooter, Jan. 

Grasveld, 
Jacobus Jan. 

7 71641 Culendijk, Arend. 

8 72348 Rammels, 
Albert Jan. 

9 71431 Jansen, Gerard. 

10 72112 Van der Stal, 
Christiaan. 

11 72261 Schot berg, 
Pieter Antonie. 

12 7:!316 Falen, Nicolaas. 

131 72340 1 Ronsen, 1 
1 Andreas George. 

Rotterdam. 

Vlaardingen. 

Met vergunning ter bui• 
tenlandsche zeevaart. 
Wegens ziekte , blijkens 

gelegaliseerd geneeskun
dig attest verhinderd. 

GELD E R L AND. 

Harderwijk. Bli'kens aanschrijv. M. v. 
O. a'd . 28 Juni 1908, VIIde 
Afd. (M), n°. 31, is dezen 
milicien vergunning ver• 
leend eerst den lOden De
cember 1908 onder de wa
penen te komen. 

Neede. Den 17den Mei 1908 
met bewijs van ontslag we
gens lichaamsgebreken . 

(Zie bijlage N°. 6.) 

(Zie bijlagen Nos. 7, 
8 en 9.) 

Den C. d. K. is overeen
komstig art. 15 van de 
Instructie verzocht, den 
milicien naar eene mili
tai re ziekeninrichting te 
doen overbrengen. 

Zutphen. Heeft toestemming ge- (Zie bijlage N°. 10.) 
kregen tot verblijf in 

Arnhem. 

Emmen. 

Assen. 

Assen. 

Noo,·d-Amerika tot 1 Au-
gustus 1909. ïngevolge 
aanschr. M. v. 0. dd. 30 
,Juni 1908, VIIde Afd. 
(M), N°. 54. 

Den 23sten Mei 1908 
krachtens art. 9 der Mili
tiewet 1901 overgegaan bij 
de koloni11le troepen. 

DRENTHE. 

Den 23sten Juli 1908 in 
de gem. Assen overleden. 

Wordt in het krankzin-
nigengesticht 
verpleegd. 

te Utrecht 

Bevindt zich in hechte-
nis we!ens 
verwon ing. 

vechterij en 

LIMBURG. 

Maastricht. 1 Verblijfplaats onbekend. , 
Houdt zich vermoedelijk 
in het buitenland op. 

(Zie bijlage No. ll.) 

(Zie bijlage No. 12.) 

(Zie bijlage No. 13.) 

's Gravenhage, den . . 1908. 
De Commandeerende-Ojficier van het korps, 
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2ó ,Jamiari 1909. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de op 
1 December 1908 tusscben Nederland en 
Groot-Brifannië gesloten overeenkomst be
treffende de uitwisseling van brieven en 
doosjes met aangegeven waarde. S. l . 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien de op 1 December 1908 te 'a Graven
ho.{/e door de gemachtigden van Nederland en 
Groot-Britannië geteekende overeenkomst be
treffende de uitwisseling van brieven en doosjes 
met aangegeven waarde, waarvan een afdruk 
in Nederlandschen en Engelschen tekst bij 
dit besluit is gevoegd; 

Op de voordracht van : onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 22sten Januari 
1909, n°. 1485 Directie va.n het Protocol; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de bekendmaking van voorzegde overeen

komst )te bevelen)loor de plaatsing van dit be
sluit in het Staatsblad. (1) 

Onze Ministers, Hoofden;von Departementen 
Tan Algemeen Bestmir, worden belast, ieder 
voor zooveel hem betreft, met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's Gravenhage, den 25sten Januari 1909. 
(qet. ) WIL H E L MI A. 

De Miniate-,· van Buitenlandsche Zaken, 
(.qet.) R. DE lliREES VAN SWINDEREN. 

(Uit9eg. 31 .Jan. 1909.) 

OVEREENKOMST tuaschen Nederland en 
Groot-Britannië betrefjende de uitwisseling 
van brieven en doosjes met aangegeven 
waarde. 

De ondergeteekenden, Jonkheer Mr. R. DE 
M:AREES VAN SWINDEREN, Minister van Bui
tenlandsche Zaken van Ha.re Majesteit de 
Koningin der Nederlanden en RrcJLIBD M.ua:
MILIAAN Baro11 AOTo ', tijuelijk Zaakgelastigde 
van Groot-Britannië en Ierland, 
r, daartoe door hunne wederzijdsche Regee
ringen behoorlijk gemachtigd, zijn omtrent het 
volgende overeengekomen : 

In afwijking van de bepalingen van de arti
ke~en 4 en 5 van de den 26 Mei 1906 te Rome 
geteekende Overeenkomst, betreffende de uit
wisseling van brieven en doosjes met aange
geven waarde, wordt het port voor het zeever
vervoer tusschen Queenborough en Vlissingen 
wegens doosjes met aangegeven waarde ge
wisseld tusschen Nederland en de landen, 
waaraan ederland zijne tnsschenkomst ver-

(1) Hier achter is alleen de N ederlandsche 
tekst opgenomen. 

leent, ter eene zijde en Groot-Britannië;en de 
landen, waars an Groot-Britannië zijne tusschen
komst verleent, ter andere zijde, vastgesteld 
op 25 centiemen per zending. 

Voor het vervoer van brieven en doosjes met 
aangegeven waarde tusschen Queenborough 
en Vlissingen wordt geen recht van verzeke
ring geheven. 

Deze Overeenkomst za.l in werking treden 
op een nader door de betrokken Post-admini
stratiën vast te stellen datum. 

's Gravenhage, 1 December 1908. 
(L.S.) R. DE MAREES VAN SWINDEREN. 

26 Januari 1909. BESLUIT, tot wijziging van 
het besluit van 8 lei 1906, betreffende het 
reserve-personeel van de landmacht bene
den den rang van officier. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minis~cr van 
Oorlog van 20 Januari 1909, IIIde Afd., n°. 
280; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, wijzi
ging te brengen in de bestaande bepalingen , 
betreffende het reserve-personeel van de Land
macht beneden den rang van officier; 

Gezien het Koninklijk Besluit van 8 Mai 
1906, n°. 96 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

in de artikelen 1 en 7 van het hiervoren 
aangehaald Koninklijk Besluit worden de woor
den: ,.de Soldij" vervangen door de woorden: 
.,het traktement of de Soldij". 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit Besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan Onze Ministers van 
Binnenlandsche Zaken , van Marine en van 
Koloniën en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's Gravenhage, den 26 Januari 1909. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, (get.) F . H .A. SABRON. 

'..!6 Januari 1909. AuRES1' van den Hoogen 
Raad, houdende bepaling dat art. 30 der 
algemeene politie-verordening voor de ge
meente Vr!'eland aanhef en onder letter b 
ook door hare plaatsing duidelijk de bedoe
ling van den wetgever te kennen geeft om 
de vrijheid om muziek te maken binnen 
de gemeente te beperken. Deze bepaling 
raakt dus de politie over openbare ver• 
makelijkheden, zoodat terecht in overeen
stemming met art. 188 der Gemeentewet 
aan den burgemeester de bevoegdheid is 
gegeven uitzonderingen op het algemeen 
verbodene toe te staan. 
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De Hooge Raad enz. ; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij memorie : 
Schending door verkeerde toepassing van 

art. 216 Strafv. in verband met art. 188 der 
G"emeentewet; 

Schending door niet toepassing van art. 31 
sub b der algemeene politie-verordening voor 
de gemeente Vreeland, van 30 Oct. 1907; 

Overwegende, dat bij het bestreden vonnis 
ten lasto van den gerequireerde wettig en 
overtuigend is bewezen verklaard, met zijne 
schuld daaraan, het ten laste gelegde feit, te 
weten: ,,dat hij op Zondag 19 Julf 1908 des 
voormiddags omstreeks 10½ uur als gezag
voerder van een stoomboot genaamd "Ceres", 
daarmede op het openbaar water de Vecht in 
de bebouwde kom der gemeente Vreeland 
heeft gevaren en alstoen aldaar door op die 
boot aanwezige personen muziek heeft laten 
maken zonder daartoe toestemming van den 
burgemeester van Vreeland bekomen te heb
ben" ; 

dat de kantonrechter, overeenkomstig de 
vordering van den nu requirant, op dit feit 
toepasselijk heeft geacht art. 31 aanhef en b 
van de algemeene politie-verordening voor de 
gemeente Vreeland, maar aan dat artikel ver
bindende kracht heeft ontzegd, omdat daarbij, in 
strijd met art. 179a der Gemeentewet, aan den 
burgemeester is opgedragen om dispensatie te 
geven van het daarin vervatte verbod, en ver
volgens op dien grond den gerequireerde heeft 
ontslagen van alle rechtsvervol~ing; 

0. dat bij de toelichting van het tegen 
deze beslissing gerichte cassatiemiddel door 
den requirunt is gesteld, dat de kantonrechter 
den gerequireerde zoude hebben ontslagen van 
alle rechtsvervolging "omdat bij het maken 
van de muziek niet de bedoeling heeft voor
gezeten het publiek te vermaken en derhalve 
het muziek maken, waarvan hier sprake is, 
niet kan worden aangemerkt als eene open
bare vermakelijkheid en dus de burgemeester 
niet het bij de Gemeentewet aangewezen 
gezag is om in deze dispensatie te ver
leenen"; 

dat uit het bestreden vonnis evenwel niet 
blijkt, dat door den kantonrechter is onder
zocht en beslist met welke bedoeling de muziek 
op de voormelde stoomboot is gemaakt, en het 
middel dus in zoover zijn feitelijken grond
slag mist ; 

0. dat de requirant verder tegen de beslis
sing des kantonrechters heeft aangevoerd, dat 
door het maken van muziek op openbare wegen 
of wateren het publiek kan vermaakt worden 

en dat dit voldoende is om zoodanige muziek 
te stempelen tot openbare vermakelijkheid, en 
de plaatsing der verbodsbepaling van art. 31 
in de afdeeling der politie-verordening tot op
schrift hebbende "Openbare ve1·1nakelijkhe<kn" , 
ook aantoont, dut de gemeenteraad van dit 
beginsel is uitgegaan bij het vaststellen der 
verordening, en alzoo te recht aan den burge
meester is opgedragen om van die ve rbodsbe
paling dispensatie te verleenen ; 

dat art. 31 aanhef en onder letter b van de 
in het middel genoemde algemeene politie
verordening voor de gemeente Vreeland vast 
gesteld op 30 Oct. 1907, afgekondigd den 
20 Nov. d.a.v ., voorkomende in de tweede af
deeling tot opschrift dragende : ,, Openbare ver
makelijkheden" inhoudt: ,,Het is verboden zon
der toestemming van den Burgemeester, op 
Zondag op de openbare wegen en wateren, in 
of binnen 2ó0 M. afstand van de bebouwde 
kom der gemeente gelegen muziek te maken 
of te laten maken"; 

dat in het volgende artikel overtreding van 
het in art. 31 bepaalde wordt strafbaar gesteld 
met eene geldboete van ten hoogste f 25 ; 

dat genoemd art. 31 der verordening door 
zijne plaatsing in de afdeeling onder genoemd 
opschrift en alzoo mede het daarbij onder 
letter b bepaalde, staande te midden van ver
bodsbepalingen betrekkelijk openbare vermake
lijkheden, de duidelijke bedoeling van den ge
meentewetgever te kennen geeft, om de vrij
heid om muziek te maken in het openbaar
binnen de gemeente - hetwelk in het alge
meen eene openbare vermakelijkheid oplevert
te beperken, door mede in dit gedeelte van 
het artikel ter plaatse ds.arin vermeld, het 
maken of laten maken van muziek op Zondag 
te verbieden ; 

dat de verbodsbepalingen van art. 31 dei· 
verordening raken de politie ,over openbare 
vermakelijkheden, welke krachtens art. IBS 
der Gemeentewet aan den burgemeester behoort 
en hem krachtens dit artikel te recht de be
voegdheid gegeven is uitzonderingen op het
geen algemeen verboden is, toe te staan ; 

dat dan ook het ontslag van rechtsvervol
ging ten onrechte is uitgesproken, zoodat het 
middel van cassatie is gegrond; 

Vernietigt het vonnis door den kantonrech
ter te Breukelen-Nijenrode in deze zaak ge
wezen op 28 Oct. 1908, voor zooveel de ge
requireerde daarbij van alle rechtsvervolging
is ontslagen ; 

Recht doende ten principale krachtens art. 
105 R. 0.; 

Gezien de artt. 31 en 32 algemeene politie-
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verordening voor de gemeente Vreeland van 
30 Oct. 1907 en art. 23 Strafr. ; 

Qualificeert het ten laste van den gerequi
reerde bij voormeld vonnis bewezen verklaarde 
feit als: ,.het zonder toestemming van den 
burgemeester op Zondag op een openbaar 
water in de bebouwde kom der gemeente ge
legen muziek laten maken" ; 

Verklaart den gerequireerde daaraan schul
dig; 

Veroordeelt hem in eene geldboete van 
f 0.60 met bepaling dat bij gebreke van be
taling daarvan binnen twee maanden na den 
dag, waarop dit arrest kan worden ten uitvoer 
gelegd , die boete zal worden vervangen door 
hechtenis van één dag. (W. v. ' T R. 8808.) 

25 Januari 1909. ARREST van den Hoogen 
Raad, houdende beslissing dat de betee
kenis van het woord "leveren" in art. 2 
der Boterwet bepaald wordt door de om
schrijving daarvan gegeven in art. 667 
B. W., volgens welk artikel de levering 
van roerende zaken geschiedt door de 
enkele overgave, door den eigenaar of in 
zijn naam verricht. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gelet op de middelen van cass11tie, namens 

den req11irant voorgesteld bij pleidooi en me
morie: 

I. (bij pleidooi), Schending van art. 2:.!1, 
lste lid, Strafv., doordat do rechtbank. den 
beklaagde veroordeelende wegens het "doen" 
afleveren van margarine zonder dat deze van 
het voorgeschreven kenteeken was voorzien, 
niet heeft gemotiveerd op welken grond de 
lllaterieele dader zelf voor het afleveren niet 
aansprakelijk was en op welken grond de be
klaagde voor die handeling als intellectueele 
dader kon en moest worden gestraft. Het 
vonnis iE daardoor niet voldoende met rede
nen omkleed; 

II. (bij memorie), Schending van art. 47 
sub 1°. Strafr., doordat de rechtbank den be
klaagde heeft veroordeeld wegens het "doen" 
plegen van een strafbaar feit, terwijl er geen 
grond aanwezig iR waarom de materieele dader 
?.elf niet voer hot plegen van dat feit aan
sprakelijk kan worden gesteld ; 

Overwegende, dat bij het bestreden vonnis 
wettig en overtuigend is bewe?.en verklaard, 
overeenkomstig de dagvaarding, dat de requi
rant te Rotterdam op 12 Febr. 1908, des voor
middags omstreeks 9½ ure op den openbaren 

. weg aan de Kruiskade zijn knecht G. G. v. B. 
heeft doen vervoeren en aldaar ten huize van 
L. de G. heeft doen afleveren in een steenen 

pot eene hoeveelheid van eene op boter ge
lijkende waar, welke dienen kan om haar te 
vervangen en welke vetbestanddeelen bevatte, 
die niet van melk afkomstig waren, terwijl 
noch op de verpakking, noch op die waar 
zelf het woord "margarine" voorkwam; 

dat die feiten zijn gequalificeerd en de re
quirant deswege is veroordeeld zooals in het 
hoofd van dit arrest is vermeld ; 

0. wat de beide middelen van cassatie be
treft, die alleen betrekking hebben op het 
twe~de bewezen verklaarde feit ; 

dat de arrond.-rech tban k de ten Jaste ge
legde fe iten wettig en overtuigend bewezen 
heeft verklaard, o.m., door de aanwijzingen 
voortvloeiende uit beklaagdes erkentenis en 
uit de verklaring van den getuige G. G. v . .B. ; 

dat beklaagde ter terechtzitting in hooger 
beroep heeft erkend, dat hij op 12 Febr. 1908 
met zijn knecht G. G. v. B. is gekomen aan 
de Kruiskade te Rotterdam; dat hij toen om
streeks 9½ uur des voormiddags dezen knecht 
last gaf om een steenen pot met inhoud te 
be:1.0rgen ten huize van L. de G. ; dat die 
knecht toen dien steenen pot met inhoud nam 
van den wagen , dien zij bij zich hadden en 
waarop hij, beklaagde, bedoelden gevnlden pot 
zelf had geplaatst en dat van B. dien ver
voerde op den openbaren weg aan de Kruis
kade en afleverde aan de woning van L. de G. 
aldaar ; dat noch op bedoelde verpakking, 
noch op den inhoud v.elf het woord "marga
rine" voorkwam ; 

dat G. G. v. B. ter terechtzitting in eersten 
aanleg als getuige verklaard heeft: dat hij 
knecht is van beklaagde; dat hij op tijd en 
plaats voormeld op last van beklaagde een pot 
boter heeft bezorgd in bedoeld perceel aan de 
Kruiskade; 

dat met het oog 9p die erkentenis en ge• 
tuigeverklaring de rechtbank kennelijk heeft 
aangenomen, overeenkomstig de dagvaarding, 
en in de aan het feit gegeven qualificatie heeft 
uitgedrukt, dat de beklaagde zeif persoonlijk 
het strafbaar feit van "hef leveren van marga
rine" enz. heeft gepleegd, door zijn knecht te 
doen afleveren, d. i. te doen bezorgen ten 
huiv.e van L. de G. een steenen pot met be
doelde waar, en niet dat hij voornoemd straf
baar feit heeft doen plegen; 

0. dat deze beslissing overeenkomstig de 
wet is, en dan ook ,olgens de onweersproken 
gebleven verklaring van de Regeering in de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal bij de be
handeling der Boterwet van 1889 (Handel. 
Tweedii Kamer 1888/1889 blz. 1226), welke ver
klaring ook voor de Boterwet van 1900 (Staats-
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blad n°. 112) bare kracht baboudt, de betee
kenis van het woord "leveren" bepaald wordt 
door de omschrijving, daarvan gegeven in 
art. 667 B. W., volgens welk artikel de leve
rin~ van roerende zaken geschiedt door de 
enkele overgave, welke door den eigenaar of 
in zijn naam is verricht, welk laatste t11n dei,;e 
feitelijk vaststaat; 

0. dat, aangezien alclus de requirallt als 
pe,·soonlijke dader van het tweede ten laste 
gelegde strafbare feit is schuldig verklaard en 
veroordeeld en niet wegens het doen plegen 
van dat strafbare feit, beide middelen van 
cassatie hun feitelijken grondslag missen; 

Verwerpt het beroep in cassatie. 
(W. V. 'T R. 8809.) 

29 Janua1·i 1909. BESLUIT, tot vernietiging 
van een gedeelte der Verordening tot 
regeling der jaarwedden, vergoedingen en 
belooningen van het onderwijzend perso
neel der openbare lagere scholen in de 
gemeente Bolsward, vastgesteld door den 
Raad dier gemeente bij besluit van 22 
October 1908, n°. 4, en, voor zooverre be• 
treft de regeling, welke krachtens artikel 
26, sub 9°, der wet tot regeling van het 
lager onderwijs onderworpen is aan de 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten, 
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten 
van Friesland, bij besluit van 19 Novem
ber 1908, n°. 69, 2de afdeeling. S. 19. 

WIJ WILHELMINA, }; Nz. 

Op de voordracht van Oni,;en Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 6 Januari 1909, 
n°. 11762/2 , afdeeling Lager Onderwijs, tot 
vernietiging van artikel 6 der Verordening tot 
regeling der jaarwedden, vergoedingen en be
looningen van het onderwijr.end personeel der 
openbare lagere scholen in de gem. Bolsward; 

Overwegende, dat artikel 6 van voornoemde 
Verordening bepaalt: 

,,De onderwiji1eres, die een huwelijk aangaat, 
moet vóór haar huwelijk ontslag vragen. Doet 
zij dit niet, dan wordt haar eervol ontslag ver
leend met ingang van den dag van haar hu
welijk"; 

dat volgens artikel 30 der wet tot regeling 
van het lager onderwijs ontslag aan ondor
wijzere, aan gemeentescholen verbonden, door 
den gemeenteraad verleend wordt, hetzij recht
streeks overeenkomstig eigen verzoek, hetzij 
op voordracht van burgemeester en wethou
ders, of van het Rijksscbooltoeziebt; 

dat volgens artikel 19, onder f, dier wet de 
besluiten van den gemeenteraad betreffende 
het verleenen van ontslag niet overeenkomstig 

eigen verzoek aan onderwijzers aan de goed
keuring van Gedeputeerde Staten zijn onder
worpen ; 

dat in gemelde wet nergens aan eenen onder
wijzer de verplichting wol'dt opgelegd om in 
een bepaald geval een verzoek om ontslag in 
te dienen, en het hem vrijgelaten wordt een 
verzoek om ontslag in te dienen, wanneer en 
om welke redenen hij zulks goed vindt ; 

dat het een gemeentebestuur niet geoorloofd 
is de wet in dei,;en aan te vullen door in eene 
verordening aan eenen onderwijzer de ver
plichting op te leggen, in een bepaald geval 
een verzoek om ontslag in te dieuen ; 

dat derhalve artikel 6 van voormelde Ver
ordening is in strijd met de wet ; 

Gelet op de wet tot regeling van het la!l'er 
onde,·wijs; 

Gezien artikel 163 dor Gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord, advies van 

19 Januari 1909, n°. 49; 
Gezien het nader rapport van Onzen Minis

ter ,·an Binnenlandsehe Zaken van 26 Januari 
1909, n°. 637, afdeeling Lager Onderwijs: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Artikel 6 der Verordening tot regeling der 

jaarwedden, vergoedingen en belooningen van 
het onderwijzend personeel der openbare lagere 
scholen in de gemeente Bolsward, vastgesteld 
door den Raad dier gemeente bij besluit van 
22 October 1908, n°. 4, en voor zooverre be
treft de regeling, welke krachtens urtikel 26, 
sub 9°, der wet tot regeling van het lager 
onderwijs onderworpen is aan de goedkeuring 
van Gedeputeerde Staten, goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten van Friesland bij besluit 
van 19 · ovember 1908, n°. 69, 2de afdeeling, 
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. 

's Gravenhage, den 29sten Januari 1909. 
(get.) W J L H EL MI NA. 

De Minister van Binnenhmd-sche Zaken, 
(get.) HEEMSKERK. 

( Uitgeg. 11 Febr. 1909.) 

29 Januari 1909. BESLUIT, houdende intrek
king der artikelen 8 en 9 en wijziging 
van artikel 20 van het Koninklijk besluit 
van 10 Januari 1881 (Staatsblad n°. 2), 
zooals dit luidt na de daarin gebrachte 
wijzigingen en aanvullingen bij de Konink
lijke besluiten van 16 Mei 1883 (Staats
blad n°. 46), 8 Mei 1896 (Staafs/Jlacl n°. 77), 
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27 October 1905 (Staatsblad n°. 293) en 9 
September 1907 (Staatsblad no. 248) tot 
uitvoering van de wet van 25 Mei 1880 
(Staatsblad n°. 88), gewijzigd en aangevuld 
bij de wet van 20 Juli 1895 (Staatsblad 
n°. 135) en bij de wet van 8 December 
1906 (Staatsblad, n°. 319), tot instelling eener 
Rijkspostspaarbank. S. 20. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 5 Januari 1909, n°. 53bis, af
deeling Posterijen en Telegrafie ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
19 Januari 1909, no. 51); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Waterstaat van 27 Januari 1909, n°. 399, 
afdeeling Posterijen en Telegrafie; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen, 
hetgeen volgt: 

Art. 1. De artikalen 8 en 9 van het Konink• 
lijk besluit van 10 Januari 1881 (Staatsblad 
n°. 2), zooals dit luidt na de daarin gebrachte 
wijzigingen en aanvullingen bij de Koninklijke 
besluiten van 15 Mei 1883 (Staatsblad n°. 45), 
8 Mei 1896 (Staatsblad n°. 77), 27 October 1905 
(Staatsblad n°. 293) en 9 September 1907 
(Staatsblad n°. 248), tot uitvoedng van de wet 
van 2ó Mei 1880 (Staatsblad n°. 88), gewijzigd 
en aangevuld bij de wet van 20 Juli 1895 
(Staatsblad n°. 135) en bij de wet van 8 Decem
ber 1906 (Staatsblad n°. 319), tot instelling 
eener Rijkspostspaarbank, worden buiten wer
king gesteld. 

2. Artikel 20 van het in artikel 1 genoemde 
Koninklijk besluit wordt gE>lezen als volgt: 

"Behoudens het geval, in het volgende artikel 
vermeld, wordt de verschenen rente door of 
namens den directeur ingeschreven in het spaar
bankboekje, dat daartoe door den inlegger 
jaarlijks, op de wijze en op den tijd, door 
Onzen Minister van Waterstaat te bepalen, 
aan den directeur moet worden ingezonden." 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats• 
blad en in de Staatscourant geplaatst en in 
afschrift aan den_Raad van State medegedeeld 
zal worden. 

's Gravenhage, den 29sten Januari 1909. 

(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
(get. ) L. H. W. REGOUT. 

(Uifgeg. 17 Feb,·. 1909.) 

1 Februari 1909. M1ss1vE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken, aan de Com
missarissen der Koningin in de provin
ciën betreffende arbeidskaarten in Pruissen. 

Ik heb de eer Uwe aandacht te vestigen op 
bijgaande "Kennisgev ing aan Nederlandsche 
arbeiders in Pruissen", welke de voornaamste 
bepalingen vermeldt van de door den Pruissi
schen l\'liuister van Binnenlaudsche Zaken ge· 
geven voorschriften omtrent Arbeiter-Legiti
mations-Karten voor vreemd.i arbeiders. 

U H.E.G. gelieve de burgemeesters der ge
meenten in Uwe provincie van bedoelde ken 
nisgeving medeeling te doen en hen uit te 
noodigen zooveel mogelijk belanghebbenden op 
doelmatige wijze er mee in kennis te stellen 
zoo noodig door er een afdruk van te verstrek
ken. 

Ook ware door U H.E.G. een afdruk van 
die kennisgeving te voegen bij elk bewijs van 
Nederlanderschap, zoo de betrokkene vermoe
delijk in Pruissen wil gaan arbeiden. 

Gaarne zal ik omgaand vernemen hoeveel 
exemplaren van de kennisgeving U H.E.G. ter 
voldoening aan het voormelde wenscht te ont
vangen. 

De hie.rboven bedoelde "Kennisgeving" luidt 
aldus: 

Van 1 Februari 1909 af moeten de 'eder
landsche evenals alle vreemde arbeiders of ar
beidsters in Pruissen voorzien zijn van eene 
Pruissische arbeiderskaart genaamd >Arbeiter· 
Legitiinations-Karte" waarin hun naam en ver
dere gegevens omtrent hun persoon benevens 
naam en woonplaats van hun werkgAver (pa
troon) worden vermeld. 

De kaarten voor de N ederlandsche arbeiders 
zijn blauw. 

Vrijgesteld zijn de arbeiders, welke dagelijks 
in Pruissen gaan werken doch aan de andere 
zijde der grens wonen. 

Bedoelde kaarten zijn te bekomen bij een 
der grenskantoren der Deutschen l!'eldarbeiter
Centralstelle, welke o. m. gevestigd zijn of 
worden to Woijens, Weener, Borken, Kalden
kirchen, Aken , Saarbrücken, Essen . 

Binnen acht dagen na aanvang der dienst
betrekking zijn arbeiders, welke zoodanige 
kaart nog niet bezitten, verplicht deze aan te 
vragen bij de plaatselijke politie. 

Bij de aanvraag moet worden overgelegd een 
geldig paspoort dan wel een geldig bewijs van 
Nederlanderschap. Hun, die zoodanig stuk 
niet mochten bezitten, kan van de overlegging 
slechts bij wijze van uitzondering voor het 
eerste jaar vrijstelling worden verleend. 

Voor de kaart moet de arbeider 2 Mark be-
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talen. Voor een verlo ren kaart kan een nieuwe 
worden verkregen voor 1 Mark. 

De kaart is slechts geldig voor het kalen
derjaar, waarin zij is verstrekt. Zij die in 
Pruissen blijven wonen, kunnen een volgend 
jaar eene nieuwe kaart kosteloos bekomen. 

.Bij het verlaten van eene dienstbetrekking 
behoort de arbeider, om in eene andere be
trekk!ng in Pruissen te kunnen gaan, op zijn 
arbeiderskaart door de plaatselijke politie de 
beëindiging van zijne verlaten betrekking en 
den naam van zijn nieuwen werkgever (pa
troon) to doen aaoteekenen. Die overschrij 

ving gesch iedt alleen, zoo de arbeider zijne 
dienstbetrekking op regelmatige wijze heeft 
verlaten d.w.z. zonder verbreki ng van een 
der voorwaarden van de arbeidersovereen
komst. Wordt tegen de overschrijving van de 
kaart bezwaar gemaakt wegens beschuldiging 
van contractbreuk, dan zal de politie terstond 
de beslissing van den Landrnt inroepen . 

De arbeider, die in dienstbetrekking wil gaan 
of reeds is gegaan zonder de vereischte arbei
derskaart te bezitten en deze niet kan beko
men, zal uit Pruissen naar zijn vaderland 
worden uitgezet. 

De uitzetting zal echter niet geschieden , zoo 
een arbeider die zich aan contractbreuk heeft 
schuldig gemaakt in de 'laatste door de arbei
derskaart aangeduide dienstbetrekking terug-
keert. (W. v. D. B. A.) 

8 Febrnat·i 1909. BESLUIT, tot vaststelling 
van eenige buitengewone maatregelen tot 
afwending van de pest en tot wering harer 
uitbreiding en gevolgen. S. 21. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat toepassing der wet \'an 
20 April 1884 (Staatsblad n°. 80), aangevuld bij 
de wet van 20 Juli 1884 (Staatsblad n°. 164) 
en gewijzigd bij artikel 19 van de wet van 18 
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 2 Januari 1909, 
n°. 12818 (1908), afdeeling Binnenlandsch 
Best!-}nr; 

Den Raad van State gehoord (advies Yan 
19 Januari 1909, n°. 50); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minis
ter van Binnenlandsche Zaken van 80 Januari 
1909, n°. 685, afdeeling Binnenlandsch .Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. t . Verboden zijn, tenzij met vergun

ning van Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken en met inachtneming van de door 
dezen tor voorkoming van verbreiding der 
besmetting te geven voorschriften : 

1°. onderzoek van personen en goederen op 
de aanwezigheid van pestsmetstoffeu door 
middel van proefnemingen op dieren ; 

2°. het verrichten van lijkopeningen op lijken 
van personen, overleden aan de pest of ver
dacht van aan de pest lijde n,l e t e zijn geweest ; 

8°. ve1·voer van stoffen, die pestsmetstoffen 
zijn of verdacht worden het te zijn. 

2. Dit besluit, dat gedurende één jaar van 
kracht blijft, treedt in werking op den twee
den dag na dien der dagteekening van het 
Staatsblad en van de Staatscou,·ant, waarin het 
is geplaatst. 

Onze 111inister van Binnenlandscbe Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit , 
dat in het Staatsblad en gelijktijdig in de 
Staafscourant zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's Gravenhage, den 8den Februari 1909. 
(get.) WIL HEL MINA. 

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

(Uitgeg. 12 Febr. 1909.) 

6 Febma,·i 1909. BESLUIT, houdende aanwij
zing van de Johannes-Stichting, Chris
telijk Toevluchtsoord, te Nieuwveen, als 
eene inrichting, die niet als krankzinnigen
gesticht wordt beschouwd, ook wanneer 
daarin meer dan twee krankzinnigen Wl)r
den verpleegd. S. 22. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenland,che Zaken van 8 Februari 1909, 
no. 886, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Gelet op artikel 7 der wet van 27 April 
1884 (Staatsblad n°. 96), zooals dat luidt in
gevolge de wet vun 16 Juli 1904 (Staatsblad 
n°. 167); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. t. De Johannes-Stichting, Christelijk 

Toevluchtsoord, te Nieuwveen, wordt onder de 
voorwaarden, behoorende bij dit besluit, aan
gewezen als eene inrichting, die niet als krank
zinnigengesticht wordt beschouwd, ook wanneer 
daarin meer dan twee krankzinnigen worden 
verpleegd. 
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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 het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 6den Februari 1909. 
(get.) WILHELMI.N A . 

De Min. van Binnenl. Zaken, (qet.) HEEMSKERK. 

(Ui fgeg . 16 Febr. 1909.) 

VOOR\VAARDEN, waaronderdeJohannes
Sticliting, Christelijk Toevluchtsoord, te 
.N ieuwvecn, wordt aan_qewezen als im·ich
ting, die niet als krankzinnigengesticht 
wordt beschouwd, ook wanneer daarin meer 
dan twee krankzinnigen worden vet:plee_qd. 

Art. 1. Tot de inrichting wordt ten allen 
tijde vrije toe~ang verleend aan de inspecteurs 
voor het Staatstoezicht op krankzinnigen en 
krankzinnigengestichten. 

Het bestuur, de geneeskundigen aldaar werk
zaam, benevens het overig personeel geven 
den inspecteurs de door hem verlangde inlich
tingen. 

2. Het bestuur draagt zorg, dat in de inrich
ting steeds aanwezig is een stel plattegrond
teekeningen, waaruit de bestemming van alle 
vertrekken duidelijk blijkt; deze teekeningen 
worden den inspecteurs op verlangen ter inzage 
voorgelegd. 

3 . Jaarlijks vóór 16 Januari wordt den in
specteurs toegezonden eene opgave van het 
aantal der krankzinnigen, die in het afgeloo
pen jaar zijn opgenomen, ontslagen en over
leden, zoomede van het aantal op 31 December 
aanwezig. 

4 . 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 Justitie. 

Door den Minister van Binnenlandsche Zaken 
kunnen dienaangaande nadere voorschriften 
worden gegeven. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 6 Ji'ebruari 
1909 ( Staatsblad n °. 22). 

Mij bekend, 
De Minister van B innenlandsche Zaken, 

(get. ) HEEMSKERK. 

5 Februari 1909. BESLUIT, tot aanwijzing, 
overeenkomstig artikel 167 der hooger
onderwijswet, van het Christelijk gymna
sium te 's Gravenhage der vereeniging 
voor Christelijk voorbereidend universi
tair onderwijs, gevestigd te Utrecht. S. 23. 

1909. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 6 Januari 1909, 
n°. 81678, afdeeling Hooger en Middelbaar 
Onderwijs; 

Gelet op artikel 167 der hooger-onderwijswet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

26 Januari 1909, n•. 47); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor• 

noemden Minister van 3 Februari 1909, n°. 498, 
afdeeling Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het Christelijk gymnasium te 's G.-avenhage 

der Vereeniging voor Christelijk voorbereidend 
universitair onderwijs, gevestigd te Utt·echt, 
met ingang van 16 Februari 1909 voor een 
tijdperk 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 studiën af te geven, dat met 
het getuigschrift, in artikel 11 der hooger• 
onderwijswet vermeld, wordt gelijkgesteld. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad en in de Staatscourant 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonJen aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 6den Februari 1909. 
(get ,) W I L H E L M I N A. 

De l',l inister van B innenlandse/ie Zaken, 
(get.) HEEMSKERK. 

(Uit_qeg. 16 Febr. 1909.) 

ó Februari 1909. BESLUIT, tot aanvulling van 
artikel 13, § 2, sub 1, en tot wijziging van 
artikel 20, sub a, van het Koninklijk be• 
sluit van 30 September 1907 (Staatsblad 
n°. 260), tot uitvoering van het Algemeen 
Postverdrag &n, met uitzonde~ing van die 
betreffende de pakketpost, van de bijzon
dere Overeenkomsten van Rome, tot welke 
Nederland is toegetreden. S. 24. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, .Nijverheid en Handel, tijdelijk be
last met de waarneming van het Departement 
van Waterstaat van 14 Januari 1909, n°.19lbis, 
Afdeeling Posterijen en Telegrafie ; 

Gelet op artikel 26 der wet tot regeling der 
brievenposterij, waarvan de volledige tekst is 
bekend gemaakt bij het Koninklijk besluit van 
den 9den October 1908 (Staatsblad n•. 316), 
alsmede op de Overeenkomst van Rome van 

7 
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26 Mei 1906, tot uitwisseling van brieven en 
doosjes met aangegeven waarde; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 Januari 1909, n•. 48); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minis
ter van Waterstaat van 3 Februari 1909, n°. 491, 
Afdeeling Posterijen en Telegrafie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen 
hetgeen volgt: 

Art. 1. Artikel 13. § 2, sub 1, van Ons be
slui t van 30 September 1907 (Staatsblad n•. 260) 
wordt gelezen als volgt: 

.,§ 2. De doosjes met aangegeven waarde zijn 
onderworpen : 

,.1 •. aan een port van zooveel maal 25 cent, 
als het aantal landen bedraagt, waarover het 
vervoer zich uitstrekt, verhoogd, bij vervoer 
over zee, met een port van 50 cent voor elk 
land, dat aan dit laatste vervoer deelneemt; 
echter bedraagt deze verhooging slechts 12½ 
cent voor het rechtstreeksche zeevervoer tus
scàen Nederland en Engeland". 

2 . Artikel 20, sub a, van Ons in artikel 1 
genoemd besluit wordt gelezen als volgt: 

"a. voor de door Nederlandsche postkantoren 
aan postkantoren van andere landen geleverde: 

"de abonnementsprijs, welke hier te lande 
den geabonneerden wordt in rekening gebracht, 
met bijberekening van het port, bedoeld bij 
artikel 5 of artikel 6 der wet tot regeling der 
brievenposterij, waarvan de volledige tekst is 
bekend gemaakt bij Ons besluit van den 9den 
October 1908 (Staatsblad n°. 316), en, voor zoo
veel de niet aan Nederland grenzende landen 
betreft, van de, volgens de bepalingen van het 
Algemeen Postverdrag aan de tusschenliggende 
landen verschuldigde transitrechten" . 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad en in de Staatscou.-ant zal worden 
geplaatst en in afschrift aan den Raad van 
State zal worden mededeeld. 

's Gravenhage, den 5den Februari 1909. 

(get.) WILHELMINA. 

JJe Minister van Waterstaat, 
(get.) L. H. W. R.t:GOUT. 

(Uitgeg. 25 Febr. 1909.) 

5 Februari 1909. WET, tot va~tstelling van het tweede hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1909. S. 25. 

Bij deze wet wordt het Ilde hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienst
jaar 1909, betreffende de Hooge Colleges van Staat en het Kabinet der Koningin, vastgesteld, 
zooals hierna verkort volgt : 

1• AFD.: De Staten-Generaal . . . 
De Raad van State . 
De Algemeene Rekenkamer 
De Kanselarij der Nederlandsche Orden 
Het Kabinet der Koningin 
Pensioenen, wachtgelden, gratificatiën, toelagen en kosten voor de 

vergaderingen van den Ministerraad . 
Onvoorziene uitgaven . 

Totaal van het Ilde Hoofdstuk 

f 400,082.50 
., 108,425.
" 142,862.50 

19,270.-
40,815.-

35,407.-
5.000.-

f 751,862.-

6 Februari 1909. WET, tot vaststelling van het derde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1909. S. 26. 

Bij deze wet wordt het IIIde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1909, 
betreffende het JJepartement van Buitenlandsche Zaken, vastgesteld, zooals àierna verkort volgt 

1• AFD.: Kosten van het Departement . . . . . f 99,616.-
2• Kosten van buitenlandsche zendingen en consulaten. ., 1,001,098.64 
3• Verschillende uitgaven. . . . . • 19,300.-
4• Pensioenen, wachtgelden en toelagen 46,642.-
5• Onvoorziene uitgaven 10,000.-

Totaal van het Illde Hoofdstuk f 1,186,655.64 
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6 Febri,ari 1909. WET, houdende goedkeuring 
van het op 2 Mei 1908 te Washington 
tusschen Nederland en de Vereenigde Sta
ien van Amerika gesloten arbitrage ver
drag en tot voorbehoud der bevoegdheid 
om de compromissen te sluiten, bedoeld 
in artikel 2 van dit verdrag. S. 27. 

WIJ WILHELMINA,ENZ ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het op 2 Mei 1908 tusschen Nederland en de 
Vereenigde Staten van Amerika gesloten ver
drag, strekkende om het beroep op het Per
manente Hof van Arbitrage ter beslechting 
van zekere geschillen tusschen Nederland en 
de Vereenigde Staten van Amerika verplicht 
te verklaren, wettelijke rechten betreft, en dat 
het voorts wenschelijk is aan Ons de bevoegd
heid voor te behouden tot het sluiten van 
compromissen, welke noodig zullen zijn tot 
naleving van artikel 2 van dat verdrag ; 

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. Wordt goedgekeurd het in afschrift 

hiernevens gevoegde op den 2den Mei 1908 
te Washington tusschen Nederland en de Ver
eenigde Staten van Amerika gesloten verdrag 
betreffende beslechting van zekere geschillen 
tusschen beide Rijken door het Permanente 
Hof van Arbitrage. (1) 

Art. 2 . Wij behouden Ons de bevoegdheid 
voor om de compromissen te sluiten, bedoeld 
in artikel 2 van het in het voorgaande artikel 
dezer wet genoemde verdrag. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 6den Febru

ari 1909. 
(.get.) 

De 
(.get.) 

WILHELMINA. 
Minister van Buitenlandsche Zaken 

R. DE l'tfAREES VAN SWINDEREN: 

(Uitgeg. 23 Febr. 1909.) 

AFSCHRIFT. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, 
en de Regeering der Vereenigde Staten van 
Amerika, onderteekenaren van het Verdrag 
voor de vreedzame beslechting van internati
onale geschillen, gesloten te 's Gravenhage 
den 29 Juli 1899 ; 

Overwegende dat de Hooge Contracteerende 
Partijen zich bij Artikel XIX van dat Ver• 
drag het recht hebben voorbehouden om over
eenkomsten aan te gaan ten doel hebbende 

(1) Hierna wordt alleen de Nederlandsche 
tekst opgenomen. 

aan arbitrage te onderwerpen alle gevallen 
die zij voor zoodanige behandeling vatbaar 
zullen achten; 

Hebben benoemd tot Hunne Gevolmachtig
den ten einde onderstaande overeenkomst aan 
te gaan: 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlan• 
den Mr. W. A. RoYAA.RDS, Gezantschapsraad 
en Tijdelijk Zaakgelastigde der Nederlanden 
te Washington; en 

De President der Vereenigde Staten van 
Amerika, Zijne Excellentie ELIHU ROOT, Se
cretaris van Staat der Vereenigde Staten, die 
na elkander hunne wederzijdsche volmachten 
te hebben medegedeeld, welke in goeden en 
behoorlijken vorm zijn bevonden, omtrent de 
volgende artikelen zijn overeengekon;ien : 
· Art. I. Mochten geschillen van rechtskun

digen aard of betreffende de uitlegging van 
de Hooge Contracteerende Partijeu bindende 
verdragen tusschen Haar rijzen en de oplos
sing daarvan langs diplomatieken weg onmo• 
gelijk zijn gebleken, zoo zullen deze geschil
len aan het Permanente Hof van Arbitrage 
te 's Gravenhage, ingesteld krachtens het Ver
drag van 29 Juli 1899, worden onderworpen, 
onder voorbehoud niettemin, dat zij de levens
belangen, de onafhankelijkheid 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 het Permanente Hof van Arbitrage te 
wenden, een afzonderlijk compromis sluiten, 
duidelijk omschrijvende het onderwerp va~ 
het geding, den omvang van de bevoegdheden 
der arbiters en de termijnen die ten aanzien 
der samenstelling van de Arbitrale Rechtbank 
en de onderscheiden deelen der procedure zul
len zijn in acht te nemen. 

Het is wel te verstaan dat, wat Nederland be
treft, zoodanig Compromis zal worden geslo
ten overeenkomstig de voorschriften der (-l-rond
wet en wat de Vereenigde Staten betreft door 
den President, op advies en met goedkeureu 
van den Senaat. 

Art. III. Deze overeenkomst wordt ge8loten 
voor een tijdvak van vijf jaren, gerekend van 
den dag van de uitwisseling der akten van 
bekrachtiging, die zoo spoedig mogelijk zal 
plaats vinden. 

Gedaan in dubbel te Washington in de 
Nederlandsche en Engelsche talen, den 2 Mei 
1908. 

L. S. (.get.) W. A. Rov .AARDS. 
EL!HU ROOT . 
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5 Februari 1909. BESLUJT, houdende beslis
sing: dat aankoop van grond voor een 
belangrijk bedrag ten behoeve van een 
bepaald doel (oprichting ,an een schouw
burg) niet kan goedgekeurd worden, zoo
lang niet uit eene raming van kosten voor 
het geheele werk blijkt, welke financieele 
last daardoor op de gemeente zou worden 
gelegd ; 

dat in hooger beroep door de Kroon in 
het a!gP.meen de vraag te beantwoorden 
is of aim een raadsbesluit de volgens de 
Gemeentewet vereischte goedkeuring al of 
niet behoorde te worden verleend, zoodat 
dat onderzoek zich niet behoeft te beper
ken tot de vraag of de gronden waarop 
Gedeputeerde Staten hunne goedkeuring 
aan het raadsbesluit hebben onthouden, 
juist zijn. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente 's-Gravenhage, tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid. 
Holland, dd. '25/26 Augustus 1908, B. n°. 4616 
(8de afd.) G. S. n°. 29/1, waarbij goedkeuring 
is onthouden aan zijn besluit van 29 Juni 
1908, tot aankoop van eene oppervlakte grond 
van 18240 M2, deel uit.makende van het terrein 
gelegen tusschen den Raamweg en de buiten• 
plaats Oostduin voor de stichting van een schouw
burg tegen betaling van f 863500.-; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, ad vies van 13 
Januari 1909, n°. 802; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 2 Februari 1909, 
n°. 763, afd. B. B. : 

Overwegende dat nadat de gemeenteraad 
van 's-Gravenhage bovengenoemd besluit ge
nomen had, Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland daaraan op '26f26 Augustus 1908 hunne 
goedkeuring hebben onthouden, daarbij over
wegende dat de koopsom gemotiveerd wordt 
door eene akte van taxatie van deskundigen 
dd. 12 Mei 1908, waarbij in verband met de 
verplichtingen en de rechten van de koopster, 
de waarde van het aan te koopen terrein ge
taxeerd wordt op een totaal bedrag van 
f 36480C.-; dat het waar een taxatie van 
deskundigen aan de bepaling van de koopsom 
tot grondslag strekt, een onafwijsbare eisch is , 
dat geen der deskundigen noch middellijk 
noch onmiddellijk bij de taxatie -eenig belang 
kan hebben; 

dat aan hun college bij onderzoek is geble
ken, dat de :Naamlooze Vennootschap "Natio-

naai Grondbezit" eerste oprichtster is van de 
Naamlooze Vennootschap " Koningskade," 
thans eigenaresse van den aan te koopen grond, 
en dat een der drie deskundigen, met de taxatie 
belast geweest, oprichter en aandeelhouder is 
van de aamlooze Vennootschap "Nationaal 
Grondbezit" ; dat de samenstelling der Com
missie van taxateurs dus niet voldoet aan den 
eersten ei6ch, welke in het belang van het ver
mogen der gemeente aan de samenstelling van 
zoodanige comm issie moet worden gesteld; 
dat deze bedenking tegen de samenstelling 
der commissie te meer moet wegen in dit 
geval, nu de Directeur der Gemeentewerken, 
die door den aard zijner betrekking en den 
tijd gedurenden welken hij die betrekking 
vervulde, geacht moet worden met de grond
prijzen der gemeente bij uitstek bekend te zijn, 
de taxatie zoo buitensporig hoog heeft geacht, 
dat hij, toen hij in de gedrukte raadsstukken 
de akte van taxatie onder de oogen kreeg, on
gevraagd tegen de juistheid dier taxatie is 
opgekomen ; dat vermits de koopprijs steunt 
op de akte van taxatie van 12 Mei j .1. hun 
college aan het bovenvermeld besluit de ver
eischte goedkeuring niet kan verleenen ; 

dat de gemeenteraad Onze voorziening heeft 
gevraagd, daarbij aanvoerende, dat de taxatie 
in dit geval slechts gestrekt heeft tot beoor
deeling geenszins tot bepaling van de koop• 
som waaromtrent reeds vóó,· de taxatie over
eenstemming bestond tusschen de eigenaresse 
en de door den Raad benoemde Schouwbu~g
commissie; dat het belang dat een der drie 
deskundigen bij de taxatie heeft zeer gering 
is, daar die deskundige, aandeelhouder, niet 
van de N aamloo7.e Vennootschap "Konings• 
kade" maar van de Naamlooze Vennootschap 
"Nationaal Grondbezit", de oprichtster van 
"Koningskaàe", slechts voor 1/9000 geacht 
kan worden belang te hebben ; dat die deskun
dige juist gekozen is om het groote vertrou
wen dat hij als taxateur geniet; dat de reden 
waarom de Directeur der Gemeentewerken de 
taxatie zoo buitensporig hoog heeft geacht 
niet zoozeer gelegen is in zijne opvatting over 
de waarde van den bouwgrond als zoodanig 
als wel in zijne opvatting over de vraag, welk 
gedeelte van het aan te koopen terrein als 
bouwgrond kan worden beschouwd, en dat die 
laatste opvatting voordat het raadsbesluit ge
nomen werd door den Wethouder van Open
bare Werken is weerlegd; op welke gronden 
appellant verzoekt dat het raadsbesluit van 
29 Juni 1908 alsnog worde goedgekeurd; 

Overwegende dat niet kan worden aange
nomen, dat het onderzoek in hooger beroep 

. 1 
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te beperken zou zijn tot de vraag of de gron
den waarop Gedeputeerde Staten hunne goed 
keuring aan het raadsbesluit hebben onthou
den, juist zijn; 

dat immers in hooger beroep in het alge
meen de vraag te beantwoorden is of aan het 
raadsbesluit de volgens de Gemeentewet ver
eischte goedkeuring behoort te worden ver
leend, dan wel die goedkeuring, zij het ook 
op andere gronden dan die van Gedeputeerde 
Staten daaraan moet worden onthouden ; 

dat dus daargelaten of het door Gedepu
teerde taten overwogene omtrent het bestaan 
van belang eener der met de schatting belaste 
deskundigen juist is, de gevraagde goedkeu
ring niet kan worden verleend, indien bezwa
ren, aan het besluit zelf ontleend, daaraan in 
den weg staan ; 

dat de vraag of dit laatste hier het geval 
is, bevestigend moet worden beantwoord ; 

Overwegende toch, dat wat er ook zij van 
de vraag of het voor den bouw van een 
schouwburg gekozen terrein daartoe geschikt 
moet worden geacht, en of de bedong1cm koop
prijs niet te hoog is, te beslissen valt of het 
genomen besluit in overeenstemming is met de 
eischen van een goed financieel beheer; 

dat dit reeds hierom moet geacht worden 
niet het geval te zijn, dewijl hier voor een 
aanzienlijk bedrag een terrein is gekocht, be
stemd voor den bouw van een schouwburg, 
zonder dat tevens eene op plannen en teeke
ningen steunende raming van het maximum 
der kosten tot dien bouw vereischt, is overge
legd; 

dat zelfs noch met betrekking tot de grootte 
van het gebouw of van de gebouwen, noch 
omtrent de wijze van inrichting en hetgeen 
verder die kosten bepaalt, eenige gegevens 
zijn verstrekt, 'zoodat voor het gezag, aan welks 
goedkeuring het raadsbesluit onderworpen is, 
de maatstaf ontbreekt ter beoordeeling van 
den financieelen last, die door den aankoop, 
van het terrein in verband met de bestemming 
waarvoor die aankoop is geschied, op de ge
meente zou worden gelegd ; 

dat, zoolang men dienaangaande in het duis
tere verkeert het vastleggen van een aanzien
lijk bedrag in onroerend goed voor eene ge
meente die koopt om het gekochte voor een 
bepaald aangewezen doel te gebruiken, niet 
kan geacht worden eene uit een financieel oog
punt voldoende gerechtvaardigde handeling 
te zijn; 

dat uit dien hoofde de gevraagde goedkeu
ring niet kan worden verleend en het bestre
den besluit, zij het ook op andere gronden 

dan die van Gedeputeerde Staten behoort te 
worden gehandhaafd ;3 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het bestreden besluit te handhaven. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. ( W . v. cl. 8. A.) 

6 Febrnari [1909. BESL UIT van den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
houdende vaststelling van het letterteeken 
voor visschersvaartuigen, tehuis behooren
de te Alkemade. 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel ; 

Gelet op de artt. 2 en 3 der wet van 21 
Juni 1881 (Staatsblad n°. 76), houdende bepa
lingen omtrent de zeevisscherijen , en 

Op de voordracht van het College voor de 
_Zeevisscherijen van 2 Februari 1909, n•. 7439; 

Heeft goedgevonden : 
het letterteeken A. K. M. vast te stellen als 

onderscheidingsteeken voor visschersvaartuigen 
tehuis behoorende te Alkemade. 

Voor den Minister, 

De S ecretaris-Generaal, (get.) VY.RST!i:IW. 

ó Febmari 1909. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Gede
puteerde Staten in de provinciën betref
fende vernietiging van stukken in ge
meente-archieven. 

Naar aanleiding van een schrijven van den 
Voorzitter van Gedeputeerde Staten van Noord
bolland waarbij mij is bericht dat door enkele 
gemeentebesturen de vraag is gedaan, of alle 
tukken, betrekking hebbende op de schutterij , 

als inschrijvingsstaten, algemeene rolnume
rieke staten enz. dienen te worden bewaard, 
aangezien omtrent de schutterij niets vermeld 
staat in de lijst, welke gevoegd was bij mijn 
nevenvermeld schrijven, heb ik de eer U te 
verzoeken door middel van het Provinciaal blad 
ter kennis van de gemeentebesturen te bren
gen, onder verwijzing naar mijne circulaire 
van 27 October 1908 n•. 27201 afd. K. W., dat 
er bij mij geen bezwaar bestaat om over te 
gaan tot de vernietiging van de navolgende 
stukken , die gedurende de jaren 1816-1907 
ter uitvoering van de wetten van 27 Februari 
1816 (Stbl. n°. 20) en 11 April 1 27 (Stbl. n•. 
17) betrekkelijk de dienstdoende en rustende 
schutterijen zijn opgemaaakt en in de gemeente
archieven nog kunnen aanwezig zijn als : 

1°. Inschrijvingsregisters: 
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2°. Alphabetische naamlijsten op de in
schrijvingsregisters ; 

3°. Registers van ambtshalve ingeschre-
ven personen ; 

4°, Lotingsregisters ; 
5°. Algemeene en bijzondere rollen ; 
6°. Uittl'eksels uit de registers van den 

burgerlijken st~nd, afgegeven ten dien
ste der schutterij ; 

7°. Alphabetische lijsten van gebouwen 
aangelegd ten dienste der schutterij; 

8°. Verslagen met bijlagen van de scbut
terijcommissiën ; 

9o. Stukken betreffende de toelating als 
nummerverwisselaar of als vrijwilliger, 
en die betreffende het verkrijgen van 
vrijstelling van den die!!st wegens 
broederdienst of om andere reden; 

10°. Registers van vrijwilligers ; 
11°. Registers van geneeskundige onder

zoekingen; 
12°. Rollen van ingelijfden, behoorende tot 

den len, \!en of 3en ban. 
13°. Signalementlijsten; 
14°. Renseignementen betreffende schutter

plichtigen ; 
150_ Minuten van opgaven der aan het con• 

tingent ontbrekende schutters, van sta
ten houdende gegevens omtrent inge
lijfde scb utters, van naamlijsten der 
1lctieve schutters en van hen, die naar 
de reserve overgaan, van mutatie
staten, van sterktestaten, van staten 
van hen, die bij het leger gediend 
hebben, van voordrachten tot benoe
ming en ontslag van officieren, van 
staten en rapporten van verrichte werk
zaamheden, van situatielijsten, van 
staten van verantwoording van wape• 
nen en ledergoed en van declaratiën, 
wegens voorgeschoten gelden ter zake 
van gepresteerden garnizoensdienst. 

(W. v. D. B. A.) 

.6 Februari 1909. BESLUIT, houdende bijzondere 
voorwaat·den voor benoembaarheid tot tech
nische betrekkingen bij den dienst van het 
stoomwezen in Nederlandsch-Ind ië en re
gelen betreffende de uitzending van der
gelijk pel'soneel uit Nederland. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Koloniën, van 30 Januari 1909, afd. D, n•. 15; 

Gelet op art. 7 van het Koninklijk besluit 
-van 10 September 1864 (Nelkr landsch Staats
.blad n°. 93, Indisch Staatsblad n•. 194) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met intrekking van het Koninklijk besluit 

van 11 Februari 1890 n•. 22 (Indisch Staatsblad 
no. 90), vast te stellen de volgende : 

BIJZONDERE VOORWAARDEN voor 
benoembaarheid tot technische betrekkingen 
bij den dienst van het stoomwezen in N e

derlandsch-Indië en regelen betreffende 
de uitzending van dergelijk personeel uit 

ederland. 

Art. 1. Bij den diecst van het stoomwezen 
in Nederlandsch-Indië zijn benoembaar: 

I. tot hoofdingenieur, ingenieur, adspirant• 
ingenieur en gecommitteerde in Nederland zij, 
die aan de Technische Hoogeschool of aan de 
voormalige Polytechnische School te Delft het 
diploma van werktuigkundig ingenieur heb
ben verworven, dan wel een daarmede naar 
het oordeel van Onzen Minister van Koloniën 
of van den Gouverneur-Generaal gelijkwaardig 
buitenlandsch diploma bezitten. 

II. tot opzichter zij, die in het bezit zijn 
van het einddiploma der Kweekschool voor 
machinisten te Amsterdam, van den machi
nisten-cursus der burgeravondschool te Soera
baja of van dien der Koningin-Wilhelmina
school te Batavia, dan wel van eenig daaraan 

· gelijkwaardig diploma, ter beoordeeling van 
Onzen Minister van Koloniën of van den Gou
verneur-Generaal. 

2. Voor zoover geschikt personeel niet in 
Indië kan worden gevonden, wordt het door 
Onzen Minister van Koloniën op verzoek van 
den Gouverneur-Generaal derwaarts uitgezon• 
den en ter beschikking van dien Landvoogd 
gesteld. 

3. Wanneer Onze Minister van Koloniën 
noodig oordeelt dat door hem ter beschikking 
van den Gouverneur-Generaal gesteld perso
neel zich vóór het ve rtrek naar Indië nog prac
ti sch bekwaamt, hetzij bij den dienst van het 
stoomwezen in Nederland, hetzij elders in 
Europa, dan kan hij daartoe eene opdracht 
geven, voor zoolang als hem noodig voorkomt, 
en waaraan verbonden is eene rnaandelijksche 
toelage van f 150 (éénhonderd vijftig gulden), 
voor hen die bestemd zijn om benoemd te 
worden tot adspirant-ingenieur, en van f 100 
(éénhonderd gulden), voor hen die bestemd 
zijn om benoemd te worden tot opzichter. 

4. Aan de zending uit Nederland van hen , 
die bestemd zijn om benoemd te worden tot 
adspirant-ingenieur of tot opzichter, zijn, be
halve overtocht voor gouvernementsrekening 
op den voet der daaromtrent geldende bepa
lingen, verbonden de volgende voordeelen: 
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1°. eene voorloopige maandelijksche bezol
diging, ingaande met den dag van aankomst 
in Neuerlandsch-Indië, ad f 150 (éénhonderd 
vijftig gulden) voor aanstaande adspirant-inge
nieurs, en ad f 100 (éénhonderd gulden) voor 
aanstaande opzichters; 

2°. eene gratificatie voor uitrusting ten be
drage van f 1500 (één duizend vijfhonderd gul
den) voor aanstaande adspirant-ingenieurs en 
van f 800 (achthond P.rd gulden} voor aan
staande opzichters. 

De voorwaarden, verbonden aan de uitzen
ding voor andere betrekkingen bij den dienst 
van het stoomwezen in N ederlandsch-Indië dan 
de in dit artikel genoemde, worden telkens 
door Ons vastgesteld. 

5. Geen uitzending heeft plaats dan na
dat gebleken is van physieke geschiktheid. 

6. Zij die krachtens dit besluit door Onzen 
Minister van Koloniën ter beschikking van 
den Gouverneur-Generaal worden gesteld, ver
binden zich tot teruggave van alle gelden, 
welke te hunnen behoeve zijn voldaan ter zake 
van overtocht, gratificatie voor uitrusting en 
opdracht als bedoeld in art. 3 van dit besluit, 
indien zij niet binnen den hun door Onzen 
Minister van Koloniën aan te wijzen termijn 
naar N ederlandsch-Indië vertrekken, de reis 
derwaarts moed willig af breken, dan wel binnen 
den tijd van 5 jaren na hunne aankomst in 
Nederlandsch-Indië, anders dan ten gevolge 
van welbewezen ziels· of lichaamsgebreken, 
buiten eigen toedoen ontstaan, uit 's lands dienst 
worden ontslagen. 

7. Art. 1 van dit besluit ontneemt de be
noembaarheid tot de daarin genoemde betrek
kingen niet aan hen die de benoembaarheid 
bij het in werking treden van dit besluit be
zitten . 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer en dat in de Nederlandsche Staatscournnt 
zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, 6 Februari 1909. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Koloniën , (get.) lDENBURG. 

8 Februari 1909. .BESLUIT, tot vernietiging 
van het besluit van Burgemeester en Wet
houders van Maasbree, dd. 21 Augustus 
1908, n•. 9, waarbij aan WIJNAND GRUT
TERS te Blerick vergunning is verleend 
tot het oprichten van een schietboom op 
perceel kadastraal bekend Sectie A , 
n°. 4487, aan den Horsterweg te Blerick. 
s. 28. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 29 De
cember 1908, n°. 764H, Afdeeling Arbeid, tot 
vernietiging van het besluit van Burgemeester 
en W ethouders van M aasbree, d.d. 21 Augus
tus 1908, n•. 9, waarbij aan WIJNAND GRUT
TERS te Blerick vergunning is verleend tot het 
oprichten van een schietboom op perceel ka
dastraal bekend Sectie A, n°. 4487 aan den 
H ors terweg te B lerick. 

Overwegende dat van het verzoek om ver
gunning tot het oprichten van den schietboom, 
ingevolge artikel 6 der Hinderwet door het 
gemeentebestuur van Maasbree schriftelijk had 
moeten zijn kennis gegeven aan het provinci
aal bestuur als beheerder van den provincialen 
weg van 'Venlo--M1,ashees, grenzend aan het 
perceel, waarop de schietboom zou worden 
opgericht; 

dat die kennisgeving niet heeft plaats gehad; 
dat op grond van deze nalatigheid in de 

procedure, welke volgens de wet aan h et ver
leenen eener vergunning moet voorafgaan, de 
vergunning moet geacht worden. te zijn ver
leend in strijd met de wet ; 

Overwegende, dat tengevolge van het ver
zuim Gedeputeerde Staten van L imbur_q, onbe
kend met het ingediend verzoek om vergun
ning tot het oprichten van den schietboom, 
niet in de gelegenheid zijn gesteld hun bezwa
ren hiertegen in te brengen; 

Overwegende, dat mitsdien het besluit van 
Burgemeester en W ethouders van Ma.asbree, 
d.d. 21 Augustus 1908, n°. 9, wegens strijd 
met de wet behoort te worden vernietigd; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

26 Januari 1909, n°. 53); 
Gelet op het nader rapport van Onzen Mi

nister van Landbouw, Nijverheid en Handel 
van 5 Februari 1909, n°. 80R, Afdeeling Arbeid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan, 
het besluit van Burgemeester en W ethou

ders van Maasbree d.d. 21 Augustus 1908, 
no. 9, te vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad geplaatst 
zal worden en waarvan afschrift zal worden 
.gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 8sten Februari 1909. 
(get.) WILHELMINA. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(get. ) A. S. TALM.A., 

(Uitgeg . 18 Febr. 1909.) 
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8 Felri,ari 1909. RESOLUTIE van den Minis
ter van Financiën tot wijziging van de 
resolutie van 13 Februari 1877 n°. 56, be
treffende de instructie omtrent de werk
zaamheden ter uitvoering van de wet op 
de grondbelasting. 

A.anteekening van te meten en te 
schatten perceel e n en van 

de sc hatting en, voor de 
g r o n d be 1 a s t i n g. 

1 °. § 9, lste lid, der instructie omtrent de 
werkzaamheden ter uitvoering der wet op de 
grondbelasting, gegeven bij de resolutie van 
13 .Februari 1877, n°. 56 (Verzameli11g no. 12), 
alsmede het onderwerp in margine van' die 
paragraaf vermeld, wordt vervangen door het 
volgende: 

De controleur houdt, voor iedere kadastrale 
gemeente afzonderlijk, een register (qrondbe
lasting n°. 8) van te meten en te schatten per
ceelen. 

Het register wordt aangelegd zóó, dat het 
ruimte biedt ter inschrijving voor den tijd van 
vijf jaar. Het wordt voorzien van een deug
delijken omslag met een duidelijk opschrift. 
Voor opzending, desgevraagd, aan den inspec
teur der grondbelasting worden portefeuilles, 
van Rijkswege, verstrekt. 

De controleur teekent in het register uan de 
perceelen, welke hem bekend worden door de 
staten g,·ondbelasting n°. 30 en n°. 32, alsmede 
die, waarvan hem, door opsporing of op andere 
wijze, de noodzakelijkheid van meting of schat
ting blijkt of waarschijnlijk voorkomt. Hij 
vermeldt daarin den dag der opgaaf van de 
te meten perceelen aan den bewaarder, over
eenkomstig § 39, lste ai•. , en verder alle b\i · 
zonderheden dienstig voor meting of schatting 
der perceelen, zoo noodig verduidelijkt door 
kleine schetsteekeningen. Hij stelt daarin aan
teekening van wat ten aanzien van elk per
ceel is verricht en van de reden waarom de 
schatting daarvan, in voorkomend geval, niet 
tijdig heeft plaats gevonden en verwijst ten 
slotte daarin naar het register grondbelasting 
n°. 12. 

2°. § 9, 2de lid, der hiervoren, sub 1 °, ge
noemde instructie is vervallen. 

3°. Aan § 39, lste al•., der hiervoren ge
noemde instructie wordt toegevoegd de vol
gende zinsnede: Daartoe wordt gebruik ge
maakt van het materieel grondbelasting n°. 8•. 

In de 2e alinea dier paragraaf vervallen de 
woorden: ., , waarvan hij minuut houdt,". 

In de 3e alinea wordt gelezen , in plaats van: 
,.den l sten Februari": den l sten J anuari. 

4°. § 11, 2e al•., der h;ervoren genoemde 
instructie wordt vervangen door het volgende : 

Hij teekent de uitkomst dezer opneming, op 
het terrein zelf, aan in een veldboek (grond
belasting n°. 16). Hij gebruikt bij de opneming 
geen hulpkaarten, maar, zoo noodig, kopijen 
of schetsteekeningen, welke hij daartoe te vo 
ren, in de laatste kolom vnn het veldboek, 
vervaardigt. 

Het veldboek, in één deel, per dienstjaar, 
en voor elke kadastrale gemeente afzonderlijk 
aangelegd, wordt voorzien van stevig karton 
nen omslag en duidelijk opschrift. 

Bij het einde van het dienstjaar worden de 
Veldboeken, voor elke bewaring afzonderlijk , 
opgeborgen. 

Het veldboek kan door den controleur, in
dien hij dit doelmatig acht, aan den voorzit
ter van het college van zetters, ter kennisne
ming van de te verrichten schattingen, wor
den gezonden, tegelijk met de kennisgeving 
bedoeld bij § 10 der instructie. 

Voor gelijkluidend afschrift, 
De Secretaris- Generaal, (get. ) HESH usros. 

8 Februari 1909 A.RREST van den Hoogen 
Raad, houdende beslissing, dat: het bij de 
verordening tot heffing van weggeld in de 
provincie Noord-Brabant ingestelde weg
geld haren grond vindt in eenig gebruik 
of genot, dat de provincie, die het ver
schaft, niet kan verschaffen zonder het 
doen van uitgaven daarvoor en mitsdien 
valt onder de zoogenaamde retributiën, 
welke art. 126/iis e der Provinciale Wet 
aan de Staten toestaat te heffen ; 

dat de beoordeeling, of dit weggeld de 
voor retributiën vereischte evenredigheid 
heeft, niet ter beoordeeling van den rechter 
staat. 

De Hooge Raad, enz. : 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

eersten requirant voorgesteld bij memorie: 
Schending, immers niet of verkeerde toe

passing van de artt. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 21 
§ 3 van de Verordening tot heffing van weg
geld in de provincie Noordbrabant, vastge
steld den :.!8 Jan. 1907 (Provinciaal blad n•. 
41), goedgekeurd bij K. B. van 25 Juni 1907 
no. 5, art. 23 Strafr. , art. 214 Strafv. ; 

en op het middel van cassatie namens den 
tweeden requirant voorgesteld bij pleidooi : 

Schending of verkeerde toepassing van art. 1 
Strafwetb., de artt. 1, 2, 3 der wet van 25 
Mei 1880 (Staatsblad n°. 86), art. 23 der wet 
van 15 A.pril 1886 (Staatsblad n°. 64), de artt. 
126/iis, 126sexies, l26septies van de Prov. wet 
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en art. 136 der Grondwet, omdat de verorde
ning tot heffing van weggeld in de Prov. 
Noordbrabant, vastgesteld 28 Jan . 1907 (goed
gekeurd bij K. B. van 25 Juni 1907) niet op 
wettige wijze is tot stand gekomen, daar im
mers de daarbij vastgestelde provinciale be
lasting niet is eene zoodanig-e als bedoeld in 
art. 126bie der Prov. wet; 

Overwegende dat bij het bestreden vonnis 
ten laste van den tweeden requirant wettig en 
overtuigend is bewezen verklaard met zijne 
schuld daaraan, dat hij als ingezetene der ge
meente Bergen op Zoom tevens houder van 
een bruin rijpaard, op den 2 Mei 1908 en op 
30 Juli d.a.v. binnen gemelde gemeente tel
ken male op dat paard gezeten een weg in 
beheer en onderhoud bij de provincie Noord
brabant bereden heeft en wel zonder dat voor
af voor dat paard een naar waarheid ingevuld 
beschrijvingsbiljet voor de heffing van weg
geld in bovenbedoelde provincie door of van 
wege hem was ingeleverd ten kantore van den 
ontvanger der directe belastingen te Bergen 
op Zoom, - en die reqnirant vervolgens ter 
zake van het op 2 Mei 1908 gepleegde is ont
slagen van alle rechtsvervolging, en ter zake 
van het op 30 Juli d.o.v. gepleegde is veroor
deeld als hierboven is vermeld; 

0. dat van de twee tegen deze beslissingen 
gerichte middelen van cassatie, dat van den 
tweeden requirant het eerst behoort te worden 
onderzocht, omdat bij gegrondbevinding daar
van, het middel van den eersten requirant niet 
tot vernietiging van de beslissing, waartegen 
het gericht is, zal kunnen leiden ; 

0. dat het cassatiemiddel van den tweeden 
requirant is gericht tegen zijne voormelde 
veroordeeling en, blijkens de toelichting, hier
op berust, dat de bij de verordening tot hef
fing van weggeld in de provincie Noordbrabant 
onder dien naam geheven belasting zoude zij~ 
onwettig, als zijnde niet bekrachtigd bij de 
wet , daar zij niet is een tol- of weggeld, noch 
eene andere retributie als in art. 126bie e der 
Prov. wet bedoeld, 

1°. omdat "weggeld" in gemeld artikel het
zelfde beteekent als "tollen", en de onderwer
pelijke belasting geheel afwijkt van wat men 
onder tolheffing verstaat; 

2<>. omdat daaraan ontbreekt het voor retri. 
butiën vereischte verband tusschen heffing en 
de tegenpraestatie, daar hier ook belasting 
kan verschuldigd zijn zonder dat eenig gebruik 
is gemaakt van den weg ; 

3°. omdat met het karakter eener retributie 
is in strijd om aangifte voor het weggeld te 
eischen vóór er van den weg gebruik gemaakt is; 

4°. omdat het weggeld niet wordt gevorderd 
van de gebruikers der wegen, maar van de 
houders der in art. 3 genoemde rij - of trek
dieren en vervoermiddelen ; 

5°. omdat tusschen de verschuldigde belas
ting en het gebruik der wegen wordt gemist 
de evenredigheid voor retributiën vereischt; 

0 . dat de belastingen of zoogenaamde retri
butiën, die de Prov. wet in art. 126bis e aan 
de Staten der provinciën toestaat te heffen, 
haren grond moeten hebben in eenig gebruik 
of genot, dat de provincie, die het verschaft, 
niet verschaffen kan zonder uitgàven te doen, 
en door den Koning moeten zijn goedgekeurd; 

dat de belasting, die aan die vereischten vol
doet, wettig geheven wordt, onversehillig of 
zij behoort tot de in art. 126bie e bij name ge
noemde tollen en gelden, dan wel tot de "an
dere rechten en loonen" welke de wet veroor
looft op gelijken voet als eerstgenoemde te 
heffen, en dus in de eerste plaats behoort te 
worden onderzocht of het ten behoeve der 
provincie Noordbrabant geheven weggeld op 
bovengemelden grondslag berust; 

0. hieromtrent, dat de verordening tot hef
fing van weggeld in de provincie Noordbrabant, 
vastgesteld bij besluit der Staten van die pro
vincie van 28 Jan. 1907 (Provinciaal blad n°. 
41), goedgekeurd bij K. B. van 25 Juni 1907 
no. 5, en den 20 .Tuli d.o.v. behoorlijk afge
kondigd, bepaalt, in art. 1 , ,,Ten behoeve der 
provincie Noordbrabant wordt wegens het ge
bruik harer wegen op de in art. 3 aangegeven 
wijze, onder den naam van weggeld eene be
lasting geheven op den voet in de volgende 
artt. omschreven", en in art. 2, voor zooveel 
thans van belang, ,,In deze verordening wor
den verstaan 1°. onder wegen, alle wegen en 
voetpaden in beheer en onderhoud bij de pro
vincie, de bermen en zijkanten daaronder be
grepen", terwijl in art. 3 het bedrag der be
lasting wordt bepaald voor elk rij- of trekdier, 
waarmede als zoodanig, of elk motorrijtuig of 
rijwiel, waarmede als vervoermiddel in den 
loop van het dienstjaar, ?.ijnde volgens art. 8 
het tijdsverloop van 1 Mei tot den laatsten 
April van het volgende jaar, van den weg 
wordt gebruik gemaakt; 

dat verder, volgens art. 4 der verordening, 
de belasting verschuldigd is door hen "die als 
houders van de in art. 3 genoemde rij - of trek
dieren, rijwielen of motorrijtuigen, daarmede 
op de in dat artikel omschreven wijze van den 
weg gebruik maken of laten maken" en art. 
12 aan deze houders de verplichting oplegt 
om hetzij vóór d(ln aanvang van het dienst
jaar, hetzij later, indien zij willen gebruik ma-
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ken of laten maken van den weg op de in art. 
3 omschreven wijze, te voren een beschrijvings. 
biljet, behoorlijk ingevuld en onderteekend in 
te leveren, waarna bij art. ló wordt geregeld 
hoe, ingevolge dat beschrijvingsbiljet, aanslag, 
ten kohiere brengen en invordering der belas· 
ting geschieden, en art. 19 aan den aangesla
gene nog een termijn geeft om tegen zijn aan · 
slag bij de Ged. Staten op te komen ; 

0 . clat uit deze bepalingen der Verordening 
blijkt, dat de grondslag, waarop de belasting 
onder den naam van weggeld ten behoeve der 
provincie wdrdt geheven, is het gebruik, dat 
de houders van de in art. 3 bedoelde dieren 
of vervoermiddelen daarmede maken of laten 
maken van de wegen, waarvan de provincie 
het beheer en het onderhoud bekostigt, en 
dat alleen voor dat gebruik het weggeld gehe
ven wordt en verschuldigd is, en deze gevolg
trekking niet is onjuist, omdat in een uitzonde
ringsgeval belasting kan verschuldigd zijn, 
ofschoon van den weg geen gebruik ge
maakt is; 

clat de belasting onder den naam van weggeld 
door de provincie Noordbrabant geheven, alzoo 
berust op den grondslag, waarop art . 126bis e 
der Prov. wet veroorlooft om retributiën te 
heffen, en het karakter eener retributie aan die 
belasting ook niet kan worden ontzegd, zooals 
sub 3°. is beweerd, om reden de V erordening 
aangifte voor de belasting verlangt vóór dat ge
bruik gemaakt is van den weg, daar toch het 
tijdstip van aangifte het karakter der belasting 
zei ve niet kan veranderen, en de provincie, 
tegenover die verplichting tot voorafgaande 
aangifte, immers ten allen tijde hare wegen 
voor het gebruik vrijelijk open stelt en daar
door den aangever de gelegenheid biedt om 
terstond van hare wegen gebruik te maken; 

0. dat ook onjuist is de 4°. aangevoerde 
grond, daar de Verord . aan de houders der in 
art. 3 genoemde rij- of trekdieren of vervoer
middelen slechts dan verplichtingen oplegt, 
indien zij daarmede van den weg gebruik 
maken of laten maken , en de aard van die 
voorwerpen medebrengt , dat dit gebruik in 
den regel plaats heeft door of ten behoeve van 
die houders, voor welk gebruik art. 126bis e 
voormeld toelaat van hen belasting op den 
voet van retributie te heffen ; 

0. dat de tweede requirant ten slotte nog 
beweert, dat het geheven weggeld de voor re· 
tributiën vereischte evenredigheid mist, om
dat de heffing niet plaats heeft naar ve rhou
ding van h et gebruik van de wegen, maar 
naargelang van het beroep of bedrijf van de 
belastingplichtigen, en ook bij aanslag ambts-

halve met die verhouding geen rekening wordt 
gehouden; 

dat echter de bier beweerde wanverhouding 
tusscben gebruik en geheven belasting betreft 
een onderwerp waaromtrent de Prov. wet geen 
voorschriften bevat en waarvan de regeling 
voor de in art. 126bis e bedoelde retributiën 
bijgevolg is overgelaten aan de Prov. Staten 
onder het toezicht van den Koning, en dat 
hierdoor onttrokken is aan de beoordeeling 
van den burgerlijken rechter ; 

dat alzoo op geen der aangevoerde gronden 
aan do Verord. tot heffing van weggeld in de 
provincie Noordbrabant verbindende kracht 
behoort te worden ontzegd, en het middel van 
cassatie van den tweeden requirant mitsdien 
is ongegrond ; 

0. dat het middel van cassatie van den eer
sten requirant is gericht tegen het ontslag van 
rechtsvervolging van den tweeden requirant, 
en blijkens de toelichting hierop berust, dat 
de plaatsing van het woord "vooraf" in art. 
21 § 3 der Verord. tot heffing van weggeld, 
en de overbodigheid van dit woord in het sy
steem van het bestreden vonnis, er op wij
zen, dat in ieder geval geen belastbaar ge
bruik mag plaats hebben zonder dat te voren 
een beschrijvingsbiljet daarvoor is ingeleverd ; 

0. hieromtrent, dat bij art. 8 der Verord. is 
bepaald, dat het dienstjaar voor de belasting 
ingaat den 1 Mei van elk jaar, en art. 10 voor
schriften bevat omtrent de uitreiking van be
schrijviugsbiljetten voor de belasting; dat de 
tweede alinea van art. 10 voorschrijft, dat de 
eerste 1naal de uitt·eiking van een zoodanig be
schrij vingsbiljet plaats be1,ft aan de woningen 
van alle ingezetenen, die geacht worden be
lastingplichtig te zijn, en art. 11 aan die inge
zetenen de verplichting oplegt om het beschrij
vingsbiljet naar waarheid in te vullen en te 
onderteekenen, terwijl art. 12 beveelt om bin
nen acht dagP.n na ontvangst dit biljet bij een 
aangewezen ambtenaar in te leveren , en verder, 
in de tweede alinea aan andere personen, die 
geen beschrijvingsbiljet hebben ontvangen en 
belastbaar gebruik van den weg willen maken, 
de verplichting oplegt om te vorm een be
schrijvingsbiljet in te lovernn ; 

dat uit deze voo~schriften blijkt, dat voor 
de ee,·sfe maal, dat is bij de invoering der be
lasting op 1 Mei 1908, volgens art. 26 der 
Verord., aan de ingezetenen aan wie een be
schrijvingsbiljet is uitgereikt, een termijn van 
acht dagen wordt gegeven om door inlevering 
van het biljet aangifte te doen voor de be
lasting, en zij alzoo gedurende dien termijn 
worden vrijgesteld van de aan anderen opga-
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legde verplichting om te voren, dat is vóór het 
gebruik van den weg, zoodanige aangifte te 
doen, en tegen deze opvatting tevergeefs een 
beroep wordt gedaan op den tekst van art. 
21 § 3, omdat daarin strafbaar wordt gesteld 
de houder, die niet handelt "overeenkomstig 
de bepalingen van dit reglement", onder welke 
bepalingen de bovengemelde artikelen voor• 
komen. 

dat, nu blijkens de 17e overweging van het 
bestreden vonnis vaststaat, dat op 1 Mei 1908 
aan den tweeden requirant, als ingezetene, 
van wege de provincie een beschrijvingsbiljet 
was uitgereikt, uit het bovenstaande volgt, dat 
hij, toen hij op den 2 Mei 1908 op de bewe• 
zen verklaarde wijze van den weg gebruik 
maakte, niet verplicht was vooraf een beschrij· 
vingsbiljet voor dat belastbaar gebruik in te 
leveren en door dat gebruik dus ge•me inge• 
volge art. 21 § 3 strafbare handeling pleegde ; 

dat het te dier zake uitgesproken ontslag 
van rechtsvervolging bijgevolg is juist en het 
daartegen gerichte middel van cassatie onge· 
grond; 

Verwerpt de beide geroepen. 
(W. v. 'T .R.) 

9 Februari 1909. BESLUIT, tot vernietiging 
van het besluit van Burgemeester en Wet
houders van Har1nelen van 11 Mei 1905, 
waarbij aan H. H. B. S. TIJHAAU, aldaar, 
vergunning is verleend voor den verkoop 
van sterken drank in het klein. S. 29. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandscl,e Zaken van 9 Januari 1909, 
u•. 12630, afdeeling Binneulaudsch Bestuur, 
betreffende het besluit van Burgemeester en 
Wethouders van Hannelen, van 11 Mei 1905, 
waarbij aan H . H. B. S. TIJHAAR, aldaar, 
vergunning is verleend voor den verkoop van 
sterken drank in het klein ; 

Overwegende, dat artikel 8, late lid, 8• van 
de Drankwet (Staatsblad 1904, n°. 235) bepaalt, 
dat de vergunning wordt geweigerd, wanneer 
de localiteit, waarvoor zij wordt gevraagd, niet 
voldoet aan de eischen, gesteld krachtens artikel 
6 dier wet; 

dat krachtens artikel 6 dier wet het eerst 
eischen zijn gesteld hij Ons besluit van 1 April 
1905 (Slaatsblad n•. 120), welk besluit later is 
vervangen door Ons besluit van 7 Februari 
1906 (Staatsblad n°. 22); 

dat, toen voormeld besluit van Burgemeester 
en Wethouders van Harmelen werd genomen, 
de localiteiten waarvoor bij dat besluit ver• 

gunning werd verleend, niet beantwoordden 
aan de eischen, gesteld bij Ons besluit van 
1 April 1905 (Staatsblad n•. 120) en even min 
thans voldoen aan de bepalingen van Ons 
besluit van 7 Februari 1906 (Staatsblad n•. 22); 

dat bovenvermeld besluit van Burgemeester 
en Wethouders van Harmelen derhalve is in 
strijd met de wet ; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

26 Januari 1909 n° . 46); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 6 Februari 1909 n•.1011, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
voormeld besluit van Burgemeester en Wet

houders van Harmelen van 11 Mei 1!)05 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. 

's Gravenhage, den 9den Februari 1909. 
(get. ) WlLHELMlN A. 

De Minister van B inneiilandsche Zaken, 
(get. ) HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 25 Febr. 1909.) 

9 FP.bn1,ari 1909. MrssrvE van den Minister 
van Binnenlandscbe Zaken aan de Gede
puteerde Staten der provinciën, betreffende 
de berekening van pensioensbijdragen van 
openbare lagere onderwijzers. 

f.3Mij is gebleken, dat tengevolge van het ont
breken van wettelijke voor$Chriften inzake de 
berekening van de §door 3de openbare lagere 
onderwijzers te betalen pensioensbijdragen over 
gedeelten van een jaar, die berekening niet 
door alle gemeentebesturen op gelijke wijze 
geschiedt. Sommigen rekenen daarbij het jaar 
op 365 dagen en de maand op zooveel dagen 
als zij werkelijk beeft, terwijl weer anderen, 
blijkbaar de meesten, het jaar op 360 en de 
maand op 30 dagen stellen. 

Daar blijkens het Koninklijk besluit van 
21 Januari 1884 (Staatsblad n°. 8) voor de be
rekening van de door burgerlijke en militaire 
landsdienaren over gebroken tijdvakken ver
schuldigde pensioensbijdragen, laatstgenoemde 
maatstaf is vastgesteld, komt het mij wen
scbelijk voor dat, ter wille van de eenvor
migheid, de gemeentebesturen in deze niet 
naar eigen goedvinden handelen, maar in over• 
eenstemming met de voorschriften van ge
noemd Koninklijk besluit op dat punt, ten 
opzichte van de berekening van de pensioens-
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bijdragen van openbare lagere onderwijzers, 
eveneens het jaar op 360 en de maand op 
30 dagen stellen, met dien verstande, dat van 
kalendermaanden van 31 dagen de laatste dag 
verwaarloosd wordt en aan de maand Febru
ari twee dagen, in een schrikkeljaar een dag, 
worden toegevoegd. 

mij te verzoeken voor het vervolg bij de be
rekening van de door openbare lagere onder
wijzers over gedeelten van een jaar verschul
digde pensioensbijdragen , steeds in boven
staanden zin te handelen, of, wanneer zulks 
reeds geschiedde, te blijven hanaelen 

Ik heb de eer Uw College uit te noodigen 
de gemeentebesturen in Uw gewest namens 

De Minister van Bintienlandsche Zaken, 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, (get.) J. B. KAN, 

10 Febr-uari 1909. WET, tot vaststelling van het vierde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1909. S. 30. 

Bij deze wet wordt het IV de hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienst-
jaar 1909, betreffende het Departement van Justitie, vastgesteld, zooals hierna verkort volgt: 

1• AFD.: Kosten van het Departement . f 213,292.-
2• Kosten van de rechterlijke macht " 1,859,593.-
3• Kosten van het Hoog Militair Gerechtshof en de auditiën in de 

militaire arrondissementen 63.500.-
4• Kosten van den Centralen Raad van beroep en van de raden 

van beroep . . 
Gerechtskosten 
Kosten van algemeene of Rijkspolitie en in zake van jacht en 

visscherij . 
Kosten van gevangenissen en Rijkswerkinrichtingen 
Kosten van het Rijkstucht- en opvoedingswezen. 
Gebouwen . .. .. 
Pensioenen, wachtgelden, gratificatiën enz .. 
Verschillende uitgaven 
Onvoorziene uitgaven . 

Totaal van het IV de Hoofdstuk 

208,000.-
435,000.-

., 1,623,382.

.. 2,385,243.

.. 1,026,425.

.. 1,158,327.-
395,719.-
45,837.60 
60,000.-

f 9,354,318.50 

10 Februa,·i 1909. WET, tot vaststelling van het v ijfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar HI09. S. 31. 

Bij deze wet wordt het Vde hoofdstuk der begrooting van de Staatsuitgaven voor het dienst
jaar 1909, betreffende het Depa,·tenient van Binnenlandsche Zaken, vastgesteld, zooals hierna 
verkort volgt: 

1• AFD.: Kosten van het Departement Art. l-6 . f 213,446.-

2• AFD.: "liinnenlandsch bestuur. 
a. Kosten van het provinciaal bestuur voor zoover deze 

Art. 7-9. Noordbrabant 
10--12. Gelderland . 
13-16. Zuidholland . 
16----18. Noordholland 
1~21. Zeeland . 
22--24. Utrecht . 
25-27. Friesland. 
28--30. Overijssel. 
31-33. Groningen 
34-36. Drenthe . 
37-39. Limburg . 
40. Uitkeering aan de provinciën, krachtens artikel 

17 Juni 1905 (Staatsblad n°. 210) . 
b. Armwezen . Art. 41-43 
c. Volksgezondheid en volkshuisvesting. Art. 44-66 . 

ten laste van het Rijk komen. 

72 der wet van 

f 30,660.-
14,600.-
19,686.-
16,100.-
20,800.-
11,460.-
16,360.-
10,100.-
10,626.-
10,500.-
10,700.-

627,048.60 
460,300.-
683,799.-
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d. Krankzinnigenwezen. At·f. 67-76. 
e. Verd<Jre uitgav,m betrekkelijk het binnenlandsch bestuur. Art. 76-92. 

3° AFD.: Militie en Weerbaarheid Art. 93-99 . 
4• Hooger en Middelbaar onderwijs. 

Art. 100-103. 
101-106. 
107-109. 
110, 111. 
112-116. 

Hooger onderwijs. A. R-i;jks-univ1wsiteiten. 
I. Rijks-universiteit te Leiden . 

II. Rijks-universiteit to Utrecht. 
III. Rijks-universiteit te Groningen. 
IV. Verdere uitgaven betrekkelijk de Rijks-universiteiten 
B. Technische Hoo_qeschool . 

C. Verdere uitgaven betrekkelijk het Hooger Onderwijs. 
Art. 117. Kosten der opleiding van leoraren voor het Hervormd Kerk

genootschap vanwege dat genootschap 
Art. 118. Kweekscholen der godgeleerdheid voor de Evangelisch-Lu

therschen en Remonstranten, mitsgaders kosten van opleiding van stu
denten bij de Hersteld-Evangelisch-Lutherschen . 

Art. 119. Seminariën voor het Roomsch-Katholiek kerkgenootschap . 
120. Toelagen voor en verdere uitgaven in verband met godgeleerd

en godsdienstonderwijs voor de Israëlietische kerkgenootschappen. 
f-· Art. 121. Tegemoetkoming in de kosten van de voorziening in onder
wijslokalen aan besturen van instellingen, stichtingen of vereenigingen 
voor bijzondere universiteiten, bedoeld in art. 197 der Hooger Onderwijswet. ,, 

Art. 122. Kosten der gouden eerepenningen voor bekroonde prijsvragen, 
uitgeschreven door de Rijks-universitoiten en de Technische Hoogeschool, 
bedoeld in de artikelen 37 en S4 der Hooger Onderwijswet 
• Art. 123. Beurzen voor studeerenden aan bijzondere universiteiten, be
doeld in art. 198 der Hooger Onderwijswet. 

Art. 124. Reis-, verblijf- en bureelkosten der leden van de Commissie 
van Toezicht op de bijzondere leerstoelen en de bijzondere Universiteiten, 
bedoeld in artikel 201 der Hooger Onderwijswet . 
• '.>-Art. 125. Beurs ter begeving van den heer van Warmond en uitkeering aan 
dezen voor de armen dier gemeente, ten gevolge van destijds aan de hooge
Rchool te Leiden gekomen goederen, die later zijn te gelde gemaakt . 
.. it:Art. 126. Jaarwedde van een inspecteur der gymnasia. 

127. Reis-, verblijf- en bureelkosten van den inspecteur der gymnasia " 
128. Subsidiën aan gemeenten ten behoeve van hare gymnasia 

en pro-gymnasia., bedoeld in art. 8 der Hooger Onderwijswet . • ,. 
Art. 129. "ubsidiën aan besturen van bijzondere gymnasia, bedoeld in 

artikel 168 der Hooger Onderwijswet . 
Art. 130. Reis- en verblijfkosten, vacatiegelden en verdere uitgaven 

der gecommitteei:den bedoeld in a.rtt. 11 en 157, en der commissie bedoeld 
in art. 12 der Hooger Onderwijswet . 

Middelbaar onderwijs. 

a. S oh o ol t o e z i c h t. 
Art. 131. Jaarwedden van vier inspecteurs van het middelbaar onderwijs. ,, 
" 132. Reis-, verblijf- en bureelkosten van de inspecteurs van het 

middelbaar onderwijs . 

b. H o o g e r e B u r g e r s c h o I e n. 

Art. 133. Jaarwedden, verloftraktementen, toelagen en belooningen der 
leera.ren, beambten en bedienden bij de Rijks-hoogere burgerscholen . 

Art. 134. Aankoop van grond en gebouwen, huur en la.sten van gebou
wen. aanbouw en onderhoud van gebouwen en terreinen, vuur en licht, 
hulpmiddelen voor het onderwijs, boeken en leermiddelen ten behoeve van 
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f 281,012.50 
222,342.-

f 2,446,862.-

f 73,900.-

" 1,208,768.60 
,. 1,071,648.-

834,941.-
14,900.

" 1,099,046.82 

39,664.-

8,460.-
13,580.-

19,600.-

4,000.-

1,000.-

3,500.-

500.-

390.-
4,000.-
1,500.-

270,000.-

112,000.-

16,500.-

16,000.-

8,800.-

788,401.-



llO 10 FEBltUARI 1909. 

onvermogende leerlingen, lokaalbehoeften, reis- en verblijfkosten, personeelc 
hulp, schrijfloonen en verdere uitgaven ten behoeve der Rijks- hoogere bur-
gerscholen . f 

Art. 135. Subsidiën aan gemeenten ten behoeve van hare hoogere bur
gerscholen 

c. Scholen voor vakopleiding en teekenscho l cn. 

Art. 136. Subsidie aan de gemeente Enschedé ten behoeve van hare Neder
landsche school voor nijverheid en handel en van hare textielschool 

Art. 137. Subsidie aan de kweekschool voor machinisten te Amsterdam. ,, 
" 137bis. Subsidiej aan den Bond van Aannemers ten behoeve van 

zijne middelbare technische school voor de Bouwvakken. 
Art. 138. Subsidie aan de Academie voor Beeldende Kunsten en Tech

nische Wetenschappen te Rotterdam 
Art. 139. Subsidiën aan scholen voor zeevaartkundig onderwijs. 
" 140. Subsidiën aan inrichtingen voor handelsonderwijs 

141. Subsidiën aan industriescholen voor meisjes. 
142. Subsidiën aan scholen voor ambachtsonderwijs . 
143. Subsidiën aan teekenscholen benevens medailles voor leerlin

gen dier scholen . 
Art. 144. Subsjdiën aan scholen voor speciale vakken . 
" 145. Jaarwedderi, verloftraktementen, toelagen en belooningen van 

directeur en leeraren der Rijksrietvlechtschool te Noordwolde . 
Art. 146. Aankoop van grond en gebouwen, huur en lasten van gebouwen. 

aanbouw en onderhoud van gebouwen en terreinen, vuur en licht, hulp
middelen voor het onderwijs, boeken en leermiddelen ten behoeve van 
onvermogende leerlingen, lokaalbehoeften, reis- en verblijfkosten, personeele 
hulp, schrijfloonen en verdere uitgaven ten behoeve van de Rijksriet
vlechtschool te oordwolde. 

333,377.-

232,G00.-

20,000.-
12,0J0.-

17,500.--

15,000.-
53, 185.-
51,656.50 

113,140.-
506,196.-

163,942.-
33,600.-

8,650.-

3,905.-

d. Subsidiën voor specia le inrichtingen en vereen igingen voor 
middelbaar onde r wijs. 

Art. 147. Subsidiën voor speciale inrichtingen en vereenigingen voor 
middelbaar onderwijs 

Art. 148. Subsidiën aan vereenigingen ter bevordering van het leerling-
wezen . 

e. K o s t e n v a n e x a m e n s. 

18,800.-

5,000.-

Art. 149. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden van de oom
missiën tot het afnemen der eindexamens voor de hoogere burgerscholen 
benevens verdere kosten van die examens . 76,000.- 1 

Art. 150. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden van de oom
missiën tot het examineeren van hen die wenschen te ontvangen eene 
akte van bekwaamheid voor het middelbaar onderw~is, eene der akten van 
bekwaamheid vermeld in art. 86 der wet tot regeling van het lager onder-
wijs, benevens verdere kosten van die examens. 64,000.-

Verdere uitgaven betrekkelijk het hooger en middelbaar onderwijs in het algemeen. 
Art. 151. Reis- en verblijfkosten en verdere uitgaven ten behoeve van 

de commissie, benoemd bij de beschikking van de 111.inisters van Binnen
landsche Zaken en van Landbouw, Nijverheid en Handel van 23 Febru
ari 1907, n°. 1916, Afdg. Onderwijs, en n°.! 1810, Afdg. V. D. (Directie 
van den Landbouw) . 500.-

Art. 152. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelàen der leden van de 
commissie tot het examineeren van hen die een diploma van geëxamineerd 
en beëedigd landmeter wenschen te ontvangen, benevens verdere kosten 
van · die examens . 300.-

j 7,275,439.92 
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5• AFD.: Lager Onderwijs. 
Art. 153. Jaarwedden van drie inspecteurs van het Jager onderwijs. f 

154. Reis-, verblijf- en bureelkosten der inspecteurs van het lager 
onderwijs 

Art. 155. Jaarwedden en belooningen van de districts-schoolopzieners. ,, 
156. Reis-, verblijf- en bureelkosten van de districts-scho:ilopzieners. ,, 

" 157. Reis-, verblijf- en bureelkosten of abonnement deswege van 
en toelagen aan de arrondissements-schoolopzieners . 

Art. 158. Kosten der vergaderingen van de ambtenaren, aan wie het 
toezicht op h5t lager onderwijs is opgedragen bij artikel 90 der wet tot 
regeling van het lager onderwijs . 

Art. 159. J aarwedden, toelagen en belooningen der onderwijzers en be
dienden bij de Rijkskweekscholen tot opleiding van onderwijzers en van onder-
wijzeressen en bij de daaraan verbonden leerscholeri benevens tegemoetkoming 
in de huishuur van onderwijzers bij de leerscholen 

Art. 160. Toelagen voor huisvesting en verpleging van kweekelingen, 
opgeleid bij de Rijkskweekscholen 

Art. 161. Aankoop en stichting van gebouwen; huur en onderhoud 
van gebouwen en terreinen ; v uur en licht ; hulpmiddelen voor het onder-
wijs; lokaalbehoeften; personeele hulp en schrijfloonen, buitengewoon toe-
zicht, het gebruik maken van bad- en zweminrichtingen en verdere uitgaven 
ten behoeve der Rijkskweekscholen en daaraan verbonden leerscholen . 

Art. 162. Subsidiën voor kweekscholen tot opleiding van onderwijzers 
en onderwijzeressen . 

Art. 163. Rijksnormaallessen tot opleiding van onderwijzers en onderwijze-

lll 

12,000.-

3,400.-
78,000.-
24,100.-

152,000.-

125.-

264,825.-

187,800.-

69,255.-

411,000.-

ressen . 517,000.-
Art. 164. Bijdrage aan normaallessen en aan hoofden van scholen voor 

door hen opgeleide personen, die de akte, bedoeld in art. 77 onder a der 
wet op het lager onderwijs hebben verkregen 180,000.-

Art. 165. Subsidiën en toelagen aan de arrondissements-schoolopzieners 
ten gevolge van art. 23 van het Koninklijk besluit van 7 Juni 1906 
(Staatsblad n°. 126) 12,800.-

Art. 166. Jaarwedden, belooningen en tegemoetkoming in de huishuur 
van onderwijzers bij de Rijks- lagere scholen te Weststellingwerf, te Steen
wijkerwold en te Vledder, benevens belooning dier onderwijzers voor het 
geven van herhalingsonderwijs 18, 725.-

Art. 167. Onderhoud van gebouwen en terreinen, vuur en licht; hulp
middelen voor het onderwijs; lokaalbehoeften; buitengewoon opzicht; per
soneele hulp; schrijfloonen en verdere uitgaven voor de Rijks- lagere scholen 
te Weststellingwerf, te Steenwijkerwold en te Vledder . 5,980.-

Art. 168. Subsidiën aan gemeenten tot bestrijding van jaarwedden van 
onderwijzers en onderwijzeressen bij de lagere scholen . 72,295.-

Art. 169. Bijdrage aan de gemeenten in de kosten van haar lager onder-
wijs, ten gevolge van art. 48 der wet tot regeling van het lager onderwijs. ,, 11,550,000.

Art. 170. Bijdrage aan de gemeenten voor de kosten van haar lager 
onderwijs, te weinig genoten over 1907 ten gevolge van art. 48 der wet 
tot regeling van het lager onderwijs . 125,500.-

Art. 171. Bijdrage aan de gemeenten in de aan de onderwijzers uit te 
keeren belooning wegens het geven van herhalingsonderwijs 178,560.-

Art. 172. Tijdelijk subsidie aan gemeenten, door de uitgaven tot eene 
behoorlijke inrichting van haar lager onderwijs vereischt, onbillijk bezwaard 
overeenkomstig art. 53 der wet tot regeling van het lager onderwijs. 585,000.-

Art. 173. Bijdrage aan bijzondere scholen, ten gevolge van art. 59 der 
wet tot regeling van het lager onderwijs " 6,055,000.-

Art. 174. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden van de 
co=issiën tot het examineeren van hen die wenschen te ontvangen eene 
der akten van · bekwaamheid, vermeld in art. 77 onder a en b of eene 
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a.kte va.n bekwa.a.mheid voor de handwerken, voor de vrije en orde-oefe
ningen der gymnastiek of voor het handteekenen, vermeld in a.rt. 87 der 
wet tot regeling va.n het la.ger onderwijs, benevens verdere kosten va.n 

~==· f [42,000.-

Verdere uitgaven betrekkelijk het onderwijs in het algemeen. 

Art. 175. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden en verdere kosten va.n 
de Staa.tscommissie, a.a.n welke is opgedragen het voorbereiden va.n voor
stellen tot reorga.nisa.tie va.n het la.ger, middelba.a.r en hooger onderwijs, en 
va.n de door die Sta.a.tscommissie te ha.rer voorlichting te benoemen sub
commissiën . 

Art. 176. Verschillende uitga.ven voor specie.Ie inrichtingen voor onderwijs, 
gra.tifica.tiën, hulp- en aanmoedigingsmiddelen 

Art. 177. Kosten van vervaardiging, inpakking en verzending var, 
pleisterafgietsels ten behoeve van inrichtingen van onderwijs . 

6,000.-

94,500.-

500.-

Kunsten en wetenschappen. Art. 178-215 . 
Pensioenen, toelagen, gratificatiën, wachtgelden, enz. 
Onvoorziene uitgaven. Art. 224 . 

f 20, 746,365.

/ 1,088,600.
Arl. 216-223. ,. 1,450,181.50 

40,000.-

Totaal van het Yde Hoofdstuk / 33,833,794.42. 

10 Februari 1909. WxT, tot verhooging en w1Jz1ging van het vijfde hoofdstuk der Staats-
begrooting voor het dienstjaar 1909. S. 32. 

Bij deze wet wordt in voornoemd hoofdstuk V tusschen de artikelen 72 en 73 ingevoegd: 
Artikel 7'2.bis. Kosten van oprichting van een nieuw Rijks krankzinnigengesticht / 100,000, 
Ten gevolge van voorschreven invoeging wordt verhoogd het totaal der 2de afdeeling van 

het Yde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1909 met eenhonderd duizend 
gulden (/ 100,000) en het eindcijfer van genoemd hoofdstuk met gelijk bedrag. 

11 Februari 1909. WET, hondende vaststelling van het zesde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1909. S. 33. 

Bij deze wet wordt het Vlde hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienst
jaar 1909, betreffende het Departement van Marine vastgesteld, zooals hierna verkort volgt: 

EERSTE AFDEELING. Militaire uitgaven. Actieve zeemacht. 
18 Onderafd. Kosten van beheer en administratie. 

Materieel der zeemacht en van 's Rijks maritieme etablis-
sementen en inrichtingen. 

Personeel der zeemacht . 
Militaire Hydrographie . 
Pensioenen, onderstanden, wachtgelden, enz. 

TWEEDE AFDEELING. iet-militaire uitgaven. Loodswezen , betonning, 
bebakening, verlichting en hydrographie. 

18 Onderafd. Loodswezen, betonning, bebakening en verlichting 
2• Hydrographie. 
88 Pensioenen, onderstanden, wachtgelden, en:;>;. 

DERDE AFDEELING. Onvoorziene uitgaven . 

Totaal van het VIde hoofdstuk f 19,387,501.476• 

/ 428,277.96 

,. 7,697,476.-
5,231,90:.!.516 

19,420.
.. 2,643,168.-

/ 16,020,244.47 6 

f 2,944,650.50 
64,078.50 
298,528.-

f 3,307,:.!57.-

. f 60,000.-
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11 Febmari 1909. WET, tot vaststelling van het zevende hoofdstuk B der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1909. S. 34. 

Bij deze wet wordt het Vilde hoofdstuk B der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienst
jaar 1909, betreffende het Departement van F inancil!n, vastgesteld, zooals hierna verkort volgt: 

1• AFD.: Kosten van het Departement . f 349,732.60 
2• Kosten van de Grootboeken der Nationale Schuld, van de rente-

betaling en van het Agentschap van het Ministerie van Finan
ciën te Amsterdam . 81,860-

111,171.-
663,707.90 

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

ten, en accijnzen, en van den waarborg en de belasting der 
gouden en zilveren werken . ,, 6,636,626.-

Kosten van administratie van het zegel, de registratie, de snc
cessie, de hypotheken en het kadaster, de vermogensbelasting, 
de Staatsloterij, de domeinen onder beheer van het Departement 
van Financiën, het geldelijk beheer der groote wegen, vaarten en 
veren en der visscherijen op de chelde en Zeeuwsche stroomen. ,, 2,484,860.-

1,969,617.085 
" 1,319,343.26 

Kosten der Eerediensten 
Kosten van den Pensioenraad, pensioenen, ~nz. 
Uitkeeringen, verschillende nitgaven, wachtgelden, onderstanden, 

gratificatiën en toelagen . ,, 12,]98,167.-
36,000.-Onvoorziene nitgaven 

Totaal van het Vilde Hoofdstuk B f 26,761,073.735 

11 Februa1·i 1909. WET, tot teruggaaf van 
geslachtaccijns, betaald voor vee, dat af
gekenrd of slechts voorwaardelijk goed
gekeurd wordt. S. 36. 

WrJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is bepalingen vast te stel
len, regelende de teruggaaf van geslachtaccijns, 
betaald voor vee, dat afgekeurd of slechts 
voorwaardelijk goedgekeurd wordt; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Wanneer vee, waarvan de accijns 

is betaald, na de slachting geheel of gedeelte
lijk afgekeurd of slechts voorwaardelijk goed
gekeurd wordt, kan op verzoek van hem die 
de aangifte tot slachting heeft gedaan, door 
of vanwege Onzen Minister van Financiën, 
geheele of gedeeltelijke teruggaaf worden ver
leend van den betaalden accijns. 

2. Op de volgens art. 1 ingediende verzoek
schriften wordt gehoord degene, die krachtens 
wettelijk voorschrift met de keuring van het 
geslachte vee belast is geweest. 

3 . De stukken, betreffende de toepassing 
dezer wet of daaruit voortvloeiende, zijn vrij 
van zegel en van de formaliteit van registratie. 

Lasten en bevelen, enz. 
190\1. 

Gegeven te 's Gravenhage, den llden l!'ebru
ari 1909. 

(get.) WILHELMINA. 
De Mini.9ter van .Financiën, 

(get. ) KOLKMAN. 

(Uitgeg. 27 Febr. 1909.) 

11 Febrnari 1909. WET, tot goedkeuring van 
de overeenkomst met de gemeente Nijme
gen, betreffende afstand van gebruiksrecht 
op de kazerne in de Burchtstraat aldaar 
en verkoop rnn den militairen grond (van 
het voormalig fort "Kijk in de Pot") ka
dastraal bekend: Nijm,egen, sectie B, no. 
2310, en Hatert, sectie A, n°. 1308, aan de 
gemeente Nijmegen. S. 36. 

11 Februari 1909. WET, houdende vaststel
ling van de begrooting van uitgaven, ten 
behoeve van de voltooiing van het vesting
stelsel, dienst 1909. S. 87. 

WIJ WILRELMINA, ENZ .•. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat, ingevolge de wet van 3 December J874 
(Staatsblad n°. 193), houdende bepalingen om
trent het beheer der gelden bestemd tot vol
tooiing van het vestingstelsel, eene afzonder-

8 
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lijke begrooting van de uitgaven voor• dit 1 

onderwerp, voor den dienst 1909, bij de wet 
behoort te worden vastgesteld; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, er,z. 
Art. 1. De begrooting van uitgaven ten 

behoeve van de voltooiing van het vesting
stelsel, aangewezen bij de wet van 18 April 
1874 (Staatsblad n°. 64), wordt voor den dienst 
van 1909 vastgesteld als volgt : 

Artikel 1 . Jaarwedden, toelagen en daggelden 
voor tijdelijk in dienst zijnde civiele ingenieurs, 
opzichters en teekenaars, toelagen voor officie
ren en opzichters der genie, reis - en verblijf
kosten, bureel• en lokaalbehoeften, aankoop 
van instrumenten, kaarten en verdere benoo• 
digdheden . . . . • . . . . . f 40,000 

Artikel 2. Nieuwe werken met al 
hetgeen kan geacht worden daartoe 
te behooren; herstellen, veranderen 
en verbete ren van bestaande werken 
met den aankleve daarvan ; aankoop 
en onteigening van perceelen ; kosten 
van exploten en processen ; afkoop 
van rechten ; kosten en ongrlden be
trekkelijk koop· en andere overeen• 
komsten; het doen van grondborin• 
gen, waterpassingen, opmetingen , 
c,nz. ; een en ander voor de naver· 
melde werken ter verbetering van 
de Nieuwe Holwndsche Waterlinie : 

1°. verbeteren van inundatiemid• 
delen in de geheele linie; 

2°. versch i ! lende verbeteringen Yan 
ondergeschikt belang, aan werken in 
de geheele linie. 

-- ---- 9,800 
Art. 3. Als voren voor de naver• 

melde werken ter verbetering van 
de Stelling van den Helder : 

10. verschillende verbeteringen van 
ondergeschikt belang, aan werken in 
de geheele stell ing; 

Zo. maken van eenvoudige scherf• 
vrije onderkomens van beton inecnige 
werken van de ste1ling. 

------ " 14,100 
A . .-t. 4. Als voren voor de naver

melde werken ter verbetering van 
de Stelling i:an Amsterdam : 

10. onteigening van gronden en 
uitvoering van voorbereidende werk• 
zaamheden voor verschillende wer• 
ken in de stelling ; 

2°. maken van aardwerken, r.and• 
ophoogingen, metsel• 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 ; 

6°. ophoogen en maken van wegen 
en inundatiekaden en maken van 
bruggen en steigers ; 

6°. inrichten en verbeteren van 
inundatiemiddelen; 

7°. maken van loodsen, munitie
en buskruitmagazijnen ; 

go, aanleg van beplantingen; 
9°. verschillende verbeteringen van 

ondergeschikt belang aan werken in 
de gehecle stelling; 

10°. onteigening van gronden en 
verdere werken ten behoeve van de 
drinkwatervoorziening ; 

11°. onteigening van gronden en 
verdere werken ten behoeve van het 
inrichten van groepdepots en sector• 
parken. 

j 636,400 
Art. 4. Als voren voor de na ,. {'J -

melde werken ter verbetering van de 
Stelling van 't Ho/landsch Diep en 
het Volkerak : 

verschillende verbeteringen van 
ondergeschikt belang aan werken in 
de positiën van Willemstad en Oolt· 
gensplaat. 

Art. 6. Als voren voor de naver• 
melde werken ter verbetering van 
de Stelling 1,an de Monden der J)f aas 
en vaa het Haringvliet: 

verschillende verbeteringen van 
ondergeschikt belang aán werken 
in de stelling. 

50() 

500 
Art. 7. Materieel der genie voor 

het in staat van verdediging bren• 
gen der werken in verschillende 
stellingen . ,. 30,00() 

Art. 8. Doen van voorzieningen, 
opmetingen, waterpassingen, grond• 
boringen, enz. in de verschillende 
liniën en vestingen, alwaar, ingevolge 
de wet van 18 April 1874 (Staatsblad 
n°. 64), werken tot voltooiing van 
het vestingstelsel aangelegd of ver• 
beterd moeten worden en voor welke 
in de voorgaande artikels geene gel• 
den zijn uitgetrokken. . . 

Art. 9. Onvoorziene uitgaven 
2,000 

" 60,000 

Totaal . . f 783,300 
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2. Tot dekking der uitgaven, begrepen in 
de bij artikel 1 de?.er wet vastgestelde be
grooting, wordt aangewezen: 

door overschrijving uit artikel 9 van hetzelfde 
artikel 1 worden aangevuld. 

4 . Op artikel 9 van artikel 1 dezer wet wor
den aangewezen de tot het dienstjaar 1909 
behoorende uitgaven, de voltooiing van het 
vestingstelsel betreffende, die hare omschrij
ving 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. 

a. de som van ze,venhonderd negen en vijftig 
duizend achthonderd gulden beschikbaar gesteld 
bij het VIIIste hoofdstuk der begrooting van 
Staatsuitgaven voor het dienstjaar 1909 ; 

b. het vermoedelijk batig slot der rekening 
van ontvang en nitgaaf wegens de begrooting 
ten behoeve van de voltooiing van het vesting
stelsel voor den dienst van 1908 ; 

c. de toevallige baten, welke gedurende het 
jaar 1909 uit den aanleg der vestingwerken 
kunnen voortvloeien. 

Die uitgaven worden, voor elke soort afaon
derlijk, in de rekening gebracht en omschreven. 

Lasten en bevelen, enz. 

3. Wanneer het bedrag uitgetrokken bij een 
der artikelen 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 van artikel 1 
dezer wet ontoereikend wordt bevonden, kan 
het, met inachtneming van het voorschrift 
van het tweede litl van artikel 24 der wet van 
den 5den October 1841 (Staatsblad n•. 40), 

Gegeven te 's Gravenhage, den lldeH Februari 
1909. 

(,get. ) WIL H E L MIN A. 
De Minister van Marine, 

waarnemend Minister van Oorlog , 
(_get.) J . WENTHOL'J'. 

(Uitgeg. 23 Feb,·. 1909.) 

11 F ebruari 1909. WET, tot vaststelling van het achtste hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1909. S. 38. 

l3ij deze wet wordt het Vlllste hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienst
jaar 1909, betreffende het Departement van Oorlog, vastgesteld, zooals hierna verkort volgt: 

8• 
9• 

10• 
n• 

21• 

Kosten van het Departement . . . . . . . 
Bezoldiging van het personeel der staven van het leger. . 
Bezoldiging van het personeel der militaire administratie . 
Bezoldiging van het personeel der verschillende wapens eil der 

landweer . . . . . . . . . . 
Kosten van voeding van onderofficieren en soldaten . . 
Kosten van kleeding en uitrusting van onderofficieren en soldaten, 

van ledergoed en paardetuig en van onderhoud van wapenen. 
Kosten van huisvesting, stalling, nachtligging en reiniging 
Aanschaffing, voeding en verzorging van paarden 
Studiën, onderwijs en oefeningen . . . . . 
Administratiekosten . . . 
Verschillende uitgaven bij de staven en diensten en de wapen-

korpsen. . . . . . . 
Geneeskundige dienst. . . 
Inrichtingen van onderwijs. 

Centrale magazijnen van militaire kleeding en uitrusting en mili
taire verplegingsinrichtingen; aanschaffing en onderhoud van 
kampementsgoederen en velduitrusting . . . . 

Artillerie-inrichtingen, aanschaffing en bewaring van artillerie
materieel, zoomede practische oefeningen en proeven bij het 
wapen der artillerie . . . . . . . 

Militaire verkenningen en Topographische Inrichting. 
Dienst der Genie . . . . . . . 
Kosten van verplaatsing van personen en goederen 

f 254,548.-
223,520.-
297,750.-

,, 6,155,387.
" 2,929,124,-

" 2,771,627. -
767,465.-

,, l,828,597.-
556,662.-
144,136.-

664,044.-
980,378.-
407,575.-

474,421. -

,, 2,299,475.-
90,085.-

770,689.-
281,131.-
90,100.-Subsidiën, gratificatiën en verdere uitgaven van bijzonderen aard. ,, 

.N onactiviteits-traktementen, pensioenen , onderstand en, lijfrenten, 
toelagen en wachtgelden 

Wapen der marechaussee . . 
., 3,342,275.-

352,208.-
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22• AFD.: 
23• 
24• 

Buitengewone uitgaven 
Onvoorziene uitgaven. 
Voltooiing van het vestingstelsel 

f 726,860.-
50,000.-

769,800.-

Totaal van het VIIIste Hoofdstuk f 27,217,867.-

11 Februar-i 1909. BESLUIT, tot wijziging van 
den bij Koninklijk besluit van den 16den 
Juni 1905 (Staatsblad n°. 207) vastgestel
den algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in art. 386 b, laatste lid, van 
het Burgerlijk Wetboek. S. 39. 

VfIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van den 16den December 1908, afdee
ling 3 B/4, no. 604 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
19 Januari 1909, n°. 64) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 9 Februari 1909, 
Afdeeling 3 B/4, n°. 634; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
artikel 16 van den bij Koninklijk besluit van 

16 Juni 1906 (Staatsblad n°. 207) vastgestelden 
algemeenen maatregel van bestuur, als be
doeld in artikel 386 b, laatste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, zooals dit luidt ingevol- 1 

ge de wet van 6 Februari 1901 (Staatsblad 
n°. 62), aldus te lezen: 

.,Door Ons wordt jaarlijks voor eiken voog
dijraad de som bepaald, welke ten hoogste 
kan worden besteed tot het doen van de uit
gaven, waartoe deze gehouden is , de bureel
kosten daaronder begrepen ." 

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

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat gelijktijdig in 
het Staatsblad en in de Staatscourant zal wor· 
den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

's Gravenhage, den llden Februari 1909. 
(.get.) WIL RELMIN A. 

De Minister van Justitie, 
(get.) NELIS SEN. 

(Uitgeg. 24 Febr. 1909.) 

11 Felwua,·i 1909. BESLUIT, van den Minister 
van Marine, waarnemend Minister van 
Oorlog, tot wijziging van de Ministerieele 
Beschikking van 6 Juni 1906, IDde Afd. 
n°. 396, houdende voorschriften ter uit
voering van het Koninklijk besluit van 
8 Mei 1906, n°. 96. 

De Minister van Marine, waarnemend Mi
nister van Oorlog, 

Gezien het Koninklijk besluit van 26 Janu• 
ari 1909, n°. 30, aldus luidende: (1) 

Brengt voorschreven Koninklijk besluit, 
door deze, ter kennis van de landmacht· 

En heeft goedgevonden, bij deze, he't na 
volgende te bepalen: 

In de sedert gewijzigde Ministerieele Be
schikking van 6 Juni 1906, lilde Afd., no. 396, 
met de daarbij behoorende modellen, (R. M. 
1906, blz. 487) worden de navermelde wijzi
gingen gebracht: 

a. § 1 vervalt. 
b. § 4 wordt gelezen als volgt: 
.,De oproeping onder de wapenen geschiedt, 

.,ook in de gevallen, bedoeld in art. 6. punt 50_ 

.,der Wet voor het reserve-personeel der land
" macht 1906, door den korpscommandant of 
.,door den chef, die als zoodanig is te be
"schou wen. 

"Ten aanzien van \.het personeel, ingedeeld 
"bij de landweer, wordt hiertoe vooraf door 
.,den Commandant van het betrokken land
., weerdistrict overleg gepleegd met den Com
"mandant van het korps, waarbij vorenbedoeld 
.,personeel onder de wapenen moet komen. 

"De Land weerdistrictscommandant geeft van 
"eventueel gedane oproepingen kennis aan den 
.,betrokken korpscommandant. 

.,De duur van den termijn van den te ver
.,vullen werkelijken dienst, als bedoeld in art. 6, 
.,punt 4°. der vorenaangehaalde Wet, wordt -
"met inachtneming van de aldaar als uiterste 
.,genoemde termijnen - door den korps
.,commandant of door den Chef, die als zoo
"danig is te beschouwen bepaald, en niet 
.,langer gesteld dan in het belang van de ge
.,oefendheid noodig wordt geacht. 

.,Aan hen die blijken hebben gegeven vol
"komen geschikt te zijn voor de vervulling 
.,der verplichtingen aan hunnen rang verbon• 
"den, kan vrijstelling van opkomst onder de 
.,wapenen worden verleend. 

"De aanwijzing tot vervulling van andere 
"diensten, welke ter gedeeltelijke vervanging 
.,komen van het verblijf in werkelijken dienst, 
"bedoeld in vorengemeld wetsartikel, geschiedt 

(1) Dit besluit is hiervoor reeds opgenomen . 
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,,niet dan met instemming van den belang
,,hebbende. 

"Voor datum van opkomst verdienen de 
,,algemeen erkende christelijke feestdagen, zoo
,,mede de Zaterdagen en Zondagen geen aan
"beveling. De datum van vertrek moet, zoo 
"mogelijk, niet vallen op een der vorenbedoelde 
,,feestdagen of op Maandag. 

"In de gevallen van overtreding, als bedoeld 
,, in het 6de lid van art. 10 der vorenaange
,,haalde Wet, worden de desbetreffende voor
"drachten aan het Departement van Oorlog 
,,ingediend". 

c. In § 9, voorlaatste :alinea: achter het 
woord "korpscommandant" te doen volgen de 
woorden: ,,of door den chef, die als zoodanig 
is te beschouwen" ; 

§ 9, laatste alinea, vervalt. 
d. In § 20 vervallen de woorden : ,,krach 

tens de beslissing van den Minister van Oorlog 
op de in de § § 4 en 5 bedoelde voordrachten" 
en de woorden : ,,of op moet komen, ingevolge 
het bepaalde in punt 5°. van artikel 5 der Wet 
voor het reserve-personeel der landmacht 1905". 

e, § 38, 10. alinea, wordt vervangen door : 
"Nadat de verbintenis, bedoeld in art. 32 

"van opgemeld Koninklijk Besluit aangegaan 
,,is, wordt de betrokkene door den Landweer
,,districtscommandant c. q. zoodra rloenlijk , 
"ingevolge de artikelen 35 of 36 van hetzelfde 
"Besluit, onderscheidenlijk tot eerste-oefening 
"of tot eerste-herhalingsoefening onder de 
,, wapenen geroepen". 

In § 38, voorlaatste alinea, vervallen de 
woorden: ,,uitnoodiging tot" ; 

§ 38, laatste alinea, vervalt; 
aan § 38 wordt eene al inea toegevoegd, 

luidende: 
"De Land weerdistrictscommandant geeft van 

"eventueel gedane oproepingen kennis aan den 
,,betrokken korpscommandant" . 

f. In§ 39 worden de woorden: ,,Oomman
"deerende-Officier van het korps of van het 
,,korpsgedeelte, waarbij het krachtens die be
,,slissing onder de wapenen moet komen" ver
,vangen door het woord: ,,Landweerdistricts

,,commandant". 
g. In § 42 vervalt de tweede zin . 
h. § 43, 2°. alinea, vervalt. 
i . § 45 wordt gelezen als volgt : 
"Na afloop van een verblijf onder de wapenen 

,,of van een termijn van deelneming aan oefe
"ningen, van reserve-personeel tot de landweer 
,,behoorende, wordt door den Commandeerende
,,Officier van het korps of het korpsgedeelte, 
"waarbij de betrokkene onder de wapenen is 
"geweest, een beknopt verslag omtrent de 

" wijze, waarop de dienst is vervult aan den 
,,betrokken Land weerdistrictscommandant toe
,,gezonden". 

j. De modellen I en VIII vervallen. 
(gel. ) ,T. WEN'l'l-lOLT. 

11 Febriia•·i 1909. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Com
missarissen der Koningin in de·: provin
ciën , betreffende het aandeel in[de lichting 
voor de nationale militie. 

Door een Uwer Ambtgenooten in een der 
overige provinciën werd mij verzocht mijne 
zienswij11:e te mogen vernemen omtrent de 
vraag of, indien overeenkomstig het laatste 
lid van art. 55 bis van nevensvermeld Konink
lijk besluit het daarin bedoelde aandeel in een 
of meer gemeenten wordt overschreden , het 
soortgelijk provinciaal aandeel, zooals het is 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 21 Ja
nuari 1909 (Staatsblad n•. 17) evenzeer mag 
worden overschreden. 

In overleg met de Ministers van Oorlog en 
Marine, die met mijn gevoelen te dezer zake 
instemmen , heb ik voren omschreven vraag 
in bevestigenden zin beantwoord, en zulks 
omdat niet is voorgeschreven op welke wijze 
in gevallen als hiervoren-bedoeld het provin
ciaal aandeel, te dragen in het tijdvak van 
1-15 Maart af te leveren gedeelte der lich
ting op de vastgestelde hoegrootheid moet 
worden gehouden en dus overschrijding van 
het gemeentelijk aandeel noodzakelijk ook over
schrijding van dat provinciaal aandeel ten ge
volge zal moeten hebben. 

Ik heb de eer U Hoogedelgestrenge met 
het bovenstaande ir. kennis te stellen. 

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

12 Februari 1909. ·w~:T, tot verhooging van 
het achtste hoofdstuk der Staatsbegrooting· 
voor het dienstjaar 1908. S. 40. 

Bij deze wet wordt na verhooging van eenige 
artikelen, het totaal der 4de afdeeling van dit 
hoofdstuk verhoogd met f 106,600, dat der· 
13de afdeeling met f 2,750, 

terwijl het eindcijfer van gemeld hoofdstuk 
wordt verhoogd met f 109,350. 

12 Febrnari 1909. WET, tot wijziging van 
het achtste hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1908. S. 41. 

Bij deze wet wordt na verhooging en ver
mindering van een artikel en na verandering 
van de omschrijving van eenige artikelen het 
totaal van de 17cle afdeeling van dit hoofd
stuk ve1·hoogd en dat van de 6de afdeeling ver
minde1·d met een bedrag van f 40,430. 
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12 F ebrua,·i 1909. W .ET , tot vaststelling van het negimde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1909. 8. 42. 

Bij deze wet wordt het IXde hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het d ienst-
jaar 1909, betreffende het Departnnent van Waterstaat, vastgesteld, zooals hierna verkort volgt: 

1° A:im.: Kosten van het Departement f 172,100.-
2• Waterstaat. ., 10,960,177.21 
3• Spoorwegen " 3,649,215.-
4• Pensioenen, wachtgelden, gratificatiën enz. 297,400.-
5• Onvoorziene behoeften 40,000.-
60 Posterijen . ., 20,328,995.-

Totaal van het IXde Hoofdstuk f 35,347,887.21 

12 :F'ebruari 1909. WET, tot toekenning van 
een renteloos voorschot uit 's R\jks schat
k ist ten behoeve van den aanleg en het 
in exploitatie brengen van een spoorweg 
van Drachten naar Groningen. S. 43. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is den aanleg en het in 
exploitatie brengen te bevorderen van een 
spoorweg van Drnchten naar Groningen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. U it 's Rijks schatkist wordt een 

renteloos voorschot beschikbaar gesteld ten 
bedrage van een derde der koste:1 van aanleg 
en in exploitatie brengen, doch tot geen hoo
ger bedrag dan f 430,000, ten behoeve van den 
aanleg en het in exploitatie brengen van een 
spoorweg van Drachten naar Groningen. 

2. Het in artikel 1 genoemde rentelooze 
voorschot wordt onder voorwaarden , door Ons 
of krachtens Onze machtiging te stellen, toe
gekend aan den concessionaris voor den aanleg 

van den aldaar genoemden spoorweg, doch 
niet dau nadat door belanghebbenden bij dien 
aanleg daarvoor, ten genoegen van Onzen 
Minister van Waterstaat, voldoende ondersteu
ning zal zijn verleend, onder geene andere 
voorwaarden, dan waarop de goedkeuring van 
genoemden Minister zal zijn verkregen. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 12den Fe

bruari 1909. 

(get. ) WILHELMINA. 

De Mini.•ter van Waterstaat, 
(.get. ) L. H. W. RE0OUT. 

(Uitgeg. 27 Febr. 1909.) 

12 Februari 1909. WET, tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
eigendommen ten behoeve van den aanleg 
van een scheepvaartkanaal ter verbinding 
van de Zuid- Wille,nsvaart en de rivier de 
Mark onderling en met de rivier de Aoner. 
s. 44. 

13 F~bmari 1909. WET, tot vaststelling van het tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1909. S. 45. 

Bij deze wet wordt het Xde hoofdstuk der hegrooting van de Staatsuitgaven voor het dienst
jaar 1909, betreffende het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel, vastgesteld, zoo
als h ierna verkort volgt : 

1° AFD.: Kosten van het Departement 
2° Landbouw . 
3• Nijverheid. 
4° - Handel . 
ó• Arbeid . 

Arbeidersverzekering 
Pensioenen, wachtgelden, gratificatiën en toelagen . 
OnYoorziene behoeften 

Totaal van het Xde Hoofdstuk 

f 177,033.75 
" 2,770,588.50 
,. 3,358,685.-

189,775.-
377,555.-
524,325.-
4\J,243.-
50,000.-

f 7,497,205.25 
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13 Februari 1909. WET, tot w1Jz1ging van 
de artikelen 37, 46, 46, 98 en 99 der On
gevallenwet 1901 en tot invoeging van een 
artikel tusschen de artikelen 47 en 48 
dier wet. S. 46. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1908/1909, n°. 168, 1-3. 
Hand. ide11i 1908/1909, bladz. 1649, 1660, 

1663-1666. 
Hand. 10 Kamer 1908/ 1909, bladz. 172, 197, 

198, 448. 

WIJ WILHELMINA, ENZ •.. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat de artikelen 37, 46, 46, 98 en 99 der On
gevallenwet 1901 (Wet van 2 ,Januari 1901, 
Staatsblnd n°. 1, laatstelijk gewijzigd bij de 
Wet van 13 Januari 1908, Staatsblad n°. 24) 
behooren te worden gewijzigd en dat een artikel 
behoort te worden ingevoegd tusschen de 
artikelen 47 en 48 dier wet; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het tweede lid van artikel 37 der 

Ongevallenwet 1901 wordt vervangen door de 
navolgende twee leden : 

"Worden in de onderneming twee of meer 
verzekeringsplichtige bedrijven uitgeoefend, 
dan worden door het bestuur der Rijksver
zekeringsbank, indien dit noodig is tot juiste 
vaststelling van het aandeel, door de onder- . 
neming op te brengen in de middelen tot 
dekking der uitgaven, de verschillende ver
zekeringsplichtige bedrijven, hetzij op zich 
zelf, hetzij tot groepen vereenigd, afzonderlijk 
in een gevarenklasse ingedeeld, met toewijzing 
van een gevarencijfer voor elk dier bedrijven 
of voor elke groep van bedrijven. 

Indien eene onderneming of, in het geval 
voorzien bij het vorige lid, de aldaar bedoelde 
bedrijven, minder of meer gevaar opleveren 
dan wordt uitgedrukt door het laagste of 
hoogste gevarencijfer van de klasse, waarin 
de onderneming of bedeelde bedrijven vallen, 
kan die onderneming of kunnen die bedrijven 
met Onze machtiging in eene lagere of hoogere 
gevarenklasse worden gerangschikt" . 

2. Het laatste lid van artikel 46 der On
gevallenwet 1901 wordt vervangen door de 
navolgende twee leden: 

"Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kunnen, hetzij in het algemeen, hetzij ten op
zichte van bepaalde gemeenten of bepaalde 
gedeelten van eene gemeente, voor bepaalde 
bedrijven of groepen van bedrijven, voor be
paalde groepen van ondernemingen of voor 
bepaalde groepen van werklieden in die be
drijven of ondernemingen, alsmede voor de 
ondernemingen, ten aanzien waarvan het tweede 

lid van artikel 37 is toegepast, omtrent de 
vaststelling van de loonen van de verzeker
den andere of nadere voorschriften worden 
gegeven. Door Onzen Minister, met de uit
voering dezer wet belast, kan ten aanzien van 
eene bepaalde onderneming ontheffing worden 
verleend van het nakomen hetzij van de andere 
voorschriften, hetzij van een of meer dier 
voorschriften; in het eerste geval is de werk
gever verplicht ten aanzien dier onderneming 
de bepalingen der vorige leden na te komen. 
Gelijke ontheffing kan door hem worden ver
leend van het nakomen van de nadere voor
schriften of van een of meer dier voorschriften. 
De Minister kan te allen tijde de ontheffing 
intrekken. 

De werkgever is verplicht aan den bevoeg
den agent der _Rijksverzekeringsbank inzage 
te verleenen van de stukken, welke bij ver
plicht is te houden krachtens de bepalingen 
van deze wet of van een algemeenen maatregel 
van bestuur, als in het vorige lid bedoeld.". 

3. Artikel 46 der Ongevallenwet 1901 wordt 
gewijzigd als volgt: 

In het eerste lid wordt in plaats van het 
sub c bepaalde gelezen: 

"c. het formulier der loonlijsten, bedoeld in 
het vorige artikel en het formulier of het 
model der stukken, welke de werkgever inge
volge de bepalingen van een algemeenen maat
regel van bestuur, als bedoeld in het vorige 
artikel, verplicht is te houden in plaats van 
de loonlijsten ; 

d. het formulier of het model der stukken, 
welke de werkgever ingevolge de bepalingen 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in het vorige artikel, verplicht is 
te houden behalve de loonlijsten.". 

In het tweede lid wordt: ., . bedoeld sub b 
en c" vervangen door: ,,en modellen, bedoeld 
sub b, c en d". 

4. Tusschen de artikelen 47 en 48 der On
gevallenwet 1901 wordt ingevoegd een artikel, 
luidende: 

,,Artikel 47bis. Ten aanzien van bi,drijven , 
groepen van bedrijven, groepen van onder
nemingen of groepen van werklieden, waarvoor 
in het algemeen of ten opzichte van bepaalde 
gemeenten of bepaalde gedeelten van eene ge
meente andere of nadere voorschriften worden 
of zijn gegeven omtrent de vaststelling van 
de loonen van de verzekerden, kan, in afwij
king van de bepalingen van het derde lid van 
artikel 42 en van het tweede lid van artikel 
47, bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden bepaald, dat de daar bedoelde ver
menigvuldiging van vier gulden geschiedt met 



120 13 FEBRUARI 1909. 

het aantal dagen der betalingsperiode, de 
Zondagen en algemeen erkende Christelijke 
feestdagen niet medegerekend". 

5 . De woorden: .,in het voorgaande artikel", 
in het eerste lid van artikel 48 der Ongevallen
wet 1901, en de woorden "in het vorige 
artikel" in het tweede lid van dat artikel, 
worden vervangen door de woorden : .,in 
artikel 4 7". 

6 . 1n artikel 98 der Ongevallenwet 1901 
wordt na: .,84," ingevoegd: .,van eenig voor
schrift, vervat in een algemeenen maatregel 

van bestuur, als bedoeld in het vierde lid vsn 
artikel 4/\,". 

7 . In artikel 99 der Ongevallenwet 1901 
wordt na: .,formulieren" ingevoegd: .,of model
len" en wordt: .,en c" vervangen door ., , c en d". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenh11ge, den 13den Februari 

1909. 
(get.) WILHELMINA. 

De Min. van Landbouw, Nijverhei.d en Handel, 
(get. ) A. S. TALMA. 

(Uitgeg. 18 Febr. 1909.) 

13 F ebruari 1909. WET, houdende vaststelling van het elfde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1909. S. 47. 

Bij deze wet wordt het Xlde hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven -voor het dienst-
jaar 1909, betreffende het Departement van Kolonilfn, vastgesteld , zooals hierna verkort volgt: 

I• AFD.: Kosten van het Departement . f 298,913.-
2• Uitgaven ten behoeve van de kolonie Suriname . ,, '.l,002,663.!l8 5 

a• Uitgaven ten behoeve van de kolonie Curaçao. 550,489.50 
4° Pensioenen en gagementen van gewezen landsdienaren in de voor-

malige Nederlandsche bezittingen ter Kuste van Guinea. 4,373.-
Pensioenen, wachtgelden en gratificatiën, alsmede daarmede in 

verband staande uitgaven 42,188.-
Subsidie aan- en Regeeringstoezicht over de Deutsch-Niederlän

dische Telegraphengesellschaft . 
7• 
8• 

Kazerneering der Koloniale Reserve . 
Onvoorziene uitgaven. 

113,250.-
25,000.-
40,000.-

Totaal van het Xlde Hoofdstuk f 3,076,877.48• 

13 Februari 1909. WET, tot vaststelling van 
het twaalfde hoofdstuk der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1909. S. 48. 

Bij deze wet wordt het Xllde hoofdstuk 
der begrooting van Staatsuitgaven voor het 
dienstjaar 1909, betreffende de Onvoorziene uit
gaven, vastgesteld tot een bedrag van f 50,000. 

18 Februari 1909. WET, tot aanvulling der 
middelen ter goedmaking van de uitgaven, 
bep;repen in de Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1909. S. 49. 

WIJ WILHELMINA., J-:NZ . .. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging hebben genomen, 
dat de toestand van 's lands financiën, in af
wachting van de totstandkoming van maatre
gelen van duurzamen aard tot versterking der 
middelen, maatregelen van tijdelijken aard 
vordert en dat te dien einde eene aanvul
ling noodig is van de middelen ter goedmaking 
vnn de uitgaven, begrepen in do Staatsbegroo
ting voor het dienstja!r 1909 ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. t . Er worden geheven tien opcen

ten op: 
a. de aanslagen in de belasting op bedrijfs

en andere inkomsten, over het belastingjaar, 
loopende van 1 Mei 1909 tot en met 80 April 
1910, op te leggen aan de sub a en c-k van 
artikel 1 der wet op die belasting bedoelde 
belastingplichtigen , alsmede aan de societeiten ; 

b. de aanslagen in de belasting op bedrijfs
en andere inkomsten, op te leggen aan de sub 
b van artikel 1 der wet op die belasting be
doelde belastingplichtigen, behalve de socie
teiten, wegens uitdeelingen als bedoeld in art. 5 
§ 1, dier wet, betrekking hebbende op ee~ 
boekjaar, welks einde valt in het hiervoren 
sub a genoemde belastingjaar; 

c. de aanslagen in de vermogensbelasting 
over het belastingjaar loopende van 1 Mei 
1909 tot en met 80 April 1910. 

2 . Van de opbrengst wegens de volgens 
het voorgaande artikel geheven opcenten wordt 
2/ • toegevoegd aan de middelen ter goedma-
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king van de uitgaven, begrepen in de Staats 
begrooting voor het dienstjaar 1900. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 13den Fe-

bruari 1909. · 
(qet. ) WILHELMINA. 

De Minister 1•an Financiën, (get. ) KoLKMAN. 
(Uitgeg . 20 Febr. 1900.) 

13 Februari 1909. BESLUIT, tot vernietiging 
van het besluit van den raad der gemeente 
Delft van 20 Januari 1909, waat·bij J . Kou
WENHOVEN, aldaar, ontvankelijk is ver
klaard in zijn bezwaar tegen eene aan
schrijving van Burgemeester en Wethou
ders tot het aanbrengen van verbeteringen 
in hem toebehoorende woningen. S. 50. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 1 Februari 1909, 
n°. 948, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, be
treffende het besluit van den raad der gemeente 
Delft van 20 Januari 1909, waarbij J. KoUWEN
JI0VEN, aldaar, ontvankelijk is verklaard in 
zijn bezwaar tegen eene aanschrijving van 
Burgemeester en Wethouders tot het aanbren
gen van verbeteringen in hem toebehoorende 
woningen. 

Overwegende, dat voormelde aanschrijving 
van Burgemeester en Wethouders aan J . Kou
WENHOVEN is gedagteekend 15 October 1908 ; 

dat_ het bezwaarschrift van J. KouwENHO
VEN aan den gemeenteraad is gedagteekend 
27 November 1908; 

Overwegende, dat artikel 17, tweede lid, van 
de Woningwet bepaalt, dat hij, tot wien eene 
aanschrijving tot verbetering van eene woning 
is gericht. binnen dertig dagen na dagteekening 
der aanschrijving voorûening bij den gemeen
teraad kan vragen ; 

dat J. KouwENHOVEN dien termijn niet in 
acht heeft genomen en dus niet ontvankelijk 
had moeten worden verklaard; 

dat derhalve bovenvermeld raadsbesluit is 
in strijd met de wet ; 

Gelet op artikel 168 van de Gemeentewet; 
Den Raad van State geboord (advies van 

9 Februari 1909, n°. 17); 
Gezien het nader rapport van Onzen Mini• 

ster van Binnenlandsche Zaken van 11 Febru
ari 1909, n°. 1416, afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemd besluit van den raad der ge

meente Delft dd. 20 Januari 1909 te vernieti
gen wegens 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. 

's Gravenhage, den 13den Februari 1909. 
(qet. ) WILHELM.INA. 

DP. Min. van B innen/. Zaken, (get. ) HEEMSKERK. 
(Uitgeg. 25 F ebr. 1909.) 

15 Februari 1909. ARRES'l' van den Hoogen 
Raad der Nederlanden, houdende beslis
sing, dat de vraag, of een bepaling, ver
vat in een Provinciaal reglement, treedt 
op het gebied van het algemeen rijksbe
lang, aan het oordeel van den rechter ont
trokken is. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij memorie en toe
gelicht bij pleidooi : 

Schending of verkeerde toepassing van art. 
142 der Provinciale wet, de a rtt. 2, 3 der wet 
van 9 Juli 1900 (Staatsblad n°. 118), 11, 38, 
16 en 18 van het Tramwegreglement van 1902 
(Staatsblad n°. 162) en verschillende artt. der 
Stoomwet van 16 April 1896 (Staatsblad n°. 69) 
en van het besluit tot uitvoering der Stoom
wet van 19 October 1896 (Staatsblad n°. 168); 

Overwegende, dat het beroep onbeperkt is 
ingesteld, doch niet-ontvankelijk is, voor zoo
ver het is gericht tegen de in het vonnis ver
vatte vrijspraak ; 

0. voor zooverre het beroep ontvankelijk is: 
dat bij het bestreden vonnis wettig en over

tuigend is bewezen verklaard, met requirants 
schuld daaraan : dat hij op 17 Februari 1908 
des namiddags omstreeks 6 uur onder Etten, 
tusschen Etten en Vaartkant als machinist rij
dende met een trein der Zuid-Nederlandsche 
Stoomtramweg-maatschappij bij het ontmoe
ten en voorbijrijden van een voor een rijtuig 
gespannen paard dat daar over den weg reed, 
stoom uit den motor heeft laten ontsnappen ; 

dat dit feit is gequalificeerd en de requirant 
te dier zake is veroordeeld , zooals in het hoofd 
van dit arrest is vermeld ; 

0 ., dat hiertegen het eenig cassatiemiddel 
is gericht, tot ondersteuning waarvan bij de 
memorie en het pleidooi in hoofdzaak is aan• 
gevoerd : dat toen art. 20ö van het Reglement 
van Politie op het gebruik der openbare we
gen in de Provincie Noord-Brabant van 18 
November 1889 Provinciaal Blad van 1890 
n°. 12, houdende verbod stoom te laten ont
snappen bij het ontmoeten of voorbijrijden van 
paarden , was vervallen door de wet van 9 Juli 
1900 (Staatsblad n°. 118), en het daarop steu-
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nende Tramweg-reglement van 31 Juli 1902 
(Staatsblad n•. 162), de Provinciale reglemen
ten van 1904 en 1906 niet meer hetzelfde moch
ten bepalen, en dat, zoo deze stelling faalt, de 
Provinciale reglementen van 1904 en 1906 
onwettig zijn, daar zij inbreuk maken op de 
voorschriften van den hoogeren wetgever, t . 
w. de artt. 11, 38, 16 letter f en 18 van het 
Tramwegreglement van 1902 (Staatsblad n•. 
162), verschillende artikelen van de toomwet 
van 15 April 1896 (Staatsblad n°. 69) en het 
Koninklijk tesluit tot uitvoering der toom wet, 
van 19 October 1896 (Staatsblad n•. 163) en de 
rechter ?.ich derhalve had moeten onthouden 
van de toepassing van art. 23 Politie Regle
ment op de wegen in oord-.Brabant 1904, 
Provinciaal blad n°. 17 van 1906; 

0 . hiernmLrent: 
dat art. 20b van het Reglement van Politie 

op het gebruik der openbare wegen in de Pro
vincie Noord-Brabant van 18 November 1889 
(Prnvinciaal blad van 1890 n°. 12) luidde : 

" De bestuurder van het voertuig of den 
trein is verplicht de stoom in te houden bij 
het ontmoeten of voorbijrijden van paarden"; 

dat door de wet van 9 J nli 1900 (Staatsblad n•. 
118) en het daarop steunend Tramreglement 
van 31 Juli 1902 (Staatsb lad n•.162), voornoemde 
bepaling, als regelende hetzelfde onderwerp, 
van rechtswege had opgehouden te gelden; 

dat echter bij art. 3 der wet van 9 Juli 
1900 (Staatsblad 11°. 118) aan de Staten der 
Provinciën de bevoegdheid is gegeven omtrent 
den dienst en het gebruik van spoorwegen, 
waarop geen vervoer plaats heeft dan met eene 
snelheid van ten hoogste 20 K.M. per uur, 
voor spoorweggedeelten op openbare wegen 
aangelegd, voorschriften te geven, voor zoo
veel betreft de punten, wa11romtrent in art. 
2 niet is voorzien en de voorziening niet aan 
een algemeenen maatregel van bestuur is op-

. gedragen, mits die voorschriften niet in strijd 
komen met de bij de wet of bij algemeenen 
maatregel van bestuur uitgevaardigde bepa
lingen: 

dat tengevolge van deze bepaling de Pro
vinciale Staten in art. 23 Politie Reglement 
·op de wegen in Noord-Brabant 1904 (Provinci
aal blad n•. 17 van 1906) hebben opgenomen 
eene bepaling van gelijke strekking als de voor
noemde vervallen bepaling, welke nieuwe be
paling luidt: 

.,Het is verboden: 
"b. bij het ontmoeten of voorbijrijden van 

paarden stoom of rook uit den motor te laten 
ontsnappen" : 

dat het op die wijze opnemen van eene bepa• 

' ling van gelijke strekking als eene vervaJlen 
1 bepaling, in een later reglement nergens bij de 

wet is verboden en zeker niet schending van 
art. 142 der Provinciale wet oplevert; 

0. dat de bepaling van art. 23 Politie Re
glement op de wegen in Noord-Brabant 1904 
(Provinciaal blad n•. 17 van 1906) geen inbreuk 
maakt op de voorschriften van den hoogeren 
wetgever, t. w., volgens het cassatiemiddel, de 
artt. 11, 38, 16 letter fen 18 van het Tramregle
ment van 1902 (Slaa/sblad n°. 162) en verschil 
lende artikelen der Stoom wet van 15 April 1896 
(Staatsblad n°. 69) en van het Koninklijk be
sluit tot uitvoering der Stoomwet van 19 Oc
tober 1896 (Staatsblad n°. 163) ; 

dat die bepaling toch niet is gemaakt ter 
verzekering van het veilig verkeer over de 
spoorwegen waarop geen vervoer plaats heeft 
dan met eene snelheid van ten hoogste 20 K. 
M. per uur, waarin het Tramreglement voor
ziet, noch tot regeling van het toezicht op het 
gebruik van stoomtoestellen, waarin de Stoom
wet en het op die wet berustend Koninklijk 
besluit voorziet, maar uitsluitend in het be
lang van het veilig verkeer op den openbaren 
weg, daar zij niet in het algemeen, maar al
leen bij het ontmoeten of voorbijrijden van 
paarden verbiedt, stoom of rook uit den mo
tor te laten ontsnappen, kennelijk om onge
lukken door het schrikken van paarden te 
voorkomen; 

dat deze opvutting ook steun vindt in de 
geschiedenis der wet; 

dat toch het eerste lid van art. 3 der wet 
van 9 Juli 1900 (Staatsblad n°. 118) in het 
0. R. O. niet voorkwamen, maar in het ge• 
wijzigd ontwerp, dat wet is geworden, op aan
drang van de Tweede Kamer in het Voor!oo
pig Verslag, werd opgenomen en door de Re
geering werd toegelicht als volgt: ,.Nevens 
de ter verzekering van laatstgenoemd belang 
(d.i. de veiligheid van het verkeer over deze 
spoorwegen) bij algemeenen maatregel van 
bestuur te geven voorschriften, zullen echter 
vermoedelijk voor de gedeelten, die op open
bare wegen zijn aangelegd, ook nog wel eenige 
bepalingen zijn te maken in het belang van het 
veilig verkeer over den openbaren weg. Waar 
nu krachtens deze wet dit onderwerp niet van 
Rijkswege zal kunnen worden geregeld, zullen 
- zoolang zoodanige algemeene regeling niet 
uit anderen hoofde zal zijn tot stand gebracht -
de Provinciale besturen uit den aard der zaak 
bevoegd zi,in, zich dit onderwerp aan te trek
ken. Het kwam wenschelijk voor deze rege
lende bevoegdheid der Provinciale besturen in 
de wet zelve te erkennen en tegelijkertijd hare 
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grenzen aan te geven". Bijl. Hand. 2de Kamer 
1899/1900 no. 13 p. 6; 

dat eindelijk de vraag of de gewraakte be
paling treedt op het gebied van het algemeen 
Rijksbelang ter beoordeeling staat van de Pro
vinciale Staten en de Kroon en onttrokken 
is aan het oordeel van den rechter ; 

dat alzoo het eenig cassatiemiddel is onge
grond ; 

Gezien art. ~7 Strafvordering; 
Verklaart den requirant niet-ontvankelijk in 

zijn beroep voor zoover dit is gericht teiren 
.de in het vonnis vervatte vrijspraak; 

Verwerpt overigens het beroep. 
,W. v. 'T R. 8823.) 

15 Februari 1909. AR REST van den Hoogen 
Raad, houdende beslissing, dat, waar in 
art. 50 lid 1 n°. 1 der Drankwet van eene 
vere ischte vergunning gesproken wordt, 
daaronder niet anders kan worden verstaan 
dan het hebben der vergunning, vereischt 
voor die sool't van verkoop, die plaats heeft. 

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

requirant voorgesteld bij memorie, 
Schending van art. 1 Strafr., art. 216, 2de lid 

Strafv., art. 50 1°. der Drankwet in verband 
met art. 1, 2de lid, art. 2. lste en 3de lid der 
Drankwet; 

Overwegende, dat bij het bestreden vonni8, 
overeenkomstig de inleidende dagvaarding , 
wettig en overtuigend is bewezen verklaard, 
met requirants schuld daaraan, dat hij op 
13 October 1907 in het door hem in perceel 
n°. 81 aan de Wittenstraat te Amsterdam ge• 
houden bierhuis, waarvoor geene andere ver
gunning was verleend tot verkoop van sterken 
drank in het klein dan die voor den verkoop voor 
gebruik tM plaatse van verkoop, aan een per
soon, genaamd F . W. B., eene hoeveelheid 
van 4 d.L. althans minder dan 2 L. citroen
bitter, in ieder geval sterken drank voor ge
bruik elders heeft verkocht tegen betaling van 
f 0.40, althans tegen betaling ; 

dat dit feit is gequalificeerd en de requirant 
te dier zake is veroordeeld, zooals in het hoofd 
van dit arrest is vermeld; 

0. dat hiertegen het eenig casEatiemiddel is 
gericht, tot ondersteuning waarvan bij de me
morie in hoofdzaak is aangevoerd, dat art. 50. 
1°. der Drankwet alleen strafbaar stelt het 
zonder de vereischte vergunning verkoopen 
van sterken drank in het klein, het te koop 
aanbieden in het kiein eu het in voorraad heb
ben ten verkoop in het klein ; dat bewezen is 
verklaa-rd, dat requirant in het bezit was der 

vergunning om sterken drank in het klein te 
verkoopen enz.; dat derhalve het bewezen ge
oordeelde feit had moeten worden gequalificeerd 
als het verkoopen van sterken drank, a11ders 
dan voor verbruik ter plaatse in eene locali
teit, waarvoor vergunning is verleend voor 
den verkoop bedoeld bij art. 1, 2de lid a der 
Drankwet, waarop geene straf is gesteld, daar 
de splitsing in art. 1 2°. der Drankwet alleen 
aangeeft op welke wijze van de vergunning 
gebruik mag worden gemaakt en niet tweeërlei 
soorten vergunningen ; 

0. hieromtrent, 
dat de Drankwet twee onderscheidene ver

gunningen kent, 1°. tot verkoop voor gebruik 
ter plaatse van verkoop; 2°. tot verkoop voor 
gebruik elders dan ter plaatse van verkoop; 

dat, waar alzoo van eene vereischte vergun
ning gesproken wordt, zooals in art. 50 lid 
n°. 1 der Drankwet daaronder niet anders kan 
verstaan worden dan het hebben van de ver
gunning vereischt voor die soort van verkoop, 
die plaats beeft; 

dat hieruit volgt, dat hij die sterken drank 
verkoopt voor gebruik elders dan ter plaatse 
van verkoop, terwijl hij slecht~ eene vergun
ning heeft tot verkoop voQr gebruik ter plaatse 
van verkoop, het eerste doet zonder vergun
ning; 

dat het eenig middel van cassatie alzoo is 
ongegrond; 

Verwerpt het beroep in cassatie. 
(W. v. 'T R. 883.1.) 

16 F ebruari 1909. BESLUIT, houdende beschik
king op het beroep ingesteld door den 
Raad der gemeente Oostelbeers c. a. tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noo,·dbrabanf, dd. 25 Juni 1908, G. n°. 137, 
2de Afdeel ing, waarbij goedkeuring is ont
houden aan zijn besluit van 15 Mei 1908, 
tot het verleenen van eervol ontslag aan 
ADRIANA JOHANNA BAK:X als onderwij
zeres aan de openbare lagere school te 
Middelbeers. S. 51. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente Oostelbeers c. a. tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord
brabant, d.d. 25 Juni 1908, G. n°. 137, 2de Af. 
deeling, waarbij goedkeuring is onthouden aan 
zijn besluit van 15 Mei 1908, tot het verleenen 
van eervol ontslag aan ADRIANA JOHANNA BAKX 
als onderwijzeres aan de openbare lagere school 
te Middel,beers. 

Den Ra.ad van State, Afdeeling voor de Ge-
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schillen van Bestuur, gehoord, advies van 18 No
vember 1908, no. 231 ; 

Op de voordracht van Onzen MiPister van 
Binnenlandsche Zaken van 13 Februari 1909, 
n°. 100, afdeeling Lager Onder,vijs ; 

Overwegende, dat het Raadsbesluit strekt 
om Mejuffrouw A. J. BAKX, met ingang van 
1 Juli 1908, eervol ontslag te verleenen als 
onderwijzeres aan de openbare lagere school te 
Middelbeers, en steunt op de overweging, dat 
het niet in het belang van het onderwijs te 
achten is, dat zij als gehuwde onderwijzeres ge
durende hare zwangerschap en later als moeder 
hare plaats in de school behoudt ; 

dat Mej. A. J. BAKX aan Gedeputeerde Staten 
van Nooràbrabant verzocht heeft, hunne goed
keuring aan het Raadsbesluit niet te verleenen; 

dat Gedeputeerde Staten bij besluit van 25 
Juni 1908, G. n°. 137, 2de Afdeeling, hunne 
goedkeuring aan het Raadsbesluit hebben ont
houden, daarbij overwegende, dat deze onder
wijzeres tot aan den dag, waarop het besluit 
tot ontslag is genomer,, in staat is geweest, hare 
plichten te vervullen, en gebleken is, dat plaats
vervanging, wanneer die gewenscht wordt, niet 
onmogelijk zal zijn ; 

dat volgens mededeeling van den districts
schoolopziener in dezelfde gemeente op een 
kwartier afstand van de school te Middelbeers, 
eene onderwijzeres in de school staat, die 12 kin
deren gehad heeft, zonder dat in 20 jaren één 
klacht bij hem was ingekomen, of het onderwijs 
merkbaar schade heeft geleden ; 

dat het belang van het onderwijs aan de 
school te Middelbeers niet vordert, dat aan deze 
onderwijzeres ongevraagd eervol ontslag wordt 
verleend, en deze maatregel van bijzondere 
hardheid ten opzichte van haar is; 

dat de Gemeenteraad hierop Onze voorziening 
heeft ingeroepen ; 

Overwegende, dat de wet tot regeling van 
het Lager Onderwijs ten aanzien van de rede
nen, waarom op voordracht van Burgemeester 
en Wethouders aan een onderwijzer of onder
wijzeres ontslag kan worden verleend, geenerlei 
beperking bevat en de wettelijke bevoegdheid 
van den Gemeenteraad, behoudens goedkeu
ring van Gedeputeerde Staten en beroep op de 
Kroon, om in een geval als het onderhavige met 
toepassing van art. 30 der wet, aan eene, aan 
eene gemeenteschool verbonden, onderwijzeres 
ongevraagd ontslag te verleenen, derhalve 
vaststaat; 

dat hét in den regel gewenscht is aan eene 
onderwijzeres, die een huwelijk aangaat, op 
dien grond een eervol ontslag te verleenen ; 

dat de Raad der gemeente Oostelbeers hiertoe 

echter niet ten tijde van het sluiten van het 
huwelijk tusschen A. VAN DE Loo en de onder
wijzeres A. J. BAKX is overgegaan, en evenmin 
Burgemeester en Wethouders op dien grond 
eene voordracht aan den Raad hebben gedaan; 

dat het besluit van den Raad van Oostelbeers, 
waarbij Mej. A. J. VAN DE Loo, geboren BAKX, 
eervol werd ontslagen, eerst genomen is, toen 
zij zwanger was ; 

dat het niet aangaat eene onderwijzeres te 
ontslaan, omdat uit haar huwelijk kinderen 
worden geboren, vermits zwangerschap en be
valling natuurlijke gevolgen van het huwelijk 
zijn, en het in strijd is te achten met de goede 
zeden, de handhaving van eene onderwijzeres in 
hare betrekking te verbinden aan kinderloosheid 
van het huwelijk ; 

dat mitsdien terecht door Gedeputeerde Sta
ten van Nooràbrabant aan het besluit van den 
Raad der gemeente Oostelbeers c. a. dd. 15 Mei 
1908, de vereischte goedkeuring is onthouden; 

Gezien de wet tot regeling van het Lager 
Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ongegrondverklaring van het beroep het. 

besluit van Gedeputeerde Staten van Noord
brabant, van 25 Juni 1908, G. r 0 • 137, 2de Af. 
deeling, waarbij goedkeuring is onthouden aan 
het besluit van den Raad der gemeente Oostel
beers, c. a., dd. 15 Mei 1908, te handhaven. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het St,aatsblad geplaatst, en tegelijk met 
de in hoofde dezes vermelde voordracht van ge
noemden Minister in de Nederlandsche St,aats
courant opgenomen zal worden, en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur. 

's Gravenhage, den 16den Februari 1909. 
(get.) W I L H E L M I N A. 

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

(Uitgeg. 5 Maart 1909.) 

16 Februari 1909. BESLUJ '.:", houdende vaststel
ling van bijzondere voorn·rtarden van be
noembaarheid tot technische betrekkingen 
bij den Waterstaat en de burgerlijke open
bare wArken in Nederlandscb-Indië en re
gelen betreffende de uitzending van per
soneel uit N ederland voor zoodanige be
trekkingen. 

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

Koloniën van 11 Febrnari 1909, afd eeling D , 
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Hebben goedgevonden en ve1·sta11n : 
Met intrekking van Ons besluit van 12 Ma11rt 

1908 (Indisch•Staatsblad n•. 357), en, voor zoo· 
veel bij dit besluit niet anders bepaald is, van 
het Koninklijk besluit van 15 Augustus 1887 
(Indi8ch-Staatshlad n•. 185) en de daarin aan ge• 
brachte wijzigingen, vast te stellen de volgende 

BIJZONDERE VOORWAARDEN van 
benoembaarheid tot technische betrekkingen 
bij den waterstaat en de burgerlijke open· 
bare werken in Nederlandsch•Indië en 
regelen betreffende de uitzending van per· 
soneel uit Nederland voor zoodani_qe be
trekkingen. 

Voorwaarden van benoembaarheid. 

Art. 1. Bij den waterstaat en de burgerlijke 
openbare werken in Nederlandsch Indië zijn 
benoembaar: 

À. tot adspirant•ingeniew· en de hoogere in· 
genieursbetrekkingen : 

zij die aan de Technische Hoogeschool of 
aan de voormalige Polytechnische School te 
Delft het diploma van civiel·ingenieur hebben 
verworven ; 

B. tot architect : 
zij die voldaan hebben aan een der hieron

der sub O genoemde eischen voor de betrek• 
king van opzichter en daarenboven aan het 
examen overeenkomstig het bij dit besluit ge• 
voegde programma .B ; (1) 

C. tot opzichter : 
1°. zij die, na met goed gevolg het examen 

voor opzichter van den Rijkswaterstaat in Ne
derland te hebben afgelegd en ten genoeg3n 
van On:r.en Minister van Koloniën bewijzen van 
voldoende practiscbe ervaring te hebben ge
geven, voor de benoeming uit ederland wor• 
den uitgezonden ; 

'2°. zij die tot een telkenmale door den direc• 
teur der burgerlijke openbare werken vast te 
stellen aantal , door hem daarvoor in aan• 
merking worden gebracht op grond van den 
uitslag vtin een vergelijkend examen, volgens 
het bij dit besluit gevoegde programma A. (1) 

Tot het afleggen van dit examen, hetwelk 
uitsluitend in Indië wordt afgenomen, worden 
alleen toegelaten jongelieden die: 

a. bun 26ste levensjaar nog niet hebben vol• 
bracht; 

b. in het be:r.it zijn van een getuigschrift van: 
of het met goed gevolg afgelegd eindexamen 

van den cursus tot opleiding van bouwkundi• 

(1) De programma's zijn hieracbt,ir niet 
opgenomen. Zie hiervoor de Nederlandsche 
Staatscourant van 5 Ma11rt 1909, n°. 54. 

gen aan de Koningin•Wilhelminaschool te .Ba• 
tavia, de burgeravondschool te Soerabaja of 
aan eenige andere door den Gouverneur-Gene• 
raal hiermede gelijkgestelde onderwijsinrich. 
ting in Nederlandsch•lndië; 

of het met goed gevolg afgelegd examen 
voor opzichter van den Rijkswaterstaat in 
Nederland; 

of het met goed gevolg afgelegd examen 
voor opzichter van den waterstaat en de bur
gerlijke open bare werken in N ederlandscb-lndië, 
overeenkomstig de bepalingen van het Konink• 
lijk besluit van 15 Augustus 1887 (Indisch
Staatsblad n•. 185) ; 

c. bovendien ten genoegen van den directeur 
der burgerlijke openbare werken door over• 
legging van getuigschriften bewijzen, dat zij 
gedurende twee juren met vrucht werkzaam 
zijn geweest bij de uitvoering van bouwwerken; 

D. tot mantri-opzichter: 
inlandsche jongelieden die, na oene prac• 

tiscbe voorbereiding van ten minste drie jaren, 
voldaan hebben aan de door den Gouverneur• 
Generaal voor die betrekking vast te stellen 
eiscben van bekwaamheid en geschiktheid. 

Overgangsbepalin_qen. 

2. 1. Zij die bij het in werking treden van 
dit besluit bij den waterstaat en de burgerlijke 
openbare werken eene der in art. 1 genoemde 
betrekkingc,n bekleeden of bekleed hebben, of 
in het bezit zijn van een diploma B van be• 
noembaarheid tot de betrekking van architect, 
krachtens vroeger geldende bepalingen vedue• 
gen, worden bescb0uwd aan de eischen, bij 
art. 1 voor dezelfde betrekkingen gesteld, vol
daan te hebben, met dien verstande evenwel, 
dat zij die volgens de vroegere bepalingen al
leen benoembaar zijn tot opzichter der 2de of 
llde klasse, niet tot opzichter der lste klasse 
kunnen bevorderd worden, tenzij zij hebben 
voldaan aan een der examens, bedoeld bij art. 
1 sub 0, 2°., van dit besluit. 

2. Zij die, zonder b ij het in werking treden 
van dit besluit de betrekking van opzichter 
bij den waterstaat en de burgerlijke openbare 
werken te bekleeden of te hebben bekleed, 
volgens de vroegere bepalingen tot die betrek
king benoembaar waren of benoembaar wor
den door alsnog het examen A volgens de 
vroegere bepalingen af te leggen, kunnen tot 
de genoemde betrekking nog worden benoemd, 
zoolang het sub O van art. 1 bedoelde vergelij• 
kend examen nog nimmer is afgenomen . 

Examens. 

3. 1. Het examen volgens het bij dit besluit 
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gevoegde programma A wordt telkens, wan 
neer daartoe behoefte bestaat, afgenomen ctoor 
eene commissie, die zal worden benoemd vol
gens bestaande of nog door den Gouverneur
Generaal uit te vaardigen voorschriften. 

2. H et examen volgens programma B wordt 
elk jaar afgenomen door com miss iën als aan 
het slot van het vorige lid bedoeld. Tot het 
afleggen van dit examen worden slechts toe
gelaten opzichters bij den waterstaat en de 
burgerlijke openbare werken in Nederlandsch
Indië, die gedurende ten minste vijf jaren ac
tief als zooda11ig werkzaam z ijn geweest of 
dienst hebben gedaan, zullende de tijden , met 
binnenlandsch verlof buiten bezwaar van den 
lande, met buitenlandsch verlof, dan wel in 
non-activiteit of in het genot van wachtgeld 
doorgebracht, voor de berekening van dezen 
termijn niet medetellen. 

Uitzending uit Nederland. 

4 . 1. Wanneer uitzending van technisch 
personeel voor den waterstaat en de burger
lijke openbare werken noodig is, wordt daartoe 
overgegaan door Onzen Minister van Koloniën, 
die dat personeel stelt · ter beschikking van 
den Gouverneur-Generaal. 

2. Geene uitzending h eeft plaats dan nadat 
uit een van l{egeeringswege ingesteld genees
kundig ondeJzoek is gebleken van een gezond 
lichaamsgestel en vrijdom van gebreken, die 
voor den dienst in Nederlandsch-Indië onge
schikt maken. 

3. Aan de uitzending uit Nederland zijn , 
behalve overtocht voor gouvernementsrekening 
op den voet der daaromtrent geldende bepa_ 
lingen, verbonden de volgende voordeelen : 

1 °. voor hen die bestemd zijn om tot adspi
.-ant-ingenieur te worden benoemd: 

a. et'ne voorloopige bezoldiging vnn /150 ' 
(eenhonderd vijftig gulden) 's maands; 

b. eene gratificatie voor uitrusting ten be
drage van /1500 (een duizend vijfhonderd 
gulden); 

2°. voor h en die bestemd zijn om tot opzichter 
te worden benoemd : 

a. eene voorloopige bezoldiging van f 60 
(zestig gulden) 's maands ; 

b. eene gratificatie voor uitrusting ten be
drage Vhn f 500 (vijfhonderd gulden). 

4. De voorloopige bezoldigingen gaan in 
met den dag van aankomst in Nederlandsch
Indië. 

Ve.-bin lenis voor het uit te zenden personeel. 

5. Zij die door Onzen Minister van Koloniën 
ter beschikking van den Gouverneur-Generaal 

worden gesteld om te worden benoemd tot een 
der in dit besluit genoemrle betrekkingen, ver
binden zich tot teruggave van alle gelden, 
welke te hunnen behoeve zijn voldaan ter zake 
van overtocht en van gratificatie voor uitrus
ting, indien zij binnen den tijd van vijf jaren 
na aankomst in Nederlandsch-Indië, anders 
dan ten gevolge van welbewezen ziels- of li
chaamsgebreken, buiten eigen toedoen ontstaan 
(ter beoordeeling van de Regeering), uit 'a 
Lands dienst worden ontshtgen, of indien zij 
niet binnen den hun aangewezen tijd naar 
Nederlandsch Indië vertrekken. 

Inwerkingtreding. 

6 . 1. Dit bPsluit wordt geacht in werking 
te zijn getreden in Nederland op 19 Maart 
1908, in Nederlundsch-Indië op 14 Mei 1908, 
en zal in de Nederlandsche Staatscourant en in 
het Staatsblad van Nederlandsch-Indië worden 
geplaatst. 

2. In Nederlandsch-Indië zal het examen 
A, overeenkomstig de bepalingen van het Ko
ninklijk besluit van 15 Augustus 1887 (Indisch· 
Staatsblad n°. 185); nog zoovele malen worden 
afgenomen als de Gouverneur-Generaal noo
dig oordeelt. 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
de uitvoering van dit beslqit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Algemeene Re 
kenkamer. 

's Gravenhage, 16 Feb ruari 1909. 
(get. ) WIL REL MINA. 

De Minister van Koloniën, (get.) Ioi,;NBURG. 

16/ 19 Februari 1909. LIJST van fondsen, 
vastgesteld ingevolge art. 92, tweede lid, 
der Ongevallenwet 1901, door den Raad 
van Toezicht op de Rijksverzekeringsbank 
en goedgekeurd door de Ministers van 
Landbouw, Nijverheid en Handel en _van 
Financiën (Staatscourant van 2 Maart 1909, 
no. 51). 

Door de Ministers van Landbouw, Nijverheid 
en H andel en van Financiën is, onder dag
teekening van 16/ 19 Februari 1909, goedgekeurd 
de onderstaande in artikel 92. tweede lid, der 
Ongevallenwet 1901 bedoelde lijst van fondsen, 
welke in aanmerking komen voor de belegging 
van gelden der Rijksver1.ekeringsbank en welke, 
met uitsluiting van andere, in pand kunnen 
worden gegeven door werkgevers, die het risico 
van de bij de genoemde wet geregelde ver
zekering zelf wenschen te dragen, en door 
naamlooze vennootschappen en vereenigingen, 
welke risico's als bovenbedoeld wenschen aan 
t e nemen. 
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LIJST VAN FONDSEN, ingevolge art. 92 
der Ongevallenwet 1901, door den Raad 
van Toezicht, bedoeld in art. 18 der On
gevallenwet 1901, in zijne 11ergadering van 
4 Januari 1909 vastgesteld. 

a. Obligatiën en certificaten der 
Nationale Schuld; 

b. Obligatiën ten laste van Ne
derlandsche provinciën, ge
meenten en waterschappen, 
voor zooveel die in de offi
cieele noteering voor den 
effectenhandel zijn opgeno
men; 

c. Obligatiën ten laste van de 
kolonie Suriname en van 
het Immigratiefonds dier 
kolonie, do Jr den Staat der 
Nederlanden onvoorwaarde
lijk voor kapitaal en rente 
gewaarborgd ; 

Rentevoet. 
d. Obligatiën uitgegeven door : 
1. de Maatschappij voor ge-

meentecrediet . 4, 3.5, 3, 2.5 
Pandbrieven ten laste van : 

2. de Algemeene Hypotheekbank 4, 3.5 
3. de Amsterdamsche ~ Hypo-

theekbank 4.5, 4, 3.5 
4. de Arnbemsche Hypotheek-

bank voor Nederland ~ 4.5, 4, 3.5 
5. de Bataafsche Hypotheek-

bank 4, 3.5 
6. de Eerste Nederlandsche Hy-

potheekbriefbank 4 
7. de Friesch-Groningsche Hy-

potheekbank . 4, 3.5 
8. de 'R Gravenhaagsche Hypo-

theekbank voor Nederland 4.5, 4, 3.5 
9. de Haarlemsche Hypotheek-

bank 4, 3.5 
10. de Hypotheekbank voor Ne-

derland 4, 3.5 
ll. de Maastrichtsche Hypo-

theekbank . 4.5, 4, 3.5 
12. de Maatschappij voor hypo-

thecair crediet in Nederland 4, 3.5 
13. de Nationale Hypotheekbank 4.5, 4, 3.5, 3 
14. de ederlandsche Hypo-

theekbank te Veendam 4, 3.5 
15. de Oranje Nassau Hypo-

theekbank 4.5, 4, 3.5 
16. de Rotterdamsche Hypo-

theekbank voor Nederland . 4.5, 4, 3.5, 3 
17. de Stedelijke Hypotheekbank 

te 's Gravenhage 4.5. 4 

Rentevoet. 
18. de Utrechtsche Hypotheek-

bank . 4.5, 4, 3.5 
19. de Westlandsche Hypotheek

bank 
20. de Zuider Hypotheekbank . 
e. Pandbrieven uitgegeven door : 
1. de Mitteldeutsche Boden

kredit-Anstalt te Greiz 5de 

4, 3.5 
4 

serie 4 
2. de Preussische Boden-Credit 

Actiën Bank te BerlijD, 
serie XVII 4 

3. de Hongaarsche Boden Credit 
Institut te Budapest 4, 3.5 

4. de Centra! Hypotheken Bank 
Ungarischer Sparcassen te 
Budapest, IIde serie . 4 

5. de Hongaarsche Hypotheek-
bank te Budapest . 4 

6. de Landes Boden Credit In-
stitut für klein-Grundbesitzer 5 

7. de Christiania Hypothek en 
Realkreditbank te Christia-
nia, IIIde en IVdo serie . . 4.5 

8. de K.K. Geprivil. Algem. 
Oostenr. Boden Credit An-
stalt 4 

9. de · Galicischer Boden Credit 
Verein . 4 

10. de Kon. Zweedsche Rijks
hypotheekbank te Stock-
holm (obl.) 4 

/. Obligatiën, uitgegeven door : 
1. de Almelo Salzberger Spoor-

wegmaatschappij 3.5 
2. de Deli Spoorwegmaatschappij 4 
3. de Electrische Spoorwegmaat-

schappij 4 
4. de Geldersch -Overijsselsche 

Locaalspoorwegmaatschappij 4 
5. de Hollandsche IJzeren Spoor-

wegmaatschappij 4, 3.5, 3 
6. de Maatschappij tot exploi-

tatie van Staatsspoorwegen 4, 3.5, 3 
7. de Nederlandsche Buurt-

spoorwegmaatschappij 4 
8. de Nederlandsche Centraal-

spoorwegmaatschappij 4, 3.5, 3 
9. de Zuid-Hollandsche Elec-

trische Spoorweg Maatschappij 4.5 
10. de Ned.-Indische Spoorweg-

maatschappij 4, 3.5,- 2.5 
ll. de Italiaansche Maatschappij 

der Siciliaansche Spoorwegen 4 
12. de West-Siciliaansche Spoor-

wegmaatschappij 5 
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13. de Zuid-Italiaansche Spoor
wegmaatschappij (serieën 

Renievcet. 

A-H). 3 
14. de Oostenrijksch-Hongaar

sche .Staatsspoorwegmaat-
schappij (Fransch-Oostenr.) 3 

15. de Oostenrijksche Locaal-
spoorwegmaatschappij 4 

16. de Warschau Weenen Spoor- . 
wegmaatschappij-leeningen 
1890, 1894, 1901 4 

17. de Portugeesche Spoorweg
maatschappij (Beira-Baixa) 
lste gepriv. oblig. . 3 

18. de Koslow-Woronosch
Rostow Spoorwegmaatschap-
pij, serie B 4 

19. de Lodzer-Fabrik Spoorweg-
maatschappij, Prior. obl. 4 

20. de Moskow-Kasan Spoor-
wegmaatschappij 4 

21. de Moskow-Kiew-Woro-
nesch Spoorwegmaatschappij 4 

22. de Moskow-Kiew-Woro
nesch voorheen Kursk. Kiew 
Spoorwegmaat."°happij 4 

23. de Moskow-Windau-Ry-
binsk Spoorwegmaatschappij 4 

24. de Rj asan Uralsk Spoorweg- . 
maatschappij 4 

25. de Rybinsk poorwegroaat-
schappij 4 

26. de Wladikawkas Spoorweg
maatschappij, leeningen 1885, 
1894, 1895, 1897 .en 1898. 4 

27. de Russische Zuid-Oost Spoor
wegmaatschai,pij-leeaingen 
1897, 1898 en 1901 4 

28. de San Antonio & Aransa 
Pass, Railway Co., lste hyp. 
goud. obl. 4 

29. de Atchisou Topeka & Santa
F é Spoorwegmaatschappij, 
alg. hyp. goud obl. 4 

30. de Atchison Topeka & Santa
Fé Spoorwegmaatschappij 
(Eastern Oklahama), late 
hyp. goud obl. 4 

31. de Atchisou Topeka & anta
Fé Spoorwegmaatschappij, 
convertibele goudbonds van 
1905 4 

32. de Chesapeake & Ohio poor
wegmaatschappij, 1-25 858 
gecon. lste hyp. goud obl. 5 

33. de Chesapeake & ûhio Spoor-

Rente,oet. 
wegmaatschappij, 1-18 481 
en 18,489-35,080 Alg. hyp. 
goud obl., afl. 1992. 4.5 

34. de Chicago & . W. Spoor-
wegmaatschappij (sinking 
fund) Db. goud obl. afl. 1933 5 

35. de Chicago & N. W. Spoor
wegmaatschappij Madison Ext. 
l ste Hyp. goud obl., afl. 1911 7 

36. de Chicago & N. W. Spoor
wegmaatschappij (Menome
nee Ext.) l ste Hyp. goud 
obl., afl. 1911 7 

37. de Chicago & N. W. Spoor
wegmaatschappij (North. 
Western Un. Div.) hyp. goud 
obl., afl. 1917 7 

38. de Chicago & N. W. Spoor
wegmaatschappij (Winona & 
St. Peter Div.) hyp. goud 
obl., afl. 1916 7 

39. de Chicago Burlington & 
Qujncy Railway Co. goud 
obl. per 1949 3.5 

40. de Chicago Milwaukee & St. 
Paul Spoorwegmaatschappij 
Western Divisium lste hyp. 
goud obl., afl. 1921 5 

41. de Chicago Milwaukee & St. 
Paul Spoorwegmaatschappij 
(Chic. & Lake up. Div.) 
lste hyp. goud obl., afl. 1921 5 

42. de Chicago Rock I slands & 
P acifi-: Spoorwegmaatschappij 
goud obl. 2002 . 4 

43. de Chicago Rook Islands & 
Pacific Spoorwegmaatschappij 
l ste en refund.- hyp. goud 
obl., afl. 1934 4 

44. de Chicago & Erie Spoorweg-
maatsch. l ste hyp. goud obl. 5 

45. de Cleveland, Akron & Co
lumbus Spoorwegmaatschap
pij, algemeene lste hyp. goud 
obl., afl. 1927 5 

46. de Denver & Rio Grande 
Spoorwegmaatschappij, l ste 
gecons. hyp. goud obl., afl. 
1936 4 

47. De Denver & Rio Grande 
Spoorwegmaatschappij, lste 
gecons. hyp. goud obl., afl. 
1~6 ~5 

48. de Denver & Rio Grande 
Spoorwegmaatschappij, Impr. 
hyp. goud obl., afl. 1928 5 
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49. de des Moines & Fort Dodge 
Spoorwegma.a.tscha.ppij, late 

Rentevoet. 

hyp. goud obl. 4 
50. de Rio Grande Western 

Spoorwegmaatschappij, goud 
obl. . 4 

51. de N.-Y. Pennsylva.nia. & 
Ohio Spoorwegmaatschappij, 
bevoorr. late hyp. goud obl. 
1935 

52. de Grand Trunk Western 
Ra.ilwa.y Co. late hyp. 50-
jarige goud obl. 1950 . 

53. de Illinois Centra! Spoorweg
maatschappij Collat goud 
obl. 1952 

54. de idem goud obl. 1953 
No. l-21,679 en 22,001-
28,000 

55. de idem (Louisville div. and 
term.) late mortgage goud 
obl. 1953. 

56. de idem (St. Louis div. and 
term.) late mortgage goud 
obl. 1951 

57. de Kansas City Southern 
Ra.ilway Co. late hyp. obl. 
1950 

58. de St. Louis & Caïro Spoor
wegmaatschappij, late hyp. 
goud obl. 1931 

59. de St. Louis & South. Wes-
tern Spoorwegmaatschappij, 
late hyp. goud trustb. 1989 

60. de Louisiana. & Arkansas Rail-
way Co. late hyp. goud obl. 

61. de Louisville & Naahville 
Spoorwegma&tacha.ppij, late 
hyp. goud obl. (South. Eas
tern, St. Louis div.) 1921 . 

62. de idem (Sinking Fund), late 
hyp. goud obl. 1910 

63. de idem (Colla.tera.l Trust), 
late hyp. goud obl. 1931. 

64. de Louisville & Na.shville 
Spoorwegma.a.tacha.ppij, lste 
hyp. goud obl. (Mobile & 
Montgommery) 1945 . 

65. de St. Louis & San Fra.ncisco 
Spoorwegmaatschappij (Mis-
souri West. div.), lste hyp. 
goud obl. 1919 . 

66. de idem Alg. hyp. goud obl. 
1931 

67. de idem Gecons. hyp. obl. 
1996 

1909. 

4.5 

4 

4 

4 

3.5 

3.5 

3 

4 

4 

5 

6 

6 

5 

4.5 

6 

6 

4 

Rentevoet. 
68. de idem Ref. Mortgage goud 

obl. 1951 Nos. l-42,625, 
45,549-52,770, 52,971-
54,018, 54,08S-54,318, 
54,397-56,427, 56,470-
57,429, 58,63S-61,105 4 

69. de idem (St. Louis, Wichita, 
Western), late hyp. goud 
obl. 1919 . 6 

70. de Kansas City, Fort Scott & 
Memphis Spoorwegmaa.t sch. 

Ref. Mortga.ge goud obl. 1936. 4 
71. de Mexican Int. Ra.ilr. Co. 

· Prior. Lien Sterling obl. 1947 4.5 
72. de Minneapolis, St. Louis 

Spoorwegmaatschappij, late 
gecons goud obl. 1934 . 5 

73. de Missouri Kans. & Texas 
Spoorwegmaatschappij, late 
hyp. goud obl. 1990 4 

74. de idem (Da.lla.s & We.co) 
late hyp. goud 1940 . 5 

75. de Missouri Pacific Ra.il-
wa.y Co. 4 

76. de Mobile & Ohio Spoorweg
maatschappij Coli. Trust goud 
obl. 1930 4 

77. de Na.tiona.l Ra.ilroa.d Co. of 
Mexico Prior. Lien goud 
obl. 1926 . 4.5 

78. de Na.tiona.l Ra.ilroad Co. of 
Mexico lste gec. goud obl. 
1951 4 

79. de New-York Centra.l & Hud-
son Spoorwegmaatschappij . 3.5 

80. de Norfolk & Western Ra.il
wa.y Co. late gec. goud obl. 
1996 4 

81. de orfolk & Western Ra.il
way Co. divisiona.l first Lien 
& Genera.l mortga.ge goud 
honds 4 

82. de Northem Pacific Ra.ilway 
Co. prior Lien goud honds 
1997 4 

83. de Oregon & Ca.lif. Spoorweg
maatschappij, late hyp. goud 
obl. 1027 5 

84. d5 Oregon Short Line Ra.ilw. 
Co., lste hyp. goud obl. 1946 5 

85. de Uta.h & Northern Spoor
wegmaatschappij, late hyp. 
goud obl. 1926 . 5 

86. de San Fra.ncisoo & Northern 
Pacific Spoorwegmaatschappij, 
lste hyp. goud obl. 1919 . 5 

9 
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87. de St. Paul Minneapolis & 
Manitoba Spoorwegmaat
schappij, gec. hyp. goud 
obl. 1933 

8. de idem gec. hyp. goud obl. 
1933 

89. de idem (Dakota Ext.) lste 
hyp. goud obl. 1910 . . 

90. de St. Paul Minneapolis & 
)Ianitoba Spoorwegmaat
schappij (Montana Centra!) 
lste hyp. goud obl. 1937, 
Nos. 1--4500, 5001-6500 . 

9l. de idem lste hyp. goud obl. 
1937Nos.4501-5000,6501-
8000 

92. de idem (Mont,ana Ext.) late 
hyp. goud obl. 1937 . 

93. de idem (Pacific Ext.) lste 
hyp. goud obl. 1040 . 

94. de Pennsylvania Railroad Co., 
converteerbare goud obl. 

95. de Pittsburg Cincinnati & 
St. Louis Spoorwegmaat
schappij gec. hyp. goud obl. 
1940 

96. de Southern Pacific Company 
Collat., trust goud obl. 1949 

97. de Centra! Pacific Railw. Co. 
lste ref. hyp. obl. 1949 . 

98. de Centsal Pacific Railw. Co. 
Mortgage goud obl. 1929 

99. de Centra.! Pacific Railw. Co. 
Throngh Short Line, lste 
hyp. goud obl. os. 1-1400 

100. de Southern Pacific Spoor
wegmaatschappij (van Cali
fornië), lste hyp. Landgrant 
Mortgage goud obl. , serieën 
E-F 1912 

101. de Southern Pacific Ra.ilroad 
Co., lste refunding hyp. goud 
obl. 1955 . 

102. de Texa.s & New-Orleans 
Spoorwegmaatschappij (Sa
bine Diw.) late hyp. goud 
obl. 1912 _ . . _ . . . 

103. de Southern Railway Co., 
lste gec. Mortga.ge & Collat 
trust honds 1994 . . 

104. de Union Pacific Spoorweg
maatschappij late hyp. La.nd
gra.nt obl. 1947 . 

105. de idem lste Lien conv. 
goud obl. 1911 

l06. de Western M. Y. & Pènns. 

Rentevoet. 

6 

4.5 

6 

6 

5 

4 

4 

3.5 

4.5 

4 

4 

3.5 

4 

6 

4 

6 

5 

4 

4 

Spoorwegmaatschappij l ste 
hyp. ,;oud obl. 1937 . 

107. de idem genera) Mortgage 
honds 1943 . 

108. de Ca.nadian Pacific Spoor
wegmaatschappij, l ste hyp. 
obl. 1915 . 

109. de idem (.àtiantic & N. W. 
Spw.) l ste hyp. obl. 1937. 

110. de idem Algoma Branch Spw. 
l ste hyp. obl. Hl37 

111. deidem(Laudgrant)obl.1938 
112. de Ma.nitoba South. Western 

Colol)isation Spoorwegmaat
schappij, lste hyp. goud obl. 
1934 

113. de Toronto Grey & Bruce 
Spoorwegmaatschappij, lste 

Rentevoet . 

5 

4 

5 

5 

5 
3.5 

5 

hyp. obl. 2882 . 4 
114. de Vera-Gruz Spoorwegmaa~ 

schappij late hyp. goud obl. 
per 1934 . 4.5 

g. Obligat,iën, uitgegeven door , 
1. de Tilinris Centra! Spoorweg

maatschappij Caïro bridge 
goud obl.. 4 

2. de Loui sville & Jeffersonville 
Bridge Co., lste hyp. goud 
obl. 1945 . 4 

's Gravenhage, 25 Februari 1909. 

17 Februari 1909. BE~LUI'l', houdende beschik
king op het beroep, ingesteld door ,JACO
MINA. ZONNE NBERO, geboren VAN DER 
SWALUW, onderwij7.eres te Roftei·dam, te
gen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Zuidholland, dd. 25 Mei 1908, waubij 
het besluit van den Raad der gemeente 
Rotterdam, dd. 9 Januari 1908, tot vast
stelling van eene verordening "regelende: 
«. het verleenen van verlof aan onderwij
zers wegens ziekte en aan gehuwde onder
wijzeressen wegeus zwangerschap en be
valling, b. den stilstand van wedde bij 
aan onderwijzers verleend verlof" is goed
keurd. S. 52. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep,singesteld door 
JACOMINA ZONNENBERG, geboren VA.N DER 
SwALUW, onderwijzeres te Rotterdam tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid
hol/,and, dd. 25 Mei 1908, waarbij het besluit 
van den Ra.ad der gemeente Rotterdam, dd. 
9 Januari 1908, tot vaststelling van eene ver
ordening "regelende : 
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a. het verleenen van verlof aan onderwijzers 
wegens ziekte en aan gehuwde onderwijzeressen 
wegens zwangerschap en bevafüng, 

b. den stilstand van wedde bij aan onderwij
zers verleend verlof" is goedgekeurd ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 11 No- · 
vember 1908, n°. 251 ; 

Op devoordracht van Onzen Minister van Bin
nenlandscbe Zaken van 13 Februari 1909, 
n°. 101, afdeeling Lager Onderwijs ; 

Overwegende, dat artikel 6 dezer verordening 
bepaalt: 

"Aan gehuwde onderwijzeressen, die in staat 
van zwangerschap verkeeren. wordt door Bur
gemeester en Wethouders een verlof van vijf 
maanden verleend, waarvan de ingang na over
leg met de belanghebbende bepaald en zoo na 
mogelijk gesteld wordt op drie maanden vóór 
den tijd, tegen welken de bevalling wordt te
gemoet gezien". 

"De betrokkene is verplicht Burgemeester en 
Wethouders minstens vier maanden vóór het 
tijdstip, waartegen zij hare bevalling tegemoet 
ziet, van hare zwangerschap kennis te 
geven". 

"Wanneer na het verleenen van het verlof 
de omstandigheden hiertoe aanleiding geven, 
kan de duur van het verlof door Burgemeester 
en Wethouders worden verkort" ; 

dat voorts artikel 7 bepaalt: 
"Stilstand van jaarwedde heeft plaats bij 

verlof, verleend: 3°. wegens zwangerschap en 
bevalling : voor den duur van het verlof" ; 

dat de verordening, door den gemeenteraad 
op 9 Januari 1908 vastgesteld, den 25 Mei door 
Gedeputeerde Staten var Zuuiholland, is goed
gekeurd; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
de onderwijzeres JACOMINA ZONNENBERG, ge
boren VAN DER SwALuw, bij Ons in beroep is 
gekomen, daarbij aanvoerende, dat zij ten ge
volge van de nieuwe regeling bij zwangerschap 
vijf maanden gebrek zal moeten lijden ; dat 
vroeger bij een verlof van vijf maanden wegens 
zwangerschap haar de volle jaarwedde werd uit
gekeerd ; dat zij bereid is, eventueel op hare 
kosten eene plaatsvervangster te stellen, waar
door zij althans een zoodanig gedeelte van hare 
jaarwedde zou behouden als de plaatsvervang
ster minder genieten zou ; 

Overwegende, dat zoo het al in het belang 
van het onderwijs kan geacht worden, dat aan 
de gehuwde onderwijzeres, die in staat van 
zwangerschap verkeert, gedurende zekeren tijd 
vóór en na de bevalling ongevraagd verlof 
wordt g~geven, dat belang niet medebren11:t. dat 

hare jaarwedde gedurende dien tijd wordt in
gehouden; 

dat het hier uitsluitend de vraag geldt hoe 
de tijdelijke verhindering der onderwijzeres om 
hare betrekking waar te nemen, wat de gelde
lijke gevolgen betreft, op billijke wijze kan wor
den geregeld ; 

Gezien de wet tot regeling van het Lager 
Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat, met goedkeuring overigens 

der Rotterdamsche verordening, aan artikel 7 
sub 3°. de vereischte goedkeuring wordt ont
houden; 

dat aan artikel 6 een laatste Jid wordt toege
voegd, luidende: 

"Gedurende den tijd van het verlof loopt de 
jaarwedde door, maar wordt daarvan zooveel 
ingehouden, als door de gemeente voor plaats
vervanging is uit te betalen, met dien ver
stande, dat de onderwijzeres, die verlof heeft, 
over dien tijd ten minste de helft harer jaar
wedde geniet." 

Met inachtneming van de voorschriften der 
wet tot regeling van het Lager Onderwijs, zal 
door den gemeenteraad van RoUerdam, onder 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten van 
Zuidholland, wijziging kunnen gebracht wor
den in deze regeling, welke in ieder geval met het 
einde van het jaar 1917 zal ophouden van kracht 
te zijn. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad geplaatst en tegelijk met 
de in hoofde dezes vermelde voordracht van ge
noemden Minister in de Nederlandsche Staats
courant opgenomen zal woi,j,en en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State, Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

's Gravenhage, den 17den Februari 1909. 
(get.) WILHELMlN A. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) HEE HSKERK. 

(Ui(qeg. 6 Maart 1909.) 

17 Februari 1909. BESLUIT, houdende beschik
king op het beroep, ingesteld door A. 
LANGERIJS, onderwijzeres aan de openbare 
lagere school te Oostwoud (gemeente Mid
woud), tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Noordlwlland dd. 3 Juni 1908, 
n°. 48, waarbij het besluit van den Raad 
der gemeente Midwoud, dd. 4 Mei 1908, 
tot vaststelling v11n eene verordening, re
gelende de jajl.rwedden van het onderwij
zend personeel in die gemeente, is goed
gekeurd. 8. 63. 

9• 
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aangezien bij bezoldiging rekening dient ge

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
A. LANOERIJS, onderwijzeres aan de openbare 
lagere school te Oostwoud (gemeente Midwoud), 
tegen het besluit van Gedeputeerde Sta.ten van 
Noordholland dd. 3 Juni 1908, n°. 48, waarbij 
het besluit van den Raad der gemeePte 11fid
woud, dd. 4 Mei 1908, tot vaststelling van eene 
verordening, regelende de jaarwedden van het 
onderwijzend personeel in die gemeente, is 
goedgekeurd ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 11 No
vember 1908, n°. 237 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken va.n 13 Februàri 1909, 
n°. 102 ; afdeeHng Lager Onderwijs ; 

Overwegende, dat in deze verordening de 
jaarwedden der onderwijzers en onderwijze
ressen van bijsta.ud, zijn geregeld als volgt : 

bij minder dan 5 dienstjaren de onderwijzers 
f 600, de onderwijzeressen / 550 ; bij 5 en meer. 
doch minder dan 10 dienstjaren, de onderwijzers 
en onderwijzeressen / 650 ; bij 10 en meer doch 
minder dan 15 dienstjaren de onderwijzers en 
onderwijzeressen / 725 ; bij 15 en meer, doch 
minder dan 20 dienstjaren de onderwijzers en 
onderwijzeressen / 800 ; bij 20 en meer dienst
jaren de onderwijzers / 875, de onderwijzeres
sen / 825; 

dat Gedeputeerde Sta.ten van Noordholland 
bij besluit van 3 Juni 1908, n°. 48, het raadsbe
sluit tot vaststeIHng der verordening hebben 
goedgekeurd ; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
A. LANOERIJS, onderwijzeres aan de openbare 
lagere school te Oostwoud, bij Ons in beroep is 
gekomen, daarbij aanvoerende, dat ha.ars in
ziens, deze verordening hoewel voldoende aan 
den eisch der wet, onbillijk is tegenover de on
derwijzeressen, wijl hare aanvangssalarissen 
/ 50 minder bedragen dan die der onderwijzers, 
terwijl de laatste verhooging voor de onderwij
zeressen ook weder / 50 minder is ; 

Overwegende, dat de gemeenteraad vrij is, 
binnen de grenzen der wet, verschillende wedden 
voor mannelijke en vrouwelijke onderwijzers 
vast te stellen ; 

dat de verhooging gevraagd wordt, niet om
dat de jaarwedde voor de belanghebbende op 
zich zelf onvoldoende zou zijn te achten, doch 
opdat de jaarwedden der onderwijzeressen ge
lijk zouden worden aan die der onderwijzers ; 

dat er geen grond bestaat om onder alle om
standigheden voor mannelijke en vrouwelijke 
onderwijzers gelijke jaarwedden vast te stellen, 

houden te worden zoowel metI;jde belooning 
van werk, als met den omvang der persoonlijke 
behoefte, en:te dien opzichte onderwijzers en 
onderwijzeressen in het algemeen niet geheel 
gelijk sta.an ; 

dat niet gebleken is, dat de vastgestelde jaar
wedden voor de onderwijzeressen ontoereikend 
zijn; 

dat de in deverordeuing;ibepaalde bezoldiging 
der onderwijzeressen, in verband met hare taak 
en de plaatselijke gesteldheid, aan redelijke 
eischen voldoet ; 

Gezien de wet tot regeling van het Lager 
Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ongegrondverklaring van het beroep, het 

besluit van Gedeputeerde Staten van Noord
holland van 3 Juni 1908, n°. 48, waarbij goed
keuring is verleend aan het besluit van den Raad 
van l,fidwoud, dd. 4 Mei 1908, tot vaststelling 
van eene verordeniz{g, regelende de jaarwedden 
van het onderwijzend personeel in die gemeente, 
te handhaven. 

Onze :Minister van Binnenlaudsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad geplaatst en tegelijk met 
de in hoofde dezes vermelde voordracht van 
genoemden Minister in de Nederlandsehe Staats
courant opgenomen zal worden, en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State, Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

's Gravenhage, den 17den Februari 1909. 

(.get. ) WILHELMINA. 
De Ministe1· van Binnenlandsche Zaken, 

(qet.) HEEMSKERK. 

(Uifgeg. 6 Ma11rt 1909.) 

19 Februa,·i 1909. BESLUIT, houdende nadere 
bepalingen omtrent het vervoer en de 
nederlagen van zout op het terrein van 
toezicht langs de grenzen. S. 54. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 25 Januari 1909, n°. 36, Accijn
zen; 

Gezien art. 1 der~wet van 4 April 1870 
(Staatsblad n°. 61), art. l der wet van 28 De
cember 1879 (Staatsblad n°. 250), en de wet 
van 7 December 1896 (Staatsblad n°. 212) ;I 
Den Raad van Sta.te gehoord (advies van 

9 Februari 1909, n°. 21); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden llfinister van 15 Februari 1909, n°. 87, 
Accijnzen; 
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Hebben goedgevonden -en verstaan te be
palen: 

Art. 1. In afwijking in zoover van de artt. 166 
en 185 der Algemeene wet van 26 Augustus 
1822 (Staatsblad n°. 38) en art. 49 der wet van 
26 April 1852 (Staatsblad n°. 93) gelden met be
trekking tot het vervoer van zout en den voor
raad zout bij particulieren op het in art. 177 
der eerstgenoemde wet omschreven terrein aan 
de landzijde, de volgende bepalingen. 

2. Bij vervoer wordt een document vereischt : 
a. op het gedeelte van het terrein gelegen 

langs de Duitsche grens, voor meer dan 10 ki
logram ; 

b. op het gedeelte van het terrein gelegen langs 
de Belgische grens, voor meer dan 5 kilogram. 

3. De voorraad bij particulieren moet door 
document gedekt zijn : 

a. op het gedeelte van het terrein gelegen 
langs de Duitsche grens, wanneer hij grooter is 
dan 5 kilogram ; 

b. op het gedeelte van het terrein gelegen langs 
de Belgische grens, wanneer hij grooter 1s dan 
2 ½ kilogram ; 

een en ander per lid des huisgezins, kinderen 
van vijf jaren hieronder begrepen. 

4. De bepalingen van dit besluit gelden niet 
voor het gedeelte van het terrein behoorende 
tot de gemeente Baarle-Nassau. 

5. Bij het in werking trede!'.' van dit besluit 
vervallen de Koninklijke besluiten van 12 Juli 
1852 (Staatsblad n°. 131), 14 Maart 1855 (Staats 
blad n°. 8) en 6 November 1872 (Staatsblad 
no. 114). 

Onze Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 19den Februari 1909. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van J:i'inancifo , (get. ) KoLKMAN. 
(Uitgeg. 3 Maart 1909.) 

19 Febmari 1909. BESLUJT, houdende vrijstel
ling van het invoerrecht voor collodion, 
benoodigd bij de werkzaamheden in fa
brieken van praeparaten tot het harden 
van gasgloeilicbtkousjes. S. 55. 

WIJ WILHELMIN .A, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 29 Januari 1909, n°. 87, Accijn
zen; 

Gezien de wet van 11 December 1893 (Staats
blad n°. 175) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
9 Februari 1909, n°. 23) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 15 Februari 1909, n°. 88, 
.Accijnzen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Eenig artikel. 

Er wordt vrij stelling van het invoerrecht ge
noten voor collodion, benoodigd bij de werk
zaamheden in fabrieken van praeparaten tot 
het harden van gasgloeilichtkousjes. 

Ten aanzien van die vrijstelling zijn van toe
passing de bepalingen, vervat in de artt. 3 tot 
en met 11 van Ons besluit van 11 Augustus 1908 
(Staatsblad n°. 284). 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst, en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 19den Februari 1909. 
(get. ) WIL H EL M I N A. 

De Minister van J:i'inanciè'n, (get.) KoLKMAN. 
(Ui tgeg. 4 Maart 1909.) 

19 Februari 1909. BESLUIT, houdende vrijdom 
van belasting voor azijn en houtzuur t•m 
gebruike voor de werkzaamheden in fa
brieken van lithopone. S. 56. 

WrJ WILHELMINA, 1rnz. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 29 Januari 1909, n°. 86, Accijn
zen; 

Gezien artikel 7, litt. b, der wet van 27 Juni 
1876 (Staatsblad n°. 130); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
9 Februari 1909, n°. 24) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 15 Februari 1909, n°. 89, 
Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. Er wordt vrijdom van belasting ge

noten voor azijn en houtzuur ten gebruike voor 
de werkzaamheden in fabrieken van lithopone; 
een en ander op den voet van het reglement, 
vastgesteld bij het Koninklijk besluit van 12 
Juni 1847 (Staatsblad n°. 31) en artikel 2 en 
volgende van het Koninklijk besluit van 26 No
vember 1876 (Staatsblad n°. 236), gewijzigd bij 
Ons besluit van 14 Juni 1901 (Staatsblad n°. 
146) en onder zoodanige verdere voorzieningen 
tegen misbruik, als door Onzen Minister van 
Financiën worden noodig geoordeeld. 

2. Dit besluit treedt in werking op den twee
den dag na dien der dagteekening, waarop het 
m het Staatsblad en in de Staatscourant is ge
plaatst. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
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de uitvoering van dit besluit, hetwelk gelijk
tijdig in het 81,aatsblad en in de 81,aatscourant 
zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 19den Februari 1909. 
(!Jet.) WILHELMINA. 

De Minister van ll'inancië1i, (!Jet.) KoLKMAN. 
(Uitgeg. 4 Maart 1909.) 

19 Februari 1909. BESLUIT, bepalende de be• 
kendmaking in het Staatsblad van het 
op 23 Juli 1908 te Berlijn tusschen Ne
de,·land en Duitschland gesloten verdrag 
betreffende den aanleg van een spoorweg 
van Coevorden naar Neuenhaus . S. 67. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien het op 23 Juli 1908 te Berlijn tusschen 
Nederland, en Duitschland gesloten verdrag be
treffende den aanleg van een spoorweg van Coe
oorden naar N euenhaus, waarvan een afdruk met 
vertaling bij dit besluit is gevoegd; 

Overwegende dat de uitwisseling der akten 
van bekrachtiging op 16 r ovember 1908 te 
Berlijn heeft plaats gehad; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 17den Februari 
1909, n°. 681, Directie van het Protocol; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de bekendmaking van het verdrag en van de 

vertaling daarvan te bevelen door de plaatsing 
van dit besluit in het S1,aatsblad. (1) 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, worden bela.st, ieder 
voor zooveel hem betreft, met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's Gravenhage, den 19den Februari 1909. 
(qet. ) W I L H E L M I N A. 

De .,}! inister van Buitenlandsche Zaken, 
(!Jet.) R. DE MAREES VAN SWINDEREN, 

(Uitgeg. 6 Maart 1909.) 

VERTALING. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en Zijne Majesteit de Duitsche Keizer, Koning 
van Pruisen, in naam van het Dnitsche Rijk ten 
deze optredende voor en op verzoek van Prui
sen, in gemeen overleg besloten hebbende eene 
overeenkomst aan te gaan tot regeling van de 
wederzijdsche betrekkingen tusschen Nederland 
en Pruisen in zake den aanleg van een spoorweg 
van Neuenhans naar Coevorden. hebben te dien 
einde tot Hoogst Derzelver gevolmachtigden 
benoemd, te weten : 

(1) Hierna wordt alleeu de vertaling opge• 
nomen. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden: 
den heer meester JOHANNES LINTHORST Ho

MAN, Hoogst Derzelver Commissaris in de pro
vincie Drenthe ; 

den heer EMIL HENDRIK STIELTJES, civiel
ingenieur, lid van den Raad van Toezicht op de 
Spoorwegdiensten ; 

Zijne Majesteit de Duitsche Keizer, Koning 
van Prlllsen : 

den heer PAUL GoETSCH, Hoogst Deszelfs 
werkelijken gezantschapsraad ; 

den heer ROBERT ALTMANN, Hoogst Deszelfs 
geheimen regeeringsraad, 

die, na elkander hunne volmachten medege
deeld en deze in goeden en behoorlijken vorm 
bevonden te hebben, omtrent de volgende arti
kelen zijn overeengekomen : 

Art. 1. De Regeeringen der beide hierboven 
genoemde taten verbinden zich den aanleg te 
vergunnen en te bevorderen van een locaal
spoorweg van Neuenhaus naar Coevorden, ten 
behoeve van het openbaar reizigers- en goe
derenverkeer. 

De Pruisische Regeering heeft bereids aan 
den Kreits Graafschap Bentheim, als onder
nemer van den spoorweg Gronau-Bentheim
Neuenhaus, op de gebruikelijke voorwaarden 
de concessie verleend voor den aanleg en de 
exploitatie van het op haar grondgebied ge
legen gedeelte der lijn. 

De Nederlandsche Regeering zal eveneens op 
de gebruikelijke voorwaarden aan de Noord
oosterlocaalspoorweg-maatschappij. gevestigd 
te Zwolle, de concessie verleenen voor den 
aanleg en de exploitatie van het op haar 
grondgebied gelegen gedeelte der lijn. 

De Nederlandsche Regeering stemt er even
wel in toe, dat de exploitatie van het op haar 
grÓndgebied gelegen gedeelte door de Noord
oosterlocaalspoorweg-maatachappij wordt over
gedragen aan den Kreits Graafschap Bentheim. 

2. De doorgaande spoorwegverbinding tus
schen Neuenhaus en Coevorden zal moeten ge
reed eP in exploitatie gebracht zijn op zijn laatst 
binnen den tijd van twee jaren na den dag, 
waarop de concessie voor den aanleg van het in 
Nederland gelegen gedeelte zal zijn verleend. 

Indien evenwel de voltooiing der lijn tot na 
dezen termijn vertraagd werd door omstandig
heden, welke naar het eindoordeel der met het 
toezicht op de spoorwegen in de beide landen 
belaste overheden niet kunnen worden toege
schreven aan . de concessionarissen, zu llen die 
overheden hun eene verlenging van den termijn 
toestaan gelijkstaande met d ie vertraging. 

De beide Regeeringen zullen bij de concessi
onarissen de noodige stappen doen, opdat <le 
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spoorweg binnen den overeengekomen termijn 
voltooid en het materieel voor de exploitatie 
met a lles wat daartoe behoort, beschikbaar zij. 

3. Elk der beide Regeeringen behoudt zich 
voor, voor zooveel haar grondgebied betreft, 
te beslissen omtrent de richting van den 
spoorweg alsmede omtrent het algemeene plan 
en de bijzondere ontwerpen voor don aanleg ; 
nochtans zullen de bovenbouw en de signalen 
op het in Nederland gelegen gedeelte buiten het 
station Coevorden, moeten overeenstemmen 
met de inrichtingen goedgekeurd voor het in 
Pruisen gelegen gedeelte der lijn. 

De Nederlandsche Regeering zal voor zooveel 
mogelijk zorg dragen, dat voor het gemeen
schappelijk gebruik van het station Coevorden 
en van het in de nabijheid daarvan gelegen ge
deelte spoorweg van de Noordoosterlocaal
spoorweg-:i\1aatschappij geen meer bezwarende 
voorwaarden gesteld worden, dan die, welke 
gewoonlijk zijn verbonden aan het gemeen
schappelijk gebruik van stations en gedeelten 
van op haar grondgebied gelegen locaalspoor
wegen. 

Het punt, waar de lijn de grens zal snijden, 
zal zoo noodig bepaald worden door commissa
rissen, door elk der beide Regeeringen aange
wezen. 

4. Het recht van onteigening werd aan den 
Kreits Graafschap Bentheim toegekend voor het 
in Pruisen gelegen gedeelte der lijn. 

Ten einde de beschikking te verkrijgen over 
de terreinen noodig voor den aanleg van het in 
Nederland gelegen gedeelte der lijn, zal aan de 
N oordoosterloca.alspoorweg-Maatschappij het 
onteigeningsrecht worden verleend overeen
komstig de in dezen Staat geldende wettelijke 
bepalingen. 

De spoorwijdte gemeten tusschen de spoor
staven zal bedragen een meter en vierhonderd 
vijf en dertig millimeter. 

De weg en het exploitatie-materieel zullen 
zoodanig ingericht zijn, dat het rollend materi
eel rechtstreeks kunne overgaan op de andere 
lijnen. 

5. De rechten van soevereiniteit en die van 
het oppertoezicht over het op elks grondgebied 
gelegen gedeelte van den spoorweg en over de 
exploitatie van dat gedeelte, blijven aan elk 
der beide Regeeringen toegekend. 

6. De beide Regeeringen komen overeen, dat 
de exploitatie van dezen spoorweg op beider 
grondgebied aan geenerlei nadeeliger of hinder
lijker verplichting moet onderworpen zijn, dan 
die, welke in het algemeen in de respectieve 
Staten opgelegd zijn aan de administratiën, 
die daar spoorwegen exploiteeren. 

V.oor het geval te eeniger tijd de Kreits 
Graafschap Bentheim niet meer met de ex
ploitatie van de lijn belast zou zijn, of wanneer 
de concessiën voor dezen spoorweg ingetrokken 
zouden worden of van de concessionarissen aan 
wie zij zijn verleend, zouden overgaan op eeni
gen nieuwen conllessionaris, behouden de beide 
Regeeringen zich voor, om zich na.der met el
kander te versta.an, opdat de doorgaande ex
ploitatie overeenkomstig de wederzijdsche han
delsbelangen geregeld worde. 

De beide Regeeringen zullen zich eveneens 
met elkander verstaan, wanneer het te eeniger 
tijd mocht noodig blijken den loca.alspoorweg 
in een hoofdspoorweg te wijzigen of een tweede 
doorgaand hoofdspoor te leggen. 

De beide Regeeringen zijn eenstemmig van 
oordeel, dat het belang van het doorgaand ver
k Jer eischt te bevorderen, dat de leiding van 
de exploitatie van de geheele lijn Neuenha.tis-
Coevorden ook in de toekomst, '.llich bevi11dt in 
handen van één en dezelfde administratie. Zij 
komen'.overeen, dat de intrekking der concessiën, 
elk op haar grondgebied, slechts zal gescJ-,îeden 
na gemeen overleg. 

7. De beide Regeeringen zullen in gemeen over
leg te rade gaan, om aan de verschillende sta
tions van de lijn zooveel mogelijk overeenstem
ming te verkrijgen van de aankomst en het 
vertrek der treinen met het vertrek en de aan
komst der meest rechtstreeks doorloopende 
treinen op de lijnen, waarmede de lijn in de 
beide landen zal verbonden zijn. 

Zij behouden zich voor om het minimum aan
tal der reizigerstreinen te bepalen en zijn over
eengekomen dat dit minimum in geen geval 
minder zal kunnen zijn, dan drie treinen daags 
in elke richting over de geheele lijn Neuenha.us
Coevorden. 

8. Over de geheele lengte van den spoorweg 
zal geen onderscheid gemaakt worden tusschen 
de onderdanen der beide Rijken ten aanzien van 
de wijze en den prijs van het vervoer en ten 
aanzien van den duur der verzending. 

De reizigers en de goederen, die van een der 
beide Staten in den anderen overgaan, zullen 
met betrekking tot de vervoerprijzen en den duur 
der verzending op het grondgebied van den 
Staat dien zij ingaan, ,niet minder gunstig be
handeld worden dan op de andere binnenland
sche of naar het buitenland leidende spoorwe
gen der beide . landen. 

9. De beide Regeeringen behouden zich het 
recht voor, om de zorg van hare betrekkingen 
met de concessionarissen, alsmede de uitoefe
ning van haar recht van toezicht op de in haar 
grondgebied gelegen gedeelten, op te dragen . 
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aan eene bevoegde overheid of aan een bijzon
deren commissaris, die hunne Regeeringen zul
len vertegenwoordigen in alle gevallen, welke 
geen aanleiding kunnen geven tot rechtstreek
sche tusschenkomst van de bevoegde rechter
lijke overheden of van de politie. 

De Kreits Graafschap Bentheim is gehouden 
een bijzonderen commissaris van Nederlandsche 
nationaliteit en in Nederland gevestigd, als ver
tegenwoordiger aan te wijzen, aan wien de 
medeelingen en vragen gezonden kunnen wor
den, die de Nederlandsche Regeering en de be
voegde overheden tot den Kreits wenschen te 
richten betreffende het onderhoud en de ex
ploitatie. 

De benoeming van dezen commissaris is aa.h 
de goedkeuring van de Nederlandsche Regeering 
onderworpen. 

10. De politiedienst op den spoorweg zal in 
de eerste plaats worden uitgeoefend door de 
beambten van den Kreits Graafschap Bentheim, 
onder toezicht van de bevoegde overheden in 
elk der beide Rijken en volgens de in ieder Rijk 
vastgestelde voorschriften en beginselen. 

11. De onderdanen van eene der contractee
rende Partijen, aangesteld "tot beambten of be
dienden van de lijn op het grondgebied van de 
andere, houden uit dien hoofde niet op onder
danen te zijn van het Rijk waartoe zij behooren. 

De posten en functiën der plaatselijke be
dienden op het grondgebied van ieder land zul
leD, zooveel mogelijk, door onderdanen bekleed 
en uitgeoefend worden. 

Alle beambten zonder onderscheid en onge
acht hunne standplaats, zijn onderworpen aan 
het disciplinair gezag van de overheid die hen 
benoemd heeft. 

12. Ten einde de exploitatie van dezen spoor
weg zooveel mogelijk te begunstigen, zullen de 
beide ·Regeeringen aan de reizigers, aan hunne 
bagage en aan de goederen die langs de lijn ver
voerd worden, alle inschikkelijkbeden met be
trekking tot de douaneformaliteiten verleenen, 
die met de douanewetten en algemeene veror
deningen der beide Staten vereenigbaar zijn, 
daaronder in het bijzonder begrepen alle inschik
kelijkheden die ten aanzien der douaneformali
teiten reeds verleend zijn of in het vervolg toe
gestaan zullen worden aan eiken anderen spoor
weg die de grenzen van een der beide Staten 
overschrijdt. 

De goederen en bagage die van het eene der 
beide landen in het andere vervoerd worden 
en bestemd zijn voor andere dan de grenssta
tions zullen onmiddellijk mogen doorgevoerd 
worden na.ar hunre plaats van bestemming, 

..zonder onderworpen te zijn aan de visitatie der 

douane aan de grens, mits zich op de plaats van 
bestemming een douanekantoor bevinde en al
daar aan de wetten en algemeene verordeningen 
voldaan worde en behoudens het wettelijk recht 
der douane van beide Staten om zoo noodig en 
in buitengewone gevallen de goederen en bagage 
elders te visiteeren dar op de plaats hunner be
stemming. 

De beide Regeeringen staan elkander weder
zijds het recht toe om door ha.re douanebeamb
ten, die in dat geval k9steloos zullen vervoerd 
worden, de treinen te doen begeleiden die tus
schen de grensstations der beide Rijken loopen, 
alles zonder inbreuk te ma.ken op de toepassing 
der wetten en reglementen van elk Rijk voor 
het verkeer op zijn grondgebied. 

13. De inrichting van den post- en telegraaf
dienst wordt overgelaten aan eene nadere schik
king tusschen de post- en telegraaf-administra
tiën van de beide rijken. 

14. De Prms1sche Regeering behoudt zich de 
bevoegdheid voor, de rechten en verplichtingen 
vo, r haar uit deze overeenkomst voortvloeiende, 
aan het Duitsche Rijk over te dra.gen. 

15. De tegenwoordige overeenkomst zal be
krachtigd worden en de uitwisseling der akten 
van bekrachtiging zal zoo spoedig mogelijk te 
Berlijn plaats hebben. 

Ter oorkonde waarvan de gevolmachtigden 
de tegenwoordige overeenkomst hebben onder
teekend en van hun zegel voorzien. 

Gedaan te Berlijn, den 23 Juli 1908. 
(L. 8.) HoMAN. 
' L. 8 .) E. H. STIELTJES. 
,L.S.) G0ETSCH. 
'. L. 8.) ALTMA.NN. 

22 Februari 1909. BKSLUIT, houdende beslis
sing dat het aangaan eener overeenkomst 
tot delging van tiendplichtigheid, rustende 
op perceelen, welke niet aan het waterschap 
maar aan ingelanden van het waterschap 
in eigendom toebehooren, niet kan geacht 
worden te vallen binnen den kring van 
bemoeienissen, waartoe een waterschap 
krachtens aard en doel zijner inrichting 
geroepen is. 

WIJ WILHELMINA, E~z. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
het Bestuur van het w~terschap Willi_qe-Lange
rak, tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Utrecht van 10 November 1908, 2• 
afd., n°. 4136/2849, waarbij zij hunne goedkeu
ring hebben onthouden aan de- besluiten van 
stemgerechtigde ingelanden van dat waterschap 
d.d. 23 October 1908, strekkende het eenc tot 
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het in verband met eene aan te gaue overeen 
komst afkoopen van de op de perceelen, gele
gen binnen de grens van het waterschap rusten
de tiendplicbtigbeid en het andere tot het 
aangaan eener geldleening ter voldoening der 
uit dien afkoop voortvloeiende kosten ; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, geboord, advies van 27 
Januari 1909, no. 366; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 19 Februari 1909, n°. 226, 
afd. W.; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten aan 
de voormelde besluiten van stemgerechtigde 
ingelanden vau bet,Waterschap Willi_qe-Lan_qerak 
hunne goedkeuring hebben onthouden, uit over
weging, dat het aangaan eener overeenkomst tot 
delging van tiendplichtigheid op eenig perceel 
rustende, alleen dan behoort tot de bevoegd
heid van het waterschap, in hetwelk zoodanig 
perceel is gelegen, wanneer dat perceel eigen
dom is van het waterschap ; dat waar de per
ceelen gelegen binnen de grens van het water
schap Willige-Langerak niet aan dat waterschap 
in eigendom toebehooren, mitsdien het voor
melde besluit tot afkoop der ti1mdplichtigheid 
en alzoo dus evenmin het besluit tot het aan
gaan der geldleening door hun College kan 
worden goedgekeurd ; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
het Bestuur van bot Waterschap bij Ons in 
beroep is gekomen, daarbij in hoofdzaak aan
voerende, dat een scherpe omschrijving der be
voegdheden van een waterschap noch in de wet 
noch in de Provinciale Reglementen of Verorde
ningen wordt gevonden; dat uit het Voorloopig 
Verslag op de Wet van 10 November 1900 (Staata
blad n°. 176) blijkt, dat de wetgever zich met 
opzet van zulk eene omschrijving heeft ont
houden ; dat het hierdoor mogelijk is, dat, 
hoewel de zorg voor wegen niet direct behoort 
tot de waterschapsbelangen, een waterschap, 
onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten, 
zich het onderhoud van wegen aantrekt : dat 
door de ontlasting der ingelanden van do 
tiendplichtigheid op de bedongen zeer voor
deelige voorwaarden de gelegenheid zou kun
nen geopend worden om eerder het peil in 
het waterschap kunstmatig te regelen, dan 
zou kunnen geschieden bij afkoop overeen
komstig de bepalingen der Tiend wet van 1907 
(Staà,/.9.l,lad no. 22"2) ; 

dat het Bestuur van oordeel is, dat het zijne 
roeping is aldus indirect de waterschapsbelan
gen te bevorderen ; dat hot in zijne meening 
versterkt wordt door de ruirne omlijning van 
de bevoegdheid der vergadering van stemge-

rechtigde ingelanden in art. 103 van het Regle
ment voor de Waterschappen in de provincie 
Utrecht en in de breede opvatting omtrent 
hetgeen geacht kan worden te behooren tot 
de huishouding der gemeente; 

Overwegende : dat het aangaan eener over
eenkomst tot delging van tiendplichtigheid, 
rustende op perceelen, welke niet aan het water
schap maar aan ingelanden van het waterschap 
in eigendom toebehooren, niet kan geacht 
worden te vallen binnen den kring vun be
moeienissen, waartoe een waterschap krachtens 
aard en doel zijner inrichting geroepen is ; 

dat hiertegen niet kan afdoen de omstandig
heid, dat de individueele belangen der betrok. 
ken eigenaren en in verband daarmede wellicht 
ook indirect die van het waterschap, door 
zulk een overeenkom@t worden gebaat; 
' dat wijders de • vraag, of de omschrijving 
van de bevoegdheid der vergadering van stem
gerechtigde ingelanden in art. 103 van het 
Reglement voor de waterschappen in de pro
vincie Utrecht al dan niet te recht door het 
appelleerend bestuur als ruim wordt gequali
flceerd, buiten beschouwing kan blijven, daar 
immers onder de daar ter plaatse met name 
genoemde bevoegdheden niet is te rangschik
ken eene zoodanige als waarop in casu wordt 
aanspraak gemaakt; 

dat mitsdien door Ge:lepnteerde Staten aan 
de betreffende besluiten, terecht, zij het op 
andere gronden, goedkeuring is onthouden ; 

Gezien het Reglement voor de Waterschap
pen in de provincie Utrecht; 

Hebben goedgevonden en verstaan, 
met handhaving van het bestreden besluit 

het daartegen ingest!llde beroep ougegrond te 
verklaren. 

Onze Minister van Waterstaat is belast enz. 
(W. v . d. B. A. ) 

23 Febr«ari 1909. Bli:SLUIT. tot wijziging van 
het Algemeen Reglement voor den dienst op 
de spoorwegen, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 27 October 1876 (Staatsblad 
n°. 183), zooals dit laatstelijk is gewijzigd 
en aangevuld bij Koninklijk besluit van 
29 .l uni 1907 (Staatsblad n°. 166) en van 
het Locaalspoorwegreglement 1902, deel A , 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 18 
Augustus 1902 (Staatsblad n°. 170), zooals 
dit is gewijzigd en aangevu ld bij Konink
lijk besluit van 2 October 1906 (Staatsblad 
no. 281). S. 68. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel, tijdelijk be-
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last met de waarneming van het Departement 
van Waterstaat, van 15 Januari 1909, La. F., 
afdeeling Spoorwegen ; 

Gezien het Koninklijk besluit van 27 Ootober 
1875 (Staatsblad n°. 183) en het daarbij vastge
stelde Algemeen Reglement voor den dienst 
op de spoorwegen, zooals dit laatstelijk is ge
wijzigd en aangevuld bij Koninklijk besluit van 
29 Juni 1907 (Staatsblad n°. 156), a lsmede het 
Koninklijk besluit van 18 Augustus 1902 (Staats
blad n°. 170) en het daarbij vastgestelde Looaa.1-
spoorwegreglement 1902, deel A, zooals dit is 
gewijzigd en aangevuld bij Koninklijk besluit 
van 2 Ootober 1905 (Staatsblad no. 281); 

Gezien de wet van 23 Juli 1908 (Staatsblad 
n°. 236), tot invoering van een wettelijken tijd, 
en het Koninklijk besluit van 7 November 190 
(Staatsblad n°. 336); 

Den R!l.ad van Sta.te gehoord, advies van 9 
Februari 1909, no. 26; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Waterstaat van 20 Februari 1909, 
n°. 231, afdeeling poorwegen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van 1 Mei 1909 te bepalen : 
I. Het tweede lid van artikel 3 van het Al

gemeen Reglement voor den dienst op de spoor
wegen, va tgesteld bij Koninklijk besluit van 
27 Ootober 1875 (Sln.atsblad n°. 1 3), achtereen
volgens gewijzigd en aangevuld bij de Konink
lijke besluiten van 4 April 1880 (Staatsblad no. 
36), 11 September 1882 (Sln.atsblad no. 126), 
25 Januari 1884 (Staatsblad n°. 10), 25 Novem
ber 1885 (Sln.atsblad n°. 196), 26 Maart 1887 
(Sln.atsblad n°. 44), 1 Juli 1890 (Staatsblad no• 
104), 19 April 1892 (Staatsblad n°. 89), 26 Maart 
1898 (Staatsblad n°. 68), 9 Februari 1899 
(Staatsblad n°. 69), 6 October l 99 (Staatsblad 
n°. 214), 7 April 1903 (Staatsblad no. 96), 13 Juli 
1905 (Staatsblad n°. 235), 2 October 1905 (Staats
blad n°. 2 0), 9 Decembor 1905 (Sln.atsblad no. 
315), 8 Februari 1906 (Sln.atsblad n°. 2 ), 9 Juli 
1906 (Staatsblad n°. 201), 28 eptember 1906 
(Staatsblad n°. 252) en 29 Juni 1907 (Staatsblad 
n°. 156), wordt gelezen als volgt : 

"Elk station moet voorzien zijn van een goed 
,,loopend uurwerk, geregeld naar den middel
,,baren zonnetijd van Amsterdam"; 

II. Het tweede lid van artikel 24 van het 
Locaalspoorwegreglement 1902, deel A, vast
gesteld bij Koninklijk besluit van l Augus
tus 1902 (Staatsblad n°. 170), gewijzigd en aan
gevuld bij Koninklijk besluit van 2 October 
1905 (Staatsblad n°. 281), wordt gelezen als 
volgt: 

"Elk station en elke halte, geen stopplaats 
.,zijnde, moet voorzien zijn van een goed loo-

"pend uurwerk, geregeld naar den middelba.ren 
,,zonnetijd van Amsterdam". 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst, en in ' afschrift aan den 
Raad van Sta.te medegedeeld zal worden. 

's Gravenhage, den 23sten Februari 1909. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Minister v~n Water.~faat, 
(get.) L. H. W. REOOUT. 

(Uilgeg. 16 Maart 1909.) 

23 Februa,·i 1909. BE LUI'l", tot regeling van 
de rechtsmacht van den Hoogen Raad der 

ederlanden in de Koloniën Suriname en 
Curaçao. . 69. 

WIJ WILHELMii: A, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Justitie en van Koloniën van 27 Augustus 1908. 
lste Afd. C., no. 50 en van 27 Juli 1908, Afd. B., 
no. 30; 

Gelet op artikel 128 van het Regeeringsreg. 
lement van Suriname en op artikel 149 van dat 
van CuraliM (Staatsblad 1902 nos. 37 en 38); 

Den Ra.ad van Sta.te gehoord (advies van 
3 November 190 , n°. 25) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voornoem
de Ministers van 20 Februari 1909, lste Af
deeling C, n°. 563 en van 15 Februari 1909, 
Afd. B., n°. 31 ; 

Hebben goedgevonden en versta.an te bepalen: 
Art. 1. Van de vonnissen, in burgerlijke zaken 

door de Hoven van Justitie in de koloniën Su
riname en Curaçao in eersten aanleg gewezen, 
is hooger beroep toegelaten op den Hoogen Ra.ad 
der Nederlanden, wanneer niet blijkt dat het 
onderwerp van de vordering eene waarde heeft 
van één duizend gulden of minder. 

2. Elke partij, welke zal berust hebben in een 
vonnis, kan niet meer ontvankelijk zijn om 
daarvan in hooger beroep te komen. 

3. Van veroordeelingen bij verstek valt geen 
hooger beroep, doch indien de oorspronkelijke 
eischer van het vonnis m hooger beroep komt, 
zal de gedaagde al zijn verdedigingen insgelijks 
in hooger beroep kunnen doen gelden, zelfs bij 
wege van incidenteel beroep, zonder van het 
middel van verzet in eersten aanleg meer te 
kunnen gebruik maken. 

In geval van een verstekvonrus, dat als op 
tegenspraak gewezen vonnis wordt beschouwd, 
omdat niet alle gedaagden zijn achter gebleven, 
zal de achterblijvende partij zich in hooger 
beroep kunnen voorzien, mits vooraf bij voor
raad, tegen het stellen van zekerheid, aan het 
vonnis voldoende, dan zelfs wanneer bij dat 
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vonnis de voorloopige tenuitvoerlegging niet 
mocht bevolen zijn. 

4. Het beroep van een pra.epa.ratoir vonnis 
zal niet mogen worden ingesteld dan binnen 
denzelfden termijn en gelijktijdig met het be
roep van het eindvonnis. 

Dit beroep zal ontvankelijk zijn, zelfs wan
neer het pra.epa.ra.toire vonnis, zonder voorbe
houding va.n deugene, die er zich mede be
zwaard acht, was ten uitvoer gelegd 

5. Van vonnissen, waarbij een provisie wordt 
toegestaan of geweigerd, kan hooger beroep 
worden ingesteld voordat het eindvonnis ge
slagen is. 

Hetzelfde kan plaats hebben ten aanzien van 
incidenteele- en interlocutoire vonnissen, tenzij 
de rechter daarbij verklaard heb be dat het hoo
ger beroep daarvan niet dan tegelijk met het 
eindvonnis zal kunnen worden ingesteld. 

6. Het hooger beroep wordt ingesteld door 
eene aanteekening ter griffie van het Hof van 
Justitie, te doen binnen 14 dagen na den dag 
der uitspraak van het vonnis. Na het verstrij
ken va, dien termijn is men in het hooger be
roep niet meer ontvankelijk. 

7. De voortzetting van het ter griffie van het 
Hof van Justitie aa.ngeteekend hooger beroep 
geschiedt door eene dagvaarding, ingericht op 
de wijze als bij het Nederlandsch Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering is voorgeschreven 
en bovendien behelzende de dagteekening der 
uitspraak, waarvan het hooger beroep is in
gesteld, en van de a.a.nteekening, welke var dat 
beroep ter griffie is gedaan. 

In de dagvaarding zal nevens den naam van 
den gestelden procureur kunnen worden ge
noemd die van een anderen, die eerstgenoemde 
zal vervangen bij diens overlijden, weigering of 
verhindering of ingeval hij heeft opgehouden 
procureur bij den Hoogen Raad te zijn. 

De dagvaarding zal moeten geschieden bin
nen drie maanden na. den dag der a.anteekening 
van het hooger beroep ter griffie. 

8. De gedaagde in hooger beroep kan van zijne 
zijde incidenteel beroep instellen zonder a.an
teekening ter griffie te hebben gedaan, zelfs 
na berusting in het vonnis. 

Het incidenteel boroep wordt, op straffe van 
verval, ingesteld bij de conclusie van antwoord. 

De afstand van het principaal beroep doet 
het ingesteld incidenteel beroep niet vervallen. 

9. De stukken van het geding, in eersten aan
leg gevoerd, zullen in bundels wnden vereenigd. 
Daarbrj worden inventarissen gevoegd, die door 
den griffier van het Hof ""n Justitie ondertee
kend en van het zegel van het Hof voorzien zijn. 

10. Voor zoover in dit besluit niet anders is 

bepaald, zijn op de rechtspleging in hooger be
roep de bepalingen der derde afdeeling van 
den zevenden titel van het eerste boek van 
het Nederlandsch Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering toepasselijk. 

11. Wa.nceer de gedaagde, hoewel zijn woon
plaats in Nederland hebbende, rn do kolonie een 
bekend verblijf mocht hebben of aldaar m per
soon mocht worden aangetroffen, zal de dag
vaarding aan dat bekend verblijf of aan den 
persoon des gedaagden kunnen worden gedaan. 

12. Wanr.eer de woonplaats of het verblijf 
van den gedaagde in hooger beroep onbekend 
is, gelijk mede in geval in rechten worden op
geroepen houders van a.andeelen in geldleenin
gen of maatschappijen, die niet op naam staan 
en waarvan de eigenaars uit dien hoofde onbe
kend zijn, geschiedt de dagvaarding aan den 
Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie, die 
het oorspronkelrjk voor "gezier" zal teekenen. 

Afschrift van de dagvaarding zal worden aan
geplakt aan de hoofddeur van het gebouw van 
het Hof van Justitie en het exploi t zal worden 
bekend gemaakt in een ter hoofdplaats van de 
kolonie verschijnend nieuwsblad. Gelijk af
schrift zal ten minste twee maanden vóór den 
dienenden dag door den deurwaarder bij den 
Ho ogen Raad aan de hoofddeur van het gebouw 
van dat college worden aangeplakt en het relaas 
van die aanplakking zal door den Procureur
Generaal bij den Hoogen Raad voor "gezien" 
worden geteekend. 

-:3. De dagvaardingen, overeenkomstig de 
beide voorgaande artikelen in Suriname en Cu
raçao uitgebracht, worden gedaan met inacht
neming van de bepalingen van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering voor de kolonie. 

14. De vonnissen door de HoveD van Justitie 
in strafzaken gewezen zijn niet aan hooger be
roep onderworpen. 

De Procureur-Generaal bij den Hoogen 
Raad der Nederlanden kan zich in het belang 
der wet in cassatie voorzien bij dien Raad tegen 
alle uitspraken in strafzaken door de hoven 
gewezen. 

De door den Hoogen Raad op deze voorzie
ningen gewezen arresten kunnen geen nadeel 
toebrengen aan de rechten, door de belangheb
benden verkregen. 

15. De artikelen 4 van de Koninklijke beslui
ten van 4 September 1868, n°. 17 en 18, betref
fende de vaststelling en de invoering van de 
nieuwe wetgeving in de koloniën Suriname en 
Curaçao, worden ingetrokken. 

16. Dit besluit treedt in Suriname en in Ou
raÇoo in werking den eersten van de ma.and, 
volgende op die waarin het in de kolonie za\ 
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zijn afgekondigd, op welk tijdstip het Regle
ment, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
11 Januari 1840 (Staatablad n°. l) vervalt. 
Onze Ministers van Justitie en van Koloniën 
zijn belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift zal worden medegedeeld aan den 
Raad van State en aan den Hoogen Raad der 
Nederlanden. 

's Gravenhage, den 23sten Februari 1909. 
(,get. ) WILHELM I ' A. 

De M init!f,er van J uatitie, (!Jet.) N ELISSEN. 

De Minister t·an Koloniën, (g~t. ) IDENBURG. 

(Uitgeg. 11 Maart 1909.) 

23 Februari 1909. BESLUIT , houdende vrij
stelling van briefport. 

Bij Koninklijk besluit van 23 Februari 1909 
is vrijdom van port verleend voor de brief
wisseling over dienstzaken van den Directeur 
van het Rijksbureau voor de bestrijding van 
den zoogenaamden handel in vrouwen en 
meisjee, met de burgemeesters. 

23 Februari 1909. B11:sLUIT van den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
houdende vaststelling van het letterteeken 
voor visschersvaartuigen, tehuis behoo
rende te Franekeradeel. 

De Minister van Landbouw, Nijverheid eu 
Handel; 

Gelet op de artt. 2 en 3 der wet van 
21 Juni 1881 (Staatsblad n°. 76), houdende 
bepalingen omtrent de zeevisscherijen, en 

Op de voordracht van het College voor de 
Zeevisscherijen van 16 Februari 1909, n°. 7449; 

Heeft goedgevonden : 
het letterteeken F. A. vast te stellen als 

onderscheidingsteeken voor de visschersvaar
tuigen tehuis behooreude te Franekeradeel. 

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

25 Febri,a1·i 1909. M1ss1vE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Gedepu
teerde Staten van de pr<'vinciën, betref
fende de teruggaaf van geslacht accijns 
betaald voor afgekeurd of slechts voor
waardelijk goedgekeurd vee. 

Door den Minister van Financiën is mijne 
tusschenkomst gevraagd om naar aanleiding 
van artikel :t der wet van 11 F ebruari 1909, 
regelende de teruggaaf van geslacht accijns 
betaald voor vee, dat afgekeurd of slechts 
voorwaardelijk goedgekeurd wordt, welke wet 
dezer dagen in het Staatsbl,arl, is of wordt op
_genomen, aan de besturen der gemeenten waar 

de geslachte runderen aan ambtelijke keuring 
worden onderworpen, te willen mededeelen, 
dat de verzoeken om geheele of gedeeltelijke 
teruggaaf van ingeslacht accijns om bericht 
in handen zullen worden gesteld van de per
sonen, die met de keuring belast zijn geweest. 

Ik heb de eer Uw college uit te noodigen 
in dezen zin aan bedoelde gemeentebesturen 
in Uwe provincie de vereischte aanschrijving 
te doen. 

Ingevolge verdere mededeeling van genoem
den Minister is er daarbij tevens op te wijzen, 
dat het tot richtige uitvoering van bovenge
noemde wet gewenscht is dat de keurmeesters 
van ieder rund, hetwelk wordt afgekeurd of 
slechts voorwaardelijk wordt goedgekeurd, 
nauwkeurig aanteekening houden , in dier voege 
dat later, zoonoodig door hen kan worden 
opgegeven ten aanzien van verzoeken om ge
heele teruggave, welke deelen van het rund 
buiten de begraving of vernietiging zijn ge
bleven en ten aanzien van verzoeken om ge
deeltelijke teruggaaf, welke waarde aan het 
vleesch per kilogram ware toe te kennen ge
weest bij onvoorwaardelijke goedkeuring en 
welke waarde het geacht wordt per kilogram 
te hebben, na de maatregelen genomen als 
voorwaarde der goedkeuring. 

Ten slotte verdient het aanbeveling dat de 
rapporten der keurmeesters worden gesteld op 
gewoon formaat papier. 

Gaarne zal ik zoo mogelijk spoedig ver
nemen, welk gevolg door Uw college aan dit 
schrijven is gegeven. (W. v. D. B. A.) 

25 Feb,·uari 1909. MrssrvE van den Ministel' 
van Binnenlandsche- Zaken aan de Com
missarissen der Koningin betreffende koste
looze afgave :van attestatiën de vita, noo
dig voor het ontvangen der Duitsche onge
vallenrente. 

Ten vervolge op het in margine aangehaald 
schrijven (1) heb ik de eer U H.E.G. mede 
te deelen, dat mede naar het gevoelen van den 
Minister van Financiën, op de bedoelde attes
tatiën de vita (2) kan worden toepasselijk ge• 
acht art. 6 ,van het tusschen Nederland en 
Duitschland gesloten verdrag, betreffende onge 
vallenverzekering, goedgekeurd bij de wet van 
29 November 1907 (Staatsblad n•. 310). 

De attestatiën de vita bovengenoemd, be
hooren derhalve kosteloos te worden afgegeven, 

(1) Schrijven van 30 Juli 1908, n°. 6934, 
Afd. B. B. 

(2) D. z. attestatiën, noodig voor het ontvan
gen der Duitsche ongevallen-rente. 
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wanneer de ongevallenwetgeving in Duitsch
land overlegging van die stukken vordert. 

U H.E.G. gelieve de burgemeesters in Uw 
gewest namens mij, overeenkomstig het boven
staande in te lichten. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken. 

Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, (_get. ) J. B. KAN. 

1 Maart 1909. BESLUIT, tot vernietiging van 
artikel XIII van de verordening op de 
keuring van slachtvee, vleesch, spek en 
visch in de gemeente Echt. S. 60. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 9 November 1908, 
n°. 10155, afdeeling Binnenlandsoh Bestuur, 
betreffende artikel XIII van de verordening op 
de keuring van slachtvee, vleesch, spek en visch 
in de gemeente Echt ; 

Overwegende, dat dit artikel luidt: 
,.Iedereen is verplicht al het in zijn bezit 

zijnde vleesch, spek of visch aan den keur
meester of onder-keurmeester op diens eerste 
vordering te vertoonen en de keuring daarvan 
toe te laten ;" 

Overwegende, dat artikel 135 van de gemeen
tewet aan den gemeenteraad de bevoegdheid 
geeft tot het maken van verordeningen, · die 
in het belang van de openbare orde, zedelijk
heid en gezondheid worden vereischt en van 
andere, betreffende de huishouding der gemeen
te; 

dat bovenvermeld artikel XIII aan keuring 
onderwerpt alle vleesch; dat iemand voor par
ticulier gebruik in zijn bezit heeft en dat 
niet voor het verkeer bestemd is ; 

dat die bepaling derhalve de grenzen van de 
zorg voor de openbare gezondheid overschrijdt 
en het terrein betreedt eener bijzondere ge
zondheidszorg, ten aanzien waarvan noch bij 
de gemeentewet, noch bij eenige andere wet 
aan den gemeenteraad eenige bevoegdheid ia 
toegekend; 

dat volgens artikel 142 van de Grondwet de 
bevoegdheid der gemeentebesturen bij de wet 
wordt geregeld; 

dat derhalve voormeld artikel van de ver
ordening der gemeente Echt in strijd is met de 
wet; 

Gelet op artikel 153 van de Gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

15 December 1908, n°. 8); 
Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

van Binnenlandsche Zaken van 26 Februari 

1909, n°. 2006, afdeeling Binnenlandsch Be
stuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
artikel XIII -van de verordening op de keuring 

van slachtvee, vleesch, spek en viach in de ge
meente Echt te vernietigen wegens strijd met 
de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken ia 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's Gravenhage, den laten Maart 1909. 

(_get.) WILHELMlN A. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(_get.) HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 16 Maart 1909.) 

l Maart 1909. BESLUIT, tot vaststelling van 
een reglement, houdende bijzondere be
palingen ter voorkoming van aanvaring 
op sommige vuarwatera van de Wester
Schelde en hare mondingen. S. 61. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen l\'liniater van 
Waterstaat van 12 December 1908, n°. 224, 
Afdeeling Waterstaat; 

Gezien de wet van 15 April 1891 (Staatsblad 
n°. 91) en het reglement ter voorkoming van 
aanvaring of aandrijving op openbare wateren 
in het Rijk, die voor de scheepvaart openstaan, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 18 Mei 
1892 (Staatsblad n°. 102) en laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 10 Augustus 1903 
(Staatsblad n°. 251) ; 

Den Raad van State geh9ord (advies van 
16 Februari 1909, n°. 23); 
. Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 26 Februari 1909, La. A., 
Afdeeling Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van l April 1909 vaat te stellen 

het navolgende 

REGLEMENT, houdende bijzondere bepalin
gen ter voorkoming van aanvaring op som
mige vaarwaters van de Wester-Schelde 
en hare mondingen. 

Art. 1. Met afwijking in zooverre van de voor
schnften omtrent het voeren van lichten en 
seinen en omtrent het uitwijken, vervat in 
het bij Koninklijk besluit van 18 Mei 1892 
(Staatsblad n°. 102) vastgestelde en laatstelijk 
btj Koninklijk besluit Yan 10 Augustus 1903 
(Staatsblad n°. 251) gewijzigde reglement ter 
voorkoming van aanvaring of aandrijving op 
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openbare wateren in het Rijk.die voor de scheep
vaart oper>staan, gelden op sommige vaarwaters 
van de Weater-Schelde en hare mondingen, met 
betrekking tot schepen, die wegens groote 
lengte of diepgang bezwaarlijk voor andere
vaartuigen kunnen uitwijken en die van een 
loods voorzien zijn, de volgende bepalingen. 

2. De in artikel 1 bedoelde vaarwaters zijn : 
1°. het gedeelte d3r Sardijngeul, begrensd: 
ten Noorden door eene denkbeeldig, lijt1 , ge-

trokken in de richting N.0.-Z.W. (magneti ch) 
door het snijpunt der lichtenlijnen : ,.licht 
Westkapelle en geleidelicht Zoutelande inéén", 
en lichten oi, den oordzeeboulevard te Vlis 
singen inéén", en 

ten Zuiden door eene denkbeeldige lijn, ge
trokken door het "witte vaste licht op den kop 
van het Westelijke hoofd van de koopvaarders
haven" en het "rood-en-groen vaste licht op den 
kop van het Westelijke hoofd van de spoorweg
haven (Buitenhaven van het kanaal door 
Walcheren) te Vlissingen". 

2°. de vaarwaters begrepen tusschen: 
een denkbeeldige lijn, getrokken in de rich

ting . 72° 0 (magnetisch) uit het licht "de 
Magere Merrie" ( overeenkomende met de Noord
grens van den groenen sector van dat licht), en 

de ederlandsch-Belgische grens. 
3. De in artikel 1 bedoelde lengte en diepgang 

worden door het Loodsbestuur, in verband met 
den toestand der vaarwaters, vastgesteld en 
bekend gemaakt. 

4. Ieder schip, dat varende is en aan de in de 
vorige artikelen genoemde voorwaarden vol
doet, mag, op aanwijzing van den loods, het 
volgende sein voeren : 

a. bij dag: 
m den top van den fokkemast een zwarten 

eylinder van ten minste 0.65 M. middellijn en 
ten minste 1 M. hoogte ; 

b. bij nacht: 
indien het schip sleehts één toplicht voe.rt, 

ten minste 4 M. boven dit toplicht, en indien 
het schip twee toplichten voert, ten minste 
4 M. boven het hoogste toplicht : een rood licht, 
dat aan alle zijden, op een afstand van ten 
minste 2 zeemijlen (van 60 in den breedtegraad) 
zichtbaar is. 

Indien bovengenoemd sein wordt gevoerd, 
moet het getoond worden van het oogenblik, 
da~ het schip in een der in artikel 2 genoemde 
vaarwaters k:)mt, of, na daarin ten anker ge
legen te hebben, zijn reis vervolgt, tot het oogen
blik, waarop het schip dat vaarwater verlaat 
of daarin ankert. 

5. Ieder vaartuig, dat varende is en het in 
het vorige artikel genoemde sein niet voert, 

moet voor een schip, dat genoemd sein voert, 
wijken. 

· 6. Wanneer een scrup, dat het in artikel 4 ge
noemde sein voert, ge loopt of door een sleep
boot geholpen wordt, moet het sein ook op den 
sleeper en de sleepboot gevoerd worden, echter 
met dien verstande, dat het roode licht ten 
minste 1 M. boven het hoogste toplicht wordt 
getoond. 

7. Wanneer een schip, dat het in artikel 4 
genoemde sein voert, een schip nadert, dat even
eens genoemd sein voert, moeten beide schepen 
de bepalmgen omtrent het uitwijken opvolgen, 
vastgesteld bij het ir> artikel 1 genoemde reg
lement. 

8. De handhaving van dit reglement 1s op
gedragen aan de ambtenaren en beambten der 
Rijks- en gemeentepolitie, aan die van den 
Waterstaat en het Loodswezen, aan de ambte
naren, door of van wege den Min;ster van W a
terataat met eenig toezicht of beheer over de 
vaarwaters of eenig deel daarvan belast, aan 
de ambulante rechorche te water en aan de 
ambtenaren belast met het toezicht op de 
visscherij. 

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

's Gravenhage, den lsten Maart 1909. 
. (get.) WIL H EL MIN A. 

De Minister van Waterstaat, 
(get. ) L. H. W. REGOOT. 

(Uilgeg. 9 Maa,·t 1909.) 

1 Maart 1909. BE CH lKK lSG van den Minis
ter van Financiën betreffende afkoop van 
tiendrente. 

De Minister van Financiën ; 
Gelet op art. 18 der Tiendwet 1907 (Staats• 

blad n". :l~2); 
Heeft goedgevonden en verstaan te be• 

palen: 
Art. 1. Hij die tiendrente wenscht af te 

koopen, geeft daarvan schriftelijk kennis aan 
den oontroleu r der grondbelasting binnen wiens 
ambtsgebied de bezwaarde perceelen gelegen 
zijn, door invulling van een formulier daartoe 
kosteloos verkrijgbaar bij dien controleur of 
bij den ontvanger der directe belastingen zijner 
woonplaats. 

2. De controleur zendt de kennisgeving 
tot afkoop zoo spoedig mogelijk op aan den 
Minister van Financiën (Administratie der 
Generale Thesaurie), met voorstel omtrent het 
bedrag der afkoopsom. 

3 . De controleur ontvangt de kennisgeving 
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terug met eene verklaring van den Minister 
van Financiën omtrent de vaststelling van de 
afkoopsom, van den dag waarop uiterlijk de 
betaling moet plaats hebben, en van de plaats 
waar deze moet geschieden . 

Hij geeft den belanghebbende zoo spoedig 
mogelijk hiervan kennis. 

De afkoopsom wordt berekend naar den bij 
deze resolutie gevoegden staat. 

's Gravenhage, 1 Maart 1909, n°. 33, 
Generale Thesaurie. 

De Minister van Financiën, 
(_get.) li.OLKMAN . 

Behoort bij beschikking van 
den Minister van Financiën 

van 1 Maart 1909, n° . 33, 
Generale Thesaurie. 

Staat voor de berekening van de afkoopsom
men van tiendrenten als bedoeld in artikel 
18 der Ti.endwet 1907 (Staatsblad 11°. 222). 

De afkoopsom van de tiendrente op eenig 
perceel rustende bedraagt, wanneer er ná het 
jaar waarin de afkoop plaats heeft nog verschul
digd zullen zijn : 

29 termijnen f 18.031 

28 17.668 

27 17.28' 
26 16.891 ..; 

"' 
2ó 16.482 ;: 
24 16.059 öi 

"' 23 15.621 ~ 
"' 2'2 15.168 "" 

21 14.698 +> 

"' .,::: 
::l() 14.2l3 

"" 19 13.71 0 
0 

18 13.19 .,: 
c:; 

17 12.652 :> 
16 12.096 

cö 
15 11.518 -;;; 
H 10.921 ~ 

-0 

13 10.30• " -~ 
l.! 9.66' 

" u 9.002 « 
"' 

lO 8.317 

" 7.608 "' 9 :g 
,8 6.87' bi: 
7 6.11 6 

" "' -6 5.32j -"' 
öi 

5 4.611 ... 
4 8.67' 0 

" 
0 

3 2.802 :--

2 1.90 / 
l 0.961 

Voorbeeld van lJe,rekening. 

Gesteld de schadeloosstelling is opeischbaar 
geworden 1 Augustus 1910, tiendrente ten be
drage van bijv. f27.76 voor het eerst verschul
digd over het jaar 1911 en dus voor het laatst 
over het jaar 1940. 

De eigenaar geeft op 16 Mei 1913 te kennen, 
dat hij wenscht af te koopen. Nog niet inge
treden zijn de jare11 1914 tot en met 1940, dat 
zijn 27 termijnen. Verschuldigd is als afkoop
som f .!7.76 maal 17.281 (zie staat) isf479.686• 

(De termijnen over 1911 en 1912 zijn alsdan 
reed betaald en die over 1913 staat op het 
kohier der grondbelasting en moet voldaan 
worden.) 

Dezelfde berekening geldt bij tiendrenten 
ingevolge artikel 84 opgelegd, bij welke steeds 
1938 het laatste jaar van betaling der tiend
rente is. 

1 -Maart 1909. ARREST van den Hoogen Raad, 
houdende beslissing: 

dat volgens art. 24 der Drankwet, be
houdens de uitzonderingen vermeld jn 
lid 2 en 3 van het artikel, de vergunning 
uitsluitend voor den persoon des verzoe
kers geldt ; 

dat daarmede aan den houder eener ver
gunning de eisch gesteld wordt, dat bij 
den verkoop van sterken drank, waartoe 
hem vergunning is verleend, hij de wer· 
kelijke verkooper zij, zoodat hij, wanneer 
hij zich volgens art. :.!8 n°. 2 in de uitoefe
ning van het bedrijf doet vervangen, de 
verkoop moet geschieden voor zijne reke· 
ning en te zijnen name ; 

dat dit beginsel niet is opgeheven door 
de wet van 1 November 1907, Staatsblad 
no. 291. 

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

den requirant voorgesteld bij memorie: 
Overwegende, dat het beroep on beperkt is 

ingesteld, doch niet-ontvankelijk is, voor zoo
ver het is gericht tegen de in het vonnis ver
vatte vrijspraak ; 

0 . voor zoover het beroep ontvankelijk is: 
dat bij het bestreden vonnis wettig en over

tuigend is bewezen verklaard, met requirant's 
schuld daar.aan : dat hij op 30 Mei 1908 des 
avonds circa 10 uur te Mill in de voor het 
publiek toegankelijke localiteit van de bij be
klaagde in gebruik zijnde herberg, zonder de 
vereischte vergunning tot verkoop van sterken 
drank in het klein aan F . P . een glaasje gevuld 
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met jenever van minder dan 10 liter heeft ge
schonken en verkocht ; 

dat dit feit is gequalificeerd en de requirant 
te dier zake is veroordeeld, zooals in het hoofd 
van dit arrest is vermeld ; 

0. wat het eerste deel van het eerste middel 
,an cassatie betreft: 

dat de Rechtbank in de elfde overweging van 
het bestreden vonnis heeft overwogen: .,dat in 
art. :.!4 al. 1 der Drankwet nog altijd wordt 
bepaald, dat de vergunning alleen geldt voor 
den persoon des verzoekers, behoudens twee 
uitzonderingen, waarvan in casu geen sprake 
is ; dat hieruit volgt dat de vergunninghou
der in den regel zelf het bedrijf moet uitoefe
nen en dat dit zijn bedrijf moet zijn ; dat dit 
steun vindt in de bepaling van art. 28 n°. 2 
der Drankwet, volgens welke de vergunning
houder . die zich in de uitoefening van het 
bed rijf door een ander laat vervangen, zelf 
niet langer dan 3 maanden in het vergunnings
jaur buiten noodzaak mag wonen buiten het 
huis, waarin het bedrijf wordt uitgeoefend ; 
dat bo,·endien de wet in art. 24 al. 2 eu 3 op
geeft de gevallen, waarin als uitzondering op 
den regel dat de vergunninghouder zelf zijn 
bèdrijf moet uitoefenen , dit door een ander 
mag geschieden; dat nu de wet zelve die uitzon
deringen aangeeft - zijnde eene uitzondering 
strictissimae interpretationis - het niet aan
gaat buiten de wet om aan te nemen, dat het 
den vergunninghouder zou vrijstaan naar goed
vinden de uitoefening van zijn vergunnings
recht aan een ander over te laten" ; 

dat hieruit volgt dat de rechtbank art. 28 
n°. 2 der Drankwet niet heeft over het hoofd 
gezien, maar die bepaling alleen heeft aange
merkt als betreffende de vervanging in de uit
oefening van het bedrijf en niet de vervanging 
in de uitoefening van het vergunningsrecht, 
waarvan ten deze alleen sprake is, zoodat zij 
de bepaling van art. 28, n°. 2, niet beschouwt 
als eene uitzondering op het beginsel in art. 
24, eerste lid, neergelegd, zooals art. 24, tweede 
en derde lid, hetgeen bij het middel geheel 
uit het oog verloren wordt, daar het de ver
vanging in art. 28 n°. 2 gelijksoortig acht met 
de in de plaats treding van art. 24, tweede 
en derde lid; 

dat alzoo het eerste deel van het middel 
ongegrond is ; 

0. wat het tweede onderdeel van het middel 
betreft: 

dat de Rechtbank, na in de vijfde en zevende 
overweging vermeld te hebben den inhoud van 
het ambtseedig verbaal van F. P., wachtmees
ter der Marechaussée en van de ambtelijke 

verklaring van Burgemeester en Wethouders 
der gemeente Mill en St. Hubert. in de acht· 
ste overweging opneemt de bekentenis van den 
bekh1agde : .,dat hij op tijd en plaats volgens 
de dagvaarding in de vMr het publiek toe
gankelijke localiteit van de bij hem in gebruik 
zijnde herberg, zonder de vereischte vergun
ning tot verkoop van sterken drank in het 
klein aan F . P . een glaasje gevuld met jene
ver. van minder dan 10 liter, heeft geschon· 
ken en verkocht; dat hij voor eigen rekening 
het bedrijf van herbergier u;toefent, den ster· 
ken drank in hc,t klein verkoopt en het ver· 
gunningsrecht betaalt, terwijl de verhuurder 
alleen uit de hoogere huur en de verplichting 
van den huurder om alleen en uitsfuitend bier 
van den verhuurder te betrekken en te ver· 
koopen, voor zijn recht van vergunning eenige 
schadeloosstelling vindt ; 

dat zij daarna in de negende overweging als 
wettig en overtuigend bewezen aanneemt het
geen in de tweede overweging van dit arrest 
is vermeld; 

dat zij vervolgens in de elfde, twaalfde en 
veertiende overweging de redenen opgeeft, 
waarom zij verwerpt de verdediging van den 
beklaagde, in hoofdzaak hierin bestaande, dat 
de wet toelaat dat de vergunninghouder het 
bedrijf door een ander doet uitoefenen en zij 
zich niet uitlaat over de voorwaarden. wa:.ir• 
onder dit kan geschieden, terwijl uit geene 
enkele bepaling der Drankwet volgt, dat dit 
niet zou mogen geschieden op zoodanigen voet, 
dat de~ene die het bedrijf uitoefent het risico 
daarvoor op zich neemt ; 

dat hieruit volgt dat de Rechtbank het bij het 
casRatiemiddel bedoelde onderzoek niet ver
zuimd heeft , zoodat ook het tweede deel 
van het eerste middel van cassatie onge• 
grond is ; 

0 . wat het tweede middel van cassatie be
treft : 

dat blijkens art. 24 der Drankwet, behouden& 
de in het tweede en derde lid van dat artike~ 
omschreven, ten deze niet aanwezige, uitzon
deringen de vergunning uitsluitend geldt voor· 
den persoon des verzoekers, waaruit in verband 
met art. 2, eerste lid der wet volgt, dat uit_ 
sluitend die verzoeker, als hij de vergllillning· 
heeft verkregen, sterken drank in het klein 
mag verkoopen ; 

dat hiermede aan den houder eener vergun
ning de eisch wordt gesteld, dat hij den ver
koop van sterken drank, waartoe hem vergun
ning is verleend, hij de werkelijke verkooper 
zij, zoodat wanneer hij zich bij, den verkoop
door een ander laat vervangen, waartoe de be-
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voegdheid in art. 28 n°. 2 voor wat betreft de 
uitoefening van het bedrijf, doch niet voor wat 
betreft de uitoefening van het vergunnings
recht, is erkE1nd, die verkoop geschiedt voor 
zijne rekening en te zijnen name ; 

dat het beginsel, neergelegd in art. 24, eerste 
lid der Drankwet niet is opgeheven door de 
wet van 1 .Nov. 1907 (Staatsblad n°. 291) tot 
wijziging van art. 28 n°. 4 van de Drankwet, 
welke wet alleen ten doel had de administratieve 
moeilijkheden weg te nemen die de verschil• 
lende uitlegging van art. 28 n°. 4 door de ad
ministratieve colleges veroorzaakt ; 

dat dan ook de Regeering in de Memorie 
van Toelichting op het ontwerp dier wet zeide : 
,, Hier blijkt zóó groot en onverzoenlijk ver
schil over de beteekenis van eene wetsbepa
ling te bestaan, dat bestendiging daarvan be
denkelijk ware. Een eindt> daaraan te maken 
vermag alleen zoodanige wijziging der wet, 
waardoor de bedoeling wordt uitgesproken op 
eene wijze, welke tweeërlei uitlegging uitsluit" 
(Memorie van Toelichting Handel. Tweede 
Kamer Staten-Generaal 1906/1907 n°. 144) ; 

dat de Regeering bij dat gevoelen volhardde, 
ook na de opmerking in het Voorloopig Ver
slag dat de voorgestelde wetsbepaling eene 
miskennir;g van de kennelijke bedoeling der 
Drankwet opleverde, en in de Memorie van 
Antwoord zeide: ,,De than s aan de orde ge
stelde vraag loopt niet over de strafbaarheid 
van eenige uitoefening van het bedrijf. Het 
geldt hier alleen de vraag of het administra
tief gezag tot intrekking van cene vergunning 
- en zulks krachtens het bij art. 28 n°. 4 der 
Drankwet bepaalde - beeft over te gaan, waar 
het, op grond van een onderzoek naar en waar
deering van de burgerrechtelijke verhouding 
van den vergunninghouder tot hem die het be• 
drijf uitoefent, tot de conclusie komt, dat 
laatstgenoemde geheel of gedeeltelijk hot finan
tieel risico van het bedrijf draagt"; 

dat deze bewering ook !:>ij de beraadsla!!"ingen 
in de beide Kamers dei Staten-Generaal, niet
tegenstaande de tegenkanting van verschillende 
leden, door de Regeering is staande gehouden, 
waarna de wet is aangenomen ; 

dat alzoo ook het tweede middeL van cassa
tie is ongegrond ; 

Gezien art. 347. Strafv. ; 
Verklaart den req.uirant niet-ontvankelijk tn 

zijn beroep, voor zoover dit is gericht tegen 
de in het vonnis vervatte vrijspraak; 

Verwerpt overigens het beroep. 
(W. Y. 'T R. SS::!3,) 

1909. 

2 Maart 1909 . .Bxsr.ulT, tot wijziging van het 
reglement van politie voor de scheepvaart 
en de vlotvaart op de i!Ier,cede, de Noord 
en de Nieuu:e Af aas, vastgeeteld bij Konink
lijk besluit van 28 eptember 1905 (5taaf8· 
blad n°. 277), ep laatstelijk gewijzigd bij 
Kon inklijk besluit v11u 23 October 1907 
(Staatsólaci n°. 276). S . 62. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 7 Novemher 1908, La. F. , Af. 
deeling Waterstaat, tot wijziging van het reg
lement van politie voor de scheepvaart en de 
vlotvaart op de .Jlllerwede, de Noord en de 
Nieuwe .Jfaas. 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 
(St,aatsblad n°. 69) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 December 1908, n°. 20) ; 

l.:lezien do nadere voordracht van Onzen voor
noemden Minister van 27 Februal'Î 1909. n°. 238, 
afdeeling Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat het bij Koninklijk besluit van 

28 September 1905 (Staatsblad n°. 277) vastge
s~ld en laatstelijk bij Koninklijk besluit van 
23 October 1907 (Staatsblad n°. 276) gewijzigd 
reglement van politie voor de scheepvaart en 
de vlotvaart op de Merwede, de Noord en de 
Nieuwe .Maas, nader wordt gewijzigd als 
volgt: 

I. § § 27, 29 en 30 worden gelezen als volgt: 

§ 27. 

,. 1 °. Afvarende vlotten, die een inhoud heb
ben van minder dan 200 M3• en door stoom
booten of door a,ndere schepen met eigen be
weegkracht gesleept worden, alsmede opvarende 
vlotten moeten voorzien zijn van een langs
scheeps geplaatst wit bord, waarop aan beide 
zijden, met zwarte letters van ten minste 
30 c.M. hoogte en 5 c.M. breedte, de naam en 
de woonplaats van den gezagvoerder of den 
eigenaar zijn te lezen. 

"Overigens moet elk vlot op het midden der 
lengte en ter hoogte van ten minste 3 M. boven 
de oppervlakte twee evenwijdig aan de lengte
as boven elkaar vast aangebrachte witte bor
den voeren, waarvan op het bovenste in rood de 
eerste letters der voornamen, de geslachtsnaam 
en de woonplaats van den eigenaar van het vlot, 
en op het onderste in zwart dezelfde opgaven 
betrekkelijk den vlotvoerder in Latijnsche let_ 
ters van ten minste 30 c.M. hoogte en 5 c.M. 
breedte moeten zijn vermeld en wel op de beide 
vlakken der borden. 

10 
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"2°. De breedte van de vlotten mag niet 
grooter zijn dan 63 M. 

"3°. Aan de zijkanten van de vlotten mogen 
geen dooien van het vlot of andere voor de 
schepen, bruggen enz. hinderlijke voorwerpen 
uitsteken." 

§ 29. 

,,1°. Vlotten, die een inhoud hebben van min
der dan 200 M•. en door stoombooten of door 
andere schepen met eigen beweegkracht ge
sleept worden, moeten, in afwijkmg in zooverre 
van § 2, sub 20. en 3°., en§ 28, 8ub 10. en 20., 
met inbegrip van den vlotvoerder, eene be
manning hebben van ten mmste twee man, die 
zich bevinden hetzij op het vlot, hetzij in eene 
achter aan het vlot hangende roeiboot. 

"Bevinden zij zich in de roeiboot, dan moeten 
daarin, behalve de roeiriemen, tevens een 
scheepsroeper en een prikhaak aanwezig zijn. 

"2°. Voor afvarende vlotten met een inhoud 
van 200 M3• en meer, die door stoombooten of 
door andere schepen met eigen beweegkracht 
gesleept worden, is de helft der verplichte be
manning volgens § 28, 1°. voldoende, mits het 
vlot aan de voorzijde van eene doelmatige 
stuurinrichting voorzien zij en de sleepboot de 
volgende kracht der machine bezitte : 

,,a. bij vlotten, van welke de verplichte be
manning niet meer dan 50 man bedraagt, ten 
minste 25 effectieve paardekrachten ; 

,,b. bij vlotten, van welke de verplichte be
manning meer dan 50 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 minste 
45 effectieve paardekrachten. 

"3°. Voor opvarende vlotten met een inhoud 
van 200 M8• en meer, die door stoombooten of 
door andere schepen met eigen beweegkracht 
gesleept worden, zijn de bepalingen voor sleep
treinen, zooveel doenlijk, van toepassing." 

§ 30. 

"1°. De vlotvoerders zijn verplicht, hun vlot 
te doen voorafgaan door een schuitje met een 
waarschuwer. 

"Het schuitje moet ten minste ¾ uur en ten 
hoogste 1 ½ uur voor het vlot uitvaren. Het 
mag niet aan een voor stroom varend schip 
bevestigd worden. 

"2°. Wordt het vlot, door een schip met eigen 
beweegkracht gesleept, dan moet het waarschu
wingsschuitje eene vlag voeren, bestaande uit 
zestien ruiten, afwisselend rood en wit; in ove· 
rige gevallen afwisselend rood en zwart. 

"3°. Indien het vlot door eeruge onvoorzrnne 
omstandigheid niet kan doorvaren, moet de 
vlotvoerdcr terstond een tweeden waarschuwer 
zenden, die de belanghebbenden verwittigt, 
dat het vlot niet zal komen. 

"'1°. De verplichting om een waarschuwer 
vooruit te zenden, vervalt voor vlotten, waar
van de verplichte bemanning niet meer dan 

1 5 man bedraagt. 
,,De voerders van zoodanige vlotten zijn ech

ter gehouden om de voorgeschreven vlag op 
het vlot zelf te voeren. 

,,5°. De bepalingen van deze paragraaf heb
ben alléén betrekking op afvarende vlotten. 

"Afvarende vlotten, die door stoombooten of 
door schepen met eigen beweegkracht gesleept 
worden en een inhoud hebben van minder dan 
200 M3., zijn niet gehouden om de voorgeschre
ven vlag te voeren." 

II. § 3Oa, met het opschrift : ,,5. Opgaande 
vlotten", vervalt. 

III. Uit § 35, sub c, vervalt : § 3Oa, 2de lid. 
Onze Minister van Waterstaat is belast met 

de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en aan den Ra.ad van State 
medegedeeld zal worden. 

's Gravenhage, den 2den Maart 1909. 

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

De 
(get.) 

11f inister van Waterstaat, 
L. H. W. REOOUT. 

(Uit_qeg. 20 Maart 1909.) 

2 Maart 1909. MISSIVE van den Minister van 
Binnenlandsch e Zaken aan de Gedepu
teerde Staten betreffende inhouding van 
pensioensbijdragen var. de jaarwcclcle van 
overleden onderwijzers bij het openbaar 
lager onderwijs. 

Mij is gebleken, dat twijfel bestaat omtrent 
de vraag of pensioensbijdragen moeten worden 
ingehouden van dàt gedeelte van de jaarwedde 
van overleden onderwijzers bij het openbaar 
lager ondurwijs, hetwelk krachtens gemeente
lijke verordening, over korter of langer tijdvak 
nà het overlijden van den onderwijzer, aan de 
erfgenamen of rechtverkrijgenden van den 
overledene moet worden uitbetaald . 

In overleg met den Minister van Financiën 
en met den Pensioen raad voor de burgerlijke 
ambtenaren, heb ik de eer U dienaangaande 
het volgende mede te deelen. 

Ten opzichte van de burgerlijke ambtenaren, 
wier jaarwedden, bij eventueel overlijden, in
gevolge art. ö van het Koninklijk besluit van 
14 Maart 1816, n°. 88, moeten worden uitbe• 
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taald over het geheele kwartaal waarin het 
overlijden heeft plaats gehad, is als vaststaande 
aangenomen, dat, waar jaarwedde wordt ge• 
noten, ook de pensioensbijdragen verschuldigd 
zijn, zoodat die dan ook steeds van het aan 
de erfgenamen van den overleden ambtenaar, 
uit te keeren bedrag, worden ingehouden. 

Het is derhalve billijk en tevens in overeen
stemming met de bedoeling van art. 3 van 
het Koninklijk besluit van 21 Februari 1906 
(Staatsblad n°. 37), dat ook op de jaarwedde 
van een overleden onderwijzer bij het open
baar lager onderwijs, welke krachtens gemeen
telijke verordening. gedurende korter of langer 
tijdvak nà het overlijden van den titularis, ten 
behoeve van de erfgenamen doorloopt, de pen
sioenskortingen, in verband met de voorschrif
ten van art. 43 der wet tot regeling van het 
lager onderwijs en art. 21 van de Weduwenwet 
voor de onderwijzers 1905, moeten worden 
toegepast. 

Ik heb de eer Uw College te verzoeken, de 
gemeentebesturen in Uw gewest, welker veror
dening op de jaarwedden van de onderwijzers 
bij het open baar lager onderwijs, bepalingen 
in bedoelden zin bevat, met het bovenstaande 
in kennis te stellen. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, (get. ) J. B. KAN. 

3 Maart 1909. MISSIVE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Commissa
rissen -der Koningin betreffende het aan
vragen van documenten bij de ambtenaren 
van den burgerlijken stand in Zuid-Afrika. 

Het komt herhaaldelijk voor, dat belangheb
benden in Nederland zich tot een der consu
laten in Zuid-Afrika richten met J,et ,erzoek, 
om voor hen bij de ambtenaren van den bur
gerlijken stand documenten aan te vragen en 
aan hen op te zenden. 

In den regel wordt dan verzuimd het noodige 
bedrag voor de verkrijging van deze stukken 
en van de consulaire legalisatie bij te voegen 
of verlan11:t men, niet wetende, dat zulks 
vandaaruit niet doenlijk is, toezending onder 
rembours. 

Aangezien de kosten voor uittreksels en af
schriften van acten van den Burgerlijken 8tand 
aldaar vrij aanzienlijk zijn, moeten de <:onsuls 
de remise dezer kosten veelal verlangen vóór 
aan het verzoek om toezending der stukken 
kan worden voldaan. 

Veel tijdverlies en vertraging in de verkrij-

ging der noodige documenten is hiervan het 
gevolg. 

Belanghebbenden zouden zeer worden gebaat, 
indien de ambtenaren van den burgerlijken 
sta,nd hier te lande hen op bovengemelde om
standigheid opmerkzaam maakten en mede
deelden, dat bij hunne aanvragen het bedrag 
der kosten behoort te worden gevoegd. 

Het bedrag der kosten loopt voor uittreksels 
van geboorte-, huwelijks- en overlijdens-actes, 
voor onderzoekingen in de registers, legalisatie 
en porto's uiteen, ook naar gelang het een 
consulaat geldt in de Kaapkolonie, Transvaal, 
Transoranje of Natal. Het is raadzaam, dat 
belanghebbenden een bedrag van 10 shillings 
(zes gulden) bij hun aanvrage overmaken, met 
verzoek het te veel betaalde terug te willen 
zenden. 

Ik heb de eer U H.E.G. te verzoeken de 
gemeentebesturen in Uw gewest uit te noodi
gen de belanghebbenden bij voorkomende ge• 
legenheid, overeenkomstig het bovenstaande 
te doen inlichten. 

De Minister van Binnenlandsclie Zaken, 

Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, (get.) J. B. KAN. 

4 Maart 1909. BESLUIT, tot vernietiging van 
het besluit van Burgemeester en Wethou
ders van Breskens, dd. 18 Juni 1908, waar
bij afwijzend is beschikt op het verzoek 
van J. F. BooTENS te Middelburg tot 
wijziging der voorwaarden, welke bij be
sluit van Burgemeester en Wethouders 
voornoemd, dd. 21 Mei 1908, zijn toege• 
voegd aan de op 9 Februari 1907 aan 
P. J. LAKO verleende vergunning tot het 
oprichten van een distilleerapparaat voor 
het stoken van harsolie op perceel kadas
traal hekend, gemeente Breskens, Sectie D, 
no. 1301. S. 63. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Mimst•H van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 19 No
vember 190_8, n°. 671H, afdeeling Arbeid, tot 
vernietiging van het besluit van Burgemeester 
en Wethouders van Breskens, dd. 18 Juri 1908, 
waarbij afwijzend is beschikt op het verzoek van 
J. F. Bou·rENS te Middelburg tot wijziging der 
voorwaarden, welke bij besluit van Burgemees
ter en Wethouders voornoemd, dd. 21 Mei 1908, 
zijn toegevoegd aan de op 9 Februari 1907 aan 
P. J. WK0 verleende vergunning tot het op
richten van een distilleerapparaat voor het 

10• 
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stoken van harsolie op perceel kadastraal be
kend gemeente Breskens, ectie D., no. 130l ; 

Over wegende, dat het gemeentebestuur van 
Br~ kens heeft verzuimd volgens artikel 12 
der Hinderwet zijn aan hoofde dezes vermeld 
besluit van 18 Juni af te kondigen ; 

Overwegende, da t van een besluit , genomen 
ingevolge artikel 12 dec Hinderwet, krachtens 
artikel 15 dier wet beroep moet kunnen worden 
ingesteld, na de afkondi ging, welke volgens 
artikel 8 onmiddellijk behoort te geschieden ; 

da t, indien zoodanig besluit niet overeen
komstig de wet is a fgekondigd , het in strijd met 
de wet voor beroep onvatbaar is geworden ; 

Overwegende mitsdien, dat het beslui t van 
Burgemeester en Wethouders van Breskens op 
grond van strijd met de wet, behoor t te worden 
vernietigd ; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet · 
Den Raad van State gehoord, advies van 5 J a

nuari 1909, n°. 12 ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen l\Ii

ni ster van Landbouw, Nijverheid en H andel 
van 27 Februa ri 1909, n°. L l GH. a fdeeling 
Arbeid; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
het besluit van Burgemeester en Wethouders 

van Breskens, dd. 18 J uni 1908, te vernietigen, 
wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Landbouw, Nij verheid en 
Handel is belast met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk in het S1,aatsblad geplaatst zal 
worden en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van tate. 

's Gravenhage, den 4den Maart 1909. 

(get .) WIL H EL MIN A. 

JJe Min. van Landbouw, Nijverheid en H a.ndel, 

(get.) A. S. TALMA. 

(Ui tgeg. 18 Maart 1909.) 

6 Maa.-t 1909. BESLUIT van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken, betreffende de zit
ting van het hoofd stembureau in verband 
met de verkiezing van leden van den raad 
der gemeente Klundert. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken · 
Gelet op art. 93, 3de lid, der Kieswet · ' 

Heeft goedgevonden : ' 
na ingewonnen advies van Gedeputeerde 

Staten van Noord-Brabant te bepalen, dat in 
het kiesdistrict voor de verkiezing van leden 
van den raad der gemeente Klundert de zit
t ing van het hoofdstembureau, tot het vast
stellen van den uitslag der verkiezing.~gehou-

den wordt onm:ddellijk na afloop Yan de werk
zaamheid, bèdoeld in art. 92, eerste zinsnede 
de r Kieswet . ' 

's Gravenhage, 6 :l\Iaart 1909. 

Yoor den Minister, 

De See.-eta ,·i8-Generaal , (qet.) .J . B. K AN . 

8 Maa,·t 1909. BESLUIT, houdende bepalingen 
omtrent branderijen waarin tapiocameel 
als grondstof gebruikt wordt. S. 64 

WIJ WILHELMINA. ENZ . 

Op de voordrach t van Onzen Minister van 
Financiën van 10 Februari 1909, n°. 87, Ac
cijnzen ; 

Gezien art. 9 der wet van 23 December 1886 
(S!,aatsblad no. 223); 

Den Raad van Sta.te gehoord (advies van 
23 Februari 1909, no. 20); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor~ 
noemden l\finister van 3 Ma.art 1909, no. 58, 
Accijnzen; 

H ebben goedgevonden en versta.an te bepalen: 
Art. 1. In de branderijen der eerste soort 

wordt het gebruik van tapioca.meel a ls grond
stof toegestaan. 

De wet telijke bepalingen betreffende den 
accijns op het gedistilleerd geldende voor de 
branderijen der eerste soort, zijn mede van toe
passing op de branderijen waarin behalve meel 
van granen ook tapiocameel als grondstof wordt 
gebrui k t. 

Voor de toepassing dier bepalingen wordt 
ta.piocameel gelijk gesteld met meel van granen. 

De brander, die ook tapioca.meel a ls grond
stof gebruikt, is bevoegd, voor in de aangifte 
tot stoken bepaa ld aangewezen stooksels een 
hoogeren trek aan te geven dan voor de andere 
stooksels. 

2. Dit besluit treedt in werking op den twee
den dag na dien der dagteekening, waarop het 
in het 81,aatsblad en in de S!,aatscourant is ge
plaatst. 

Onze Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad en gelijktijdig in de Staatscourant zal wor 
den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Ra.ad van Sta.te. 

's Gravenhage, den 8sten Ma.art 1909. 

(get.) WI L HEL MINA. 

De Minister van Financün, 
(get. ) KoLKMAN-

(Uit_qeg . 23 Maart 1909.) 
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8 Maart 1909. ARREST van den Hoogen Raad, 
houdende beslissing: 

dat de vraag of de artikelen eener ge
meentelijke verordening treden in hetgeen 
geacht moet worden van algemeen Rijks
belang te zijn, door de artt. 160 en 163 
der Gemeentewet aan het oordeel van den 
rechter onttrokken is: 

dat eene verordening, waarbij het hou
den van een openlijk huis van ontucht 
wordt verboden, geen inbreuk maakt op 
een voorschrift van den hoogeren wetgever. 

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

requirante voorgesteld bij memorie · 
1°. Schending van art. 216 al. 1 Strafv. , 

omdat de Rechtbank ten onrechte het be
wijs van. de ten laste gelegde feiten heeft 
bewezen geacht, hebbende toch de getuigen 
G. en S. met geen enkel woord beweerd, dat 
requirante gelegenheid heeft gegeven om on
derling ontuchtige handelingen te plegen, het. 
geen had moeten zijn verklaard wilde men 
voor het tweede feit het bewijs geleverd 
achten, zoodat nu het bewijs van het tweede 
feit niet is geleverd ook geen sprake kon zijn 
van het gelegenheid geven bij herhaling; 

2°. Schending van art. 216 al. 2 Straf.v., om
dat al ware het bewijs van het ten laste gelegde 
wèl geleverd, de ten laste gelegde feiten niet 
strafbaar zijn, daar de Rijkswetgever in ver
schillende wetten, b.v. in art. 462 Strafr., bor
deelhouders zekere voorschriften geeft en van 
de opvolging dier voorschriften hun strafbaar
heid afhankelijk stelt, zoodat dus de gemeente
wetgever, een verordening makende als de 
onderwerpelijke, komt in strijd met de Rijks
wet en dus deze verordening niet voor toe
passing vatbaar is. 

Overwegende, dat aan requirante bij inlei
dende dagvaarding is ten laste gelegd: dat zij 
te Utrecht in het perceel Teelingstraat n°. 8, 
waarover zij de beschikking heeft, desbewust, 
uit winstbejag, bij herhaling gelegenheid heeft 
gegeven tot het onderling plegen van ontuch
tige handelingen, door in den avond van 
26 Juli 1908, G. A. v. L . en A.S., welke per
sonen niet waren getrouwd, tegen betaling van 
f 1.60, althans eenig geld, op het daartoe ge
daan verzoek in een kamer, waar een ledikant 
stond, alleen te laten en in den nacht van 
28 en 29 Juli 1908 C. H. J . M.G. en E. F. S., 
welke personen niet waren getrouwd, tegen 
betaling van f 2.50, althans eenig geld, op het 
daartoe gedaan verzoek in een kamer, waar 
een ledikant stond, alleen te laten ; 

dnt de Rechtbank dit ten laste gelegde feit, 

met de schuld van requirante daaraan, wettig 
en overtuigend heeft bewezen verklaard, met 
dien verstande, dat requirante desbewust bij 
herhaling gelegenheid heeft gegeven tot het 
onderling plegen van ontuchtige handelingen 
en alzoo niet bewezen heeft verklaard, dat voor 
het verschaffen der kamer geld is betaald en 
dus requirante uit winstbejag heeft gehandeld, 
zijnde zij dan ook van dit meerdere haar ten 
laste gelegde vrijgesproken ; 

dat het eerste middel steunt op de stelling 
dat hetgeen de getuigen G. en S. hebben ver• 
klaard, niet voldoende is om het bij de dag
vaarding in de tweede plaats omschreven feit 
te bewijzen, zoodat dus van het bij herhaling 
gelegenheid geven tot het onderling plegen van 
ontuchtige handelingen geen sprake kan zijn ; 

dat evenwel het bij de dagvaarding in de 
tweede plaats omschreven .feit -- behoudens 
de omstandigheid dat dit tegen betaling van 
geld, en dus uit winstbejag is geschied - door 
de Rechtbank wettig en overtuigend bewezen 
wordt geoordeeld op grond van de verklarin
gen der getuigen G. en S. alsmede van de 
erkentenis van beklaagde ter terechtzitting 
gedaan, alzoo op grond van wettige bewijs
middelen, zoodat - nu de kracht der bewijs
middelen uitsluitend staat t.er beoordeeling 
van den rechter die over de feiten oordeelt -
dit middel niet tot cassatie kan leiden; 

dat bij het tweede middel wordt beweerd, 
dat de onderwerpelijke artikelen der verorde
ning zijn in strijd met de Rijkswet en dus 
niet mogen worden · toegepast; 

dat de door de Rechtbank toegepaste arti
kelen luiden als volgt ; 

Art. ]. Het houden van een openlijk huis 
van ontucht is verboden. 

Art. 2. Onder openlijk huis van ontucht 
wordt verstaan elke inrichting waarin door 
hem, die daarover de beschikking heeft, des
bewust, hetzij bij herhaling hetzij uit winst
bejag, aan anderen gelegenheid wordt gegeven 
om onderling ontuchtige handelingen te plegen. 

Art. 3. Onder houden van een openlijk huis 
van ontucht wordt verstaan het daarin geven 
of laten geven van de gelegenheid, omschre
ven bij art. 2. 

Art. 10. De overtreding van art. 1 ..... 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 
zes dagen; 

dat de vraag of door deze artikelen de onder
werpelijke verordening treedt in hetgeen ge
acht moet worden van algemeen Rijksbelang 
te zijn door de artt. 160 en 163 der Gemeente
wet aan het oordeel van den rechter is ont
trokken en deze artikelen alleen dan hunne 
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toepassing zouden moeten missen als door die 
toepassing inbreuk zou worden gemaakt op 
een voorschrift van den hoogeren wetgever ; 

dat dit echter te dezen geenszins het geval 
is nu door den Rijkswetgever geen bepalingen 
zijn gemaakt waaraan een recht kan worden 
ontleend om een openlijk huis van ontucht te 
houden , doch door hem slechts enkele voor
schriften zijn gegeven (art. 452 Strafr. , art. 188 
der Gemeentewet, art. 8 der Drankwet) voor 
het geval dusdanige huizen worden gehouden, 
zoodat dus de gemeentelijke wetgever, krach
tens art. 135 Gemeentewet, bevoegd is om 
naast die voorschriften, in het belang der open
bare orde, zedelijkheid en gezondheid, bepa· 
lingen te maken omtrent die huizen ja zelfs 
om het houden daarvan geheel te verbieden ; 

dat derhalve de rechtsgeldigheid der onder
werpelijke artikelen niet in twijfel kan worden 
getrokken en alzoo ook het tweede middel is 
ongegrond ; 

Verwerpt het beroep. ("W . v. 'T lt. 8888.) 

9 .1Iaart 1909. BESLUIT, tot wijziging van het 
formulier voor de aangifte in de vermo
gensbelasting. S. 65. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van den 30 Januari 1909, n°. 4, Re
gistratie; 

Gelet op artikel 15 der wet van den 27 Sep
tember 1892 (St,aatsblad n°. 223) op de vermo
gensbelasting en op artikel 3 der wet van 15 Juli 
1907 (St,aatsblad n°. 203) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 Februari 1909, n°. 21) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Financiën van den 5 Maart 1909, n°. 18, 
Registratie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Eenig a'l'tikel. 

In het formulier van het biljet voor de aan
gifte in de vermogensbelasting, vastgesteld 
bij Koninklijk besluit van 26 Februari 1894 
(Staatsblad n°. 37\ en gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 29 ovember 1897 (St,aatsblad 
n°. 215) en bij Ons besluit van 22 Maart 
1906 (St,aatsblad n°. 52) wordt, met ingang van 
1 Mei 1909, bij de omschrijvmg der "Baten" 
het nummer Il sub la gelezen als volgt: 

a. die, waarvan de waarde mag worden be
paald, hetzij op 15 ma.al de belastbare opbrengst 
der gebouwde eigendommen en 20 maal de 
belastbare opbrengst der ongebouwde eigendom-

men, hetzij op de verkoopwaarde als biJ vraag 
6 bedoald (zie art. 7 A der wet). 

Onzo Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het St,aatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 9deu Ma.art 1909. 

(!/P.f .) W IL H EL MIN A. 
De Minister van Financiën, 

(get.) KoLKl\IAN. 

(Uifgeq. 20 Maart 1909.) 

11 Maart 1909. BKSLUIT, tot wijziging en 
aanvulling van de Regelen voor de Rijks
normaal!essen, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 29 Juni 1890 (Staatsblad n•. 97), 
aangevuld en gewijzigd bij de Koninklijke 
besluiten van 27 Juli 1896 (Staatsblad 
n°. 142) en 14 April 1898 (Staatsblad n°. 108). 
s. 66. 

Wr.J WILHELMINA, EKZ.I 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 16 J anut1.ri 1909, 
no. 83973, afdeeling Lager Onderwijs; 

Gezien het Koninklijk besluit van 29 Juni 
1890 (St,aatsblad n°. 97), aangevuld en gewiJzigd 
bij de Kor.inklijke besluiten van 27 Juli 1896 
(Staatsblad n°. 142) en 14 April 1898 (St,aats
blad n°. 108) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 Februari 1909, r 0. 28); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Mimster van 9 Maart 1909, n°. 1525, 
afdeeling Lager Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en versta.an : 
Art. 1. De Regelen voor de Rijksnormaalles

sen ter opleiding van~onddnvijzers en onderwij
zeressen, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
29 Jum 1890 (St,aatsblad n°. 97), aangevuld en 
gewijzigd bij de Koninklijke besluiten van 27 
Juli 1896 (St,aatsblad n°. 142) en 14 April 1898 
(St,aatsblad n°. 108), worder gewijzigd er aan
gevuld als volgt : 

10. Het tweede lid van artikel 2 wordt ge
lezen als volgt : .,Het schooljaar loopt van 
1 Mei tot 30 April." 

2°. Het derde, het vierde en het vijfde lid 
van artikel 3 worden gelezen als volgt : 

"Aan die van den eersten rang wordt, op den 
vo~t van de tabel der lesure~ A, onderwijs ge
geven in dezelfde vakken, als in het voorgaande 
lid bedoeld, benevens in dat, vermeld onder p, 
in eene der drie levende talen, in dat artikel 
genoemd, en, zoo mogelijk, in de vakken, ver
meld onder o ,en s. 
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Bovendien wordt aan alle inrichtingen, waar 1 

de hiertoe noodige leerkrachten beschikbaar 
zijn, onderwijs gegeven in de gezondheidsleer, 
en wel voornamelijk de leer der middelen tot 
bestrijding van het alcoholisme. 

Onze voornoemde Minister bepaalt, in hoever
re voor iedere normaalinrichting afzonderlijk 
wijzigmg in de lesuren kan worden toege
staan. " 

3°. In dl eerste en de derde zinsnede van het 
eerste lid van artikel 9 wordt in plaats 
van "kwartaal" gelezen "kwartaal van den 
cursus'' . 

4°. In artikel 10 wordt in plaats van " 15 
April" gelezen "20 Mei". 

5°. In de tweede zinsnede van het tweede lid 
van artikel 12 wordt in plaats van "één tot 
zes dagen" gelezen "twee tot zes dagen". 

Het derde lid van artikel 12 wordt gelezen 
a ls volgt• : ,,In geval van ziekte of in geval van 
afwezigheid voor 6én dag geeft hij daarvan 
kennis aan den districts-schoolopziener." 

60. Aan artikel 13 wordt een tweede lid toe
gevoegd, luidende als ·volgt : 

,,Onze voorno~mde Minister kan voor voren
bedoelde waarneming van lessen eene geldelijke 
belooning toekennen." 

7°. In artikel 15 wordt in plaats van "Janu
ar{" gelezen "Februari" en wordt "1 Februari" 
vervangen door "1 Maart" en "15 Februari" 
door "15 Maart". 

8°. Het tweede lid van artikel 18 wordt ge
lezen als volgt : 

,,Hij legt over : 
l o, Zijne geboorte-akte, of, indien die akte 

niet tijdig te zijner beschikking kan zijn, zijn 
geboorte-bewijs, welk stuk uiterlijk na drie 
maanden na zijne toelating tot de lessen, door 
de geboorte-akte moet zijn vervangen; 

20. eene verklaring van ouders of voogden, dat 
zij voornemens zijn hem voor het onderwijs te 
bestemmen; 

3°. eene mededeeling, aan welke school of 
scholen hij onderwijs heeft ontvangen." 

Aan artikel 18 wordt een derde lid toege
voegd, luidende : 

,,De directeur verschaft zich omtrent den ad
spirant de noodige inlichtingen en wel in de eer
ste plaats bij het hoofd der school, of de hoofden 
der scholen, waar de adspirant onderwijs heeft 
genoten." 

2. De tabellen A en B, behoorende bij arti
kel 3 der Regelen, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 29 Juni 1890 (Staatsblad n°. 97), ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 14 April 
1898 (Staatsblad n°. 108), worden gelezen als 
volgt: 
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Onze .il!Jnister 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 den 
Raad van State. 

's Gravenhage, den Uden Maart 1909. 
(get.) W I L H E L M I N A. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
(get.) HEEMSKERK. 

(Uitgeg . 24 Maart 1909.) 

11 Jlfaart 1909. BESLUIT, houdende vrijstelling 
van briefpo1t. 

Bij Koninklijk bP.sluit van 11 Maart 1909, 
n°. 43 is vrijstelling van port verleend voor de 
briefwisseling ove1 dienstzaken : 

ft. van de algemeene keu1ingscommissie voor 
de paarderfokkerij met de provinciale 1egelings
en keuringscommissiën voor de paardenfokke
rij, Gedeputeecde Staten der onderscheidene 
provinciën en de gemeentebesturen ; 

b. van den voorzitter en den secretaris der 
a)gemeene keuringscommi~sie onderling en met 
de leden dier ;:ommissie ; 

c. van de leden dier commissie onderling ; 
d. van de provinciale regelingscommissiën on

derling en met de Gedeputeerde Staten der, de 
gemeentebesturen en de kemingscommissiën in 
de provinciën waarbinnen de regelingscom
missie hare werkzaamheden uitoefent; 

e. van den voorzitter en den secretaris eener 
provinciale regelingscommissie ondeiling en 
met de leden dier commissie ; 

/. van de leden eener zelfde regelingscommis
sie onderling. 

11 ~Maart 1909. BESLUIT, betreffende vr1Jwil
lige verbinteoo van militie-plichtige leer
lingen bij 's Rijks Veeartsenijschool te 
Utiecht in verband met benoeming tot 
reserve-paardenarts. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat 1'et wenscbelijk is, aan 

militieplichtige leerlingen bij 's Rijks Veeartse
nijschool te Utrecht de gelegenheid te geven, eene 
vrijwillige ve1bintenis - overeenkomstig arti
kel 9 der Militiewet 1901 - aan te gaan, om, 
na het verkrijgen van den titel van veearts, als 
reserve-paardenarts te Onzer beschikking te 
zijn; ' 

Gelet op de Wet voor het reservepe1soneel der 
Landmacht van 6 ,Tuni 1905 (Staatsblad n°. 
177) en in het bijzonder op het daarin bij artikel 
1, sub 1°. e, bepaalde; 

Op de voordracht van Onzen )[inister van 
)farine, Waarnemend l\finister van Oorlog, van 

Maart 1909, Kabinet. Litt. H. • • ; 

H ebben goedgevonden en verst9.an te bepalen: 
Art. 1. Tot reserve-paardenarts dei· 2de klas

se bij het reset ve-personeel der Landmacht wor
den benoemd veeart en, die, ,.Js milit.ieplichtig 
leerling aan 's Rijks Veea.itsenijschool te [ trecht, 
daartoe - overeenkomstig artikel 9 der Militie
wet 1901 - eene vrijwillige verbinteuÏl' hebben 
aangegaan naar regelen, bij dit Besluit va t te 
stellen. 

2. De verbintenis, bedoeld bij a l't. 1 van dit 
Besluit is eene tweeledige. 

De militiei)lichtige zal zich, buiten genot van 
premie of handgeld, hoe ook genaamd, moeten 
verbinden: 

1 °. om als militair bi.i de Landmacht te dienen 
gedurende den tijd van tien jaren , welke tijd zal 
gerekenrl worden in te gaan met den dag, waar
op de verbintenis door of namens Onzen )finis
ter van Oorlog is bekrachtigd ; 

2°. om, voor het geval, dat hij gedurende den 
loop van de sub 1°. bedoelde ,erbinteuis den 
titel van veearts, volgens de bestaande of nader 
te stellen, wettelijke bepalingen, verkrijgt, te 
rekenen van de dagteE'kening ,Tan het besluit 
zijner oenoeming tot re~erve-paardenarts bij de 
Landmacht, overeenkomstig de bepalingen der 
Wet voor h et rpserve-personeel der Landmacht 
1905, te Onzer beschikking te blij ven, voor den 
t,ijd ,·an acht jaren; alles onder de voorwaarden 
en overeenkomsti~ de oepalingen in de artikelen 
3 tot 13 van dit Besluit vervat. 

3. Tot de bij het vorige artikel bedoelde ver
bintenis worden toegelaten alle zich daartoe aan
biedende, voor de militie ingeschreven of reeds 
" ls loteling ingelijfde militieplichtigen, die als 
leerlin~ bij 's Rijks VeMrtsemjscbool te Utrecht 
·. ijn ingeschreven. en daarenboven aan de vol 
gende voorwaarden voldoen : 

a. zij moeten voor den militairen dienst hier 
te land lichamelijk geschikt zijn, overeenkom
stig het hieromtrent gegeven of n~der te geven 
reglement, met dien verstande, dat ten aanzien 
van de gezichtsscherpt.e de bepalingen gelden, 
welke daaromtrent voor de toelating bij het 
reservekader zijn of zullen worden vastgesteld ; 
• b. zij moeten ederlander zijn volgens de 
Wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268) ; 

c. zij moeten van een goed zedelijk gedrag 
zijn, en, indien zij vroeger bij zee- of landmacht 
hebben gediend, den ,nilitairen dienst op eer
volle wijze hebben verlaten; 

d. 1ij moeten, indien zij minderjarig zijn, 
overleggen een bewijs van toestemming, tot het 
aangaan van de tweeledige verbintenis, van 
hem of haar, die de ouderlijke macht of de 
voogdij uitoefent. 

4. De militieplicht-ige, die tot de vei bintenis, 
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in de twee voorgaande artikelen bedoeld, is toe
gelaten, wordt onmiddellijk daarna, tot het 
voortzetten van zijn studiën in het genot gesteld 
van een binnenlandscb verlof tot nadere oproe
ping. 

Hij is niettemin verplicht gedurende zijn' 
studietijd deel te nemen aan rijlessen en elemen
tair militair onderricht, voor zooveel zull. s door 
of vanwege Onzen Minister van Oorlog zal wor
den noodig geacht en bepaald. 

5. De nijwilliger, in het voorgaande artikel 
bedoeld, zal behoudens het bepaalde bij de artt. 
G, 7 en 9, in gewone tijden niet onder de wape
nen worden ternggeroepen. 

Wanneer echter de geheele militie, krachtens 
art. 185 der Grondwet buitengewoon is bijeen
geroepen, zal het hem verleende verlof, voor den 
tijd dat de militie buitenge\\oon onder de wa
penen is, worden ingetrokken en zal hij voor dien 
tijd, als paardenverpleger in dienst worden ge
steld bij een de" ondeideelen van het leger, 
tenzij hij uitdrukkelijk verlangt om met de wa
penen te dienen bij het korps van de landmacht, 
waarbij hij de vrijwillige verbintenis heeft aan
gegaan. 

6. De in dit besluit bedoelde vrijwilliger, die: 
a. willens en wetens, bij zijn ver"oek om toe

lating tot de verbintenis, stukken beeft over
gelegd, welke valsch zijn of valschheid inhouden; 

b. zijne studiën aan 's Rijks VeeartsenijsJhool 
staakt; van die inrichting verwijderd wordt ; 
ter zake van diefstal, verduistering, bedrog of 
eenig ander met de goede trouw of eerlijkheid 
strijdig misdrijf onherroepelijk veroordeeld is, 
of, naar het oordeel van Onzen ~finister van 
Oorlog - den directeur van meergenoemde 
Inrichting gehoord - wegens slecht gedrag niet 
waardig wordt geacht om eenmaal tot reserve
paardenarts te worden benoemd ; 

wordt van de tweeledige verbintenis, bedoeld 
bij artikel 1, ontheven. 

Hij is alsdan - indien hij bij de militie was 
ingelijfd of ter inlijving daarbij bestemd -
gehouden op den door Onzen 1',linister van 
Oorlog daartoe te bepalen tijd zijnen eersten 
oefeningstijd van acht maanden te volb1 engen. 

7. De in dit besluit bedoelde vrijwilliger, die 
binnen den tijd van negen jaren, te rekenen van 
den dag, waarop de in artikel 2 bedoelde ver
bintenis door of namens Onzen :Minister van 
Oorlog is bekrachtigd, den titel van Yeea.rts 
niet verworven heeft, zal, voor de laatste acht 
maanden van zijne loopende tienjal"Ïge verbinte
nis, door of van wege dien :Minister onder de 
wapenen worden geroepen, tot het volbrengen 
van den bij het voorgaande artikel bedoelden 
eerste-oefeningstijd. 

Met den dag, in die oproeping ,rermeld. ver
valt voor den vrijwilliger stilzwijgend de verbin
tenis onder 2 van artikel 2 vermeld. Tot dien 
dag blijft hij - mits tijdig zijn diploma inzcn
dende, als bij artikel 9 bepaald - nog benoem
baa r tot reserve-paardenarts. 

8. Onverminderd het bepaalde bij a,tikel 6 
kan de in dit Besluit bedoelde nijwilliger, te 
allen tijde, op eigen verzoek geheel_ of ten deele 
worden ontheven van de in artikel 2 Yennelde 
verbintenis, dan "el, indien daartoe termen zijn, 
met een, de redenen van 21jn ontslag vermel
dend, paspoort uit den dienst worden ontsl11f;en. 

9. De vi·ijwilliger, die binnen den tijd van 
zijne loopende verbintenis den titel van veearts 
verkrijgt, zal daai·va.n, onder overlegging van 
het hem uitgereikte diploma, onverwijld mede
deeling doen aan Onzen Minister van Oorlog_ 

Na benoeming tot en beëediging als reserve
paardenarts deî 2de klasse w.l hij onmiddellijk 
door Onzen }finister van Oorlog worden ont
heven van de verbintenis, bedoeld sub 1°. Ya.n 
art. 2 van dit Besluit. 

Komt l>ij het bepaalde bij het eerste lid van 
dit artikel niet na, of weigert hij den eed ( cl e 
belofte) dls officier af te leggen, dan kan het be
paalde in art. (l op bem worden toegepast. 

10. De in het vorig artikel bedoelde reserve
paa.rdenarts is verplicht, in het eerste jaar nà, 
zijne benoeming - gerekend van de dagteekc
ning van het desbetreffende Besluit - voor ten 
hoogste zes weken en daarna om de twee jaren 
voor niet langer dan veertien dagen, Yoor den 
werkehjken dienst op te komen en gedurende 
bedoeld tijdvak van ten hoogste zes weken een' 
cursus te volgen, naar regelen , door of vanwege 
Onzen Minister van Oorlog vast te stellen. Ove
rigens is op hem van toepassing, hetgeen in het 
bijzonder ten aanzien van reserveofficieren van 
gezondheid, bedoeld in punt 3°. van art. 5 
der Wet van 6 Juni 1905 (Staat,qblad n°. 177), 
verder bij die Wet is bepaald. 

11. De in ai t. 9 oedoelde reserve paardenarts 
ontYangt, voor eerste aa.nscl>affing van wapenen, 
kleeding en uitrusting, eene geld elijke tegemoet
koming van / 150.-. 

12. Na afloop van den tijd, gedtlfende wel
ken de in art. 9 bedoelde rederve-paa rdenarts 
te Onzer beschikking is. kan op zijn verzoek de 
termijn der benoeming voor ten minste vijf 
ja,en, op den zelfden voet, worden verlengd. 

Alsdan geniet hij eene j astrlijksche toelage 
van / ,wo.- of van / 300.-, na.ar gelang hij 
den rang van reserve-paardenarts der lste 
klasse of dien der 2de klasse bekleedt. 

13. De ,eserve-paardenarts, in art. 9 bedoeld, 
kan op 1.ijn verzoek door Ons worden benoemd 
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tot paardenarts der 2de klasse bij het per oneel 
van den Geneeskundigen Dienst der Landmacht, 
indien bij dat, personeel eene vacature be taat 
en belanghebbende aan de eischen, ..-oor die 
benoeming gesteld, voldoet. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit Besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan Onzen Minister van 
Landbouw, ijverheid en Handel en aan de Al
gemeene Rekenkamer. 

's-Grnvenbage, den 11 Maart 1909. 
(get.) WILHELMINA. 

De l,l inist.r ran l,f arine, 
Waarnemend .1!inister van Oorlog, 

(get.) J. WENTH0LT. 

12 Maart 1909. BESLUIT, tot wijziging en aan
vulling van het Algemeen Reglement Ver
voer 1901, vastgesteld bij Koninklijk be
sluit van 4 Januari 1901 (Staatsblad n°. 20), 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 16 Juli 1907 (Staatsblad n°. 196) en 
van het Locaalspoorwegreglement 1902, 
deel B, en het Vereenvoudigd Locaalspoor
wegreglement 1902, vastgesteld bij Konink
lijk besluit van 18 Augustus 1902 (Staats
blad n°. 170). S. 67. 

WIJ WILRELMI~A, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen llfinister van 
Waterstaat van 4 Februari 1909, La. A, af
deeling Spoorwegen ; 

Gelet op artikel 27 van de wet van 9 April 
1875 (Staatsblad n°. 67) en op artikel 1 van de 
wet van 9 Juli 1900 (Staatsblad n°: ll8) ; 

Gezien Ons besluit van 4 Januari 1901 
(Staatsblad n°. 20), zooals dit laatstelijk werd 
gewijzigd bij Ons besluit van 15 Juli 1907 
(Staatsblad n°. 195) en Ons besluit van 18 Au
gustus 1902 (Staatsblad n°. 170); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 Februari 1909, n°. 22); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 10 Maart 1909, n°. 238, 
afdeeling poorwegen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
A. Het Algemeen Reglement Vervoer 1901, 

vastgesteld bij Ons besluit van 4 Januari 1901 
(Staatsblad n°. 20), gewijzigd bij Onze besluiten 
van 8 Augustus 1901 (Staatshlad n°. 201), van 
8 Juli 1903 (Staatsblad n°. 195), gewijzigd en 
aangevuld bij Onze beslmten van 28 Januari 
1904 (Staatsblad n°. 16), van 9 Juli 1906 (Staats
blad n°. 201) en van 17 Juni 1907 (Staatsblad 
n°. 149) en laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 15 Juli 1907 (Staatsblad n°. 195) te wijzigen 
en aan te vullen als volgt : 

I. Artikel 3, tweede lid, te lezen als volgt : 
Het is aan een ieder verboden de wachtka

mers door spuwen of op andere wijze te veront
reinigen, te rooken in de wachtkamers, waar dit 
niet is toegelaten, alsmede zich in een staat 
van dronkenschap te bevinden of rumoer te 
maken op stations. 

II. Aan het slot van artikel 4, § l, eene nieuwe 
Jittera k tee te voegen, luidende : 

de rijtuigen door spuwen of op andere wijze 
te verontreinigen. 

B. Het Locaalspoorwegreglement 1902, 
deel B, vastgesteld bij Ons besluit van 18 Au
gustus 1902 (Staatsblad n°. 170) aan te vullen 
als volgt: 

Aan artikel 4, eerste lid, eene nieuwe littera 
m tee te voegen, luidende : 

de rijtuigen door spuwen of op andere wijze 
te verontreinigen. 

C. Het Vereenvoudigd Locaalspoorwegregle
ment 1902, vastgesteld bij Ons besluit van 18 
Augustus 1902 (Staatsblad n°. 170) te wijzigen 
en aan te vullen als volgt : 

I. Artikel 29, tweede lid, te lezen als volgt : 
Het is aan een ieder verboden de wachtkamers 

door spuwen of op andere wijze te verontreini
gen, te rooken in de wachtkamers, waar dit 
niet is toegelaten, alsmede zich in een staat van 
dronkenschap te bevinden of rumoer te maken 
op stations. 

II. Aan artikel 30, eerste lid, eene nieuwe 
littera m toe te voegen, luidende: 

de rijtuigen door spuwen of op andere wijze 
te verontreinigen. 

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

's Gravenhage, den 12den Maart 1909. 
(get.) WlLHEL:MIN A. 

De .ilfiniste-,· van Waterstaat, 
(get .) L. H. W. REGOUT. 

(Uitqe_q. 30 Maa,·t 1909.) 

12 .Maart 1909. BESLUIT, van den l\Iinister 
van Binnenlandsche Zaken, houdende voor
schriften, ingevolge het Koninklijk besluit 
rnn 3 Februari 1909, S. 21., tot vaststelling 
van eenige buitengewone maatregelen tet 
afwending van de pest en tet wering harer 
uitbreiding en gevolgen. 

De ~linister van Binnenlandsche Zaken : 
OYerwegende, dat krachtens het Koninklijk 

besluit van 3 Februari 1909 (Stnatsblad n°. 21), 
strekkende tot ,·errnnging van het Koninklijk 
besluit van 21 Februari 1908 (Staatsblad n°. 74), 
verboden zijn, tenzij met vergunning ya,n den 
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Minister van Binnenlandsche Zaken en met 
inachtneming van de door dezen ter voorko
ming van verbreiding der besmetting te geven 

·voorschriften : 
1°. onderzoek van personen en goederen op 

de aanwezigheid van pestsmetRtoffen door 
middel van proeinemingen op dieren ; 

2°. het verrichten van lijkopening op lijken 
van personen, overleden aan de pest of verdacht 
van aan de pest lijdende te zijn geweest ; 

3°. vervoer van stoffen, die pestsmetstoffen 
zijn of verdacht worden het te zijn ; 

Gelezen het advies van den Centralen Ge
zondheidsraad van 24 December 1908. n°. 

·2958/4; 
Heeft goedgevonden te bepalen : 

§ 1. Onderzoek van personen en goederen op de 
aanwezigheid van pestsmetstofjen door middel 

van proefnemingen op dieren. 

Aanvragen om ve1gunning tot het verrichten 
van zulk een onderzoek kunnen worden gedaan 
aan den inspecteur, krachtens de Gezondheids
wet belast met het toezicht op de handhaving 
der wettelijke bepalingen betreffende besmette
lijke ziekten, in wiens inspeltie men het onder-

·zoek wil verrichten. 
Daarbij zullen alle mogelijke inlichtingen 

moeten worden gee-even betreffende de inrich
ting van de localiteit, waar het onderzoek zal 
worden verricht, en ae voorzorgen, welke bij het 
onderzoek zullen · worden genomen tegen de 
verspreiding van de smetstof 

Er zal o. a. moeten blijken welke voorzorgen 
-de aanvrager beeft genomen: 

a. om de localiteit, waar het onderzoek zal 
worden verricht, ontoegankelijk te maken voor 
personen, die niet bij het orderzoek behoeven 
te zijn, en voo,· dieren, die daa1 bij niet gebezigd 
worden; 

b. om de ontanapping van proefdieren te 
voorkomen; 

c. om de vernietiging der i:Jroefdieren enz. 
behood\jk t-e doen plaats hebben; 

d. om de personen , kleeren en voorweipen 
voldoende te kunnen ontsmetten. 

Voorts zal moeten worden opgegeven, welke 
pe1·sonen hij het onderzoek tegenwoordig zullen 
zijn en inlichtingen moeten worden gegeven 

. aangaande de bekwaamheid, de ervaring, de 
nauwgezetheid en de betrouwbaarheid van de 
personen, die bij het onderzoek zullen behulp

· zaam zijn. 
De inspecteur brengt de aanvrage, met .iij

voeging van zijn advies, zoo spoedig mogelijk 
(desnoods pe. telegraaf) over aan den Minister 
\'an Binnenlandsche Zaken. 

§ 2. Het verrichten ron lijkopening op lfiken van 
personen, overleden aan de pest of verdacht 

van aan de pest lijdende te zijn geweest. 

Aanvragen om vergunning tot het verrichten 
van zulk eene l\ikopening kunnen worden ge
daan aan den inspecteut, krachtens de Gezond
heids\\et belast met het toezicht op de hand
ha ving der "ettelijke bepalingen betreffende 
besmettelijke ziekten. in wiens inspectie men 
de l\jkopening wil verrichten. 

Daarbij zullen alle mogelijke inlichtingen 
moeten "orden gege-ven betreffende : 

a. de wijze waarop de ~toffen, van het lijk 
afkometig, zullen worden gehouden buiten het 
bereik van dieren, welke de smetstof kunnen 
verspreiden ; 

b. de wijze waarop die stoffen zullen worden 
verzameld en ons,~hadelijk gemaakt ; 

c de voorzorgen tei;i:en verspreiding der smet
stof, te nemen door hen, die de lijkopening ver
richten, en door hen, die daarbij behulpzaam 
zijn. 

Met de aanvrage wordt gehandeld als met die 
bedoeld in § 1. 

§ 3. Vervoer van .stoffen, die pestsmelJJtofjen zijn 
of 11erdacht worden het te zijn. 

Het vervoer van zulke stoffen zonder geleide, 
met eenig middel van vervoer, \\'Ordt niet toe
gelaten. 

Het vervoer is geoodoofd, wanneer het per
soonlijk geschiedt door een li i van den CentrPlen 
Gezondheidsraad, door een inspecteur, krach
tens de Gezondheidswet belast met het toezicht 
op de handhaving der wettelijke bepalingen be
treffende besmettelijke ziekten, door een hoog
leeraar-directeur van een pathologisch, hygië
nisch of pharmaceutisch laboratorium, door een 
geneeskundige of door een persoon in het bezit 
van eene bijzondere schriftelijke machtiging 
daartoe van een lid van den Centralen Gezond
heidsraad, een inspecteur, een hoogleeraar of 
een geneeskundige als bovengenoemd, mits : 

a. de te onderzoeken stof zij gebracht in 
een goed sluitende stopflesch, welke, waterdicht 
gesloten, degelijk met eenig absorbeerend 
pakmiddel omgeven en in een goed sluitend 
houten kistje verpakt is ; 

b. het pakket voorzien zij van een duidelijk 
adres en daarop ook het woord "smetstof" 
met duidelijke letters vermeld zij. 

Deze beschikking zal worden geplaatst in de 
N ederlandsche Staatscourant. 

Voor den Minister, 
De Secretaris-Generaal, (get.) J. B. KAN. 
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13 Maart 1909. BKSLUIT, houdende machti
ging tot uitgifte van schatkistpromessen 
volgens de wet van 5 December 1881 
(Staatsblad no. 185). S. 68. 

15 Maart 1909. BM:SLUIT, tot aanvulling van 
het Koninklijk besluit van 8 Mei 1906 
(Staatsblad n°. 107), gewijzigd en aange
vuld bij Koninklijk besluit van 29 Janu
ari 1907 (Staatsblad n°. 21), tot vaststelling 
vau voorschriften voor en het verleenen 
van eeoe Rijksbijdrage aan gemeentelijke en 
bijzondere kweekscholen , bedoeld in arti
kel 12. derde lid, sub 1°., der wet tot rege
ling van het lager onderwijs, waarvan de 
gewijzigde tekst is bekend gemaakt bij 
Koninklijk besluit van 26 Juni 1905 (Staats
blad n°. 219). S. 69. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 8 Februari 1909, 
no. 11183, afdeeling Lager Onderwijs; 

Overwegende, dat het wer>schelijk voorkomt, 
Ons beslm t van 8 Mei 1906 (Staatsblad n°. 107), 
gewijzigd bij Ons besluit van 29 Januari 1907 
(Staatsblad n°. 21), tot vaststelling van voor
schriften voor en het verleenen van eene Rijks
bijdrage aan gemeentelijke en bijzondere kweek
scholen, bedoeld in artikel 12, derde lid, sub 1 °., 
der wet tot regeling van het Lager Onderwijs, 
nader aan te vullen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 Maart 1909, n°. 25); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister .van 12 Maart 1909, n°. 1884, 
a.fdeelmg Lager Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Ons besluit van 8 Mei 1906 (Staatsblad n°. 

107), gewijzigd en aangevuld bij Ons besluit 
van 29 Januari 1907 (Staatsblad n°. 21 ), wordt 
na.der aangevuld als volgt : 

1°. In artikel 1 wordt tusschen het tweede 
en het derde lid een nieuw lid gevoegd, luidende: 

,,Indien de opleiding in de laatste vier ja.ren, 
voorafgaande aan het examen, heeft plaats 
gehad achtereenvolgens aan verschillende op
leidingsinrichtingen, welke voor eene Rijksbij
drage in aanmerking kunnen komen, kan de 
Rijksbijdrage, sub b in het eerste lid van dit 
artikel bedoeld, mits de geheele opleiding ten 
minste twee jaar onafgebroken heeft geduurd, 
worden gesplitst in verhouding tot den duur der 
opleiding bij de verschillende inrichtmgen." 

2°. In artikel 1 wordt tusschen de eerste en 
de tweede zinsnede van het derde lid gevoegd 
eene nieuwe zinsnede, luidende : 

,,Kweekelingen, die de akte verkregen heb
ben, doch die niet gedurende twee schoolj aren, 
onmiddellijk aansluitende aan het examen, aan 
de kweekschool zijn opgeleid, tellen voor de 
berekening van het getal geslaagde kweeke
lingen in vorenbedoeld vijfjarig tijdvak niet 
mede. '' 

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

's Gravenhage, den 15den Maart 1909. 

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

(get. ) HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 27 Mam·t 1909.) 

15 Maart 1909. BESLUIT, tot schorsing van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Maasniel van 25 Februari 1909, waarbij 
J. B. RusKENS is benoemd tot ambtenaar 
van den burgerlijken stand dier gemeente. 
S. 70. 

Geselt or at tot l Octobu 1909. 

15 Maart 1909. BKSLUIT, houdende invoering 
van een nieuwen zegelstempel , nevens den 
bestaande. S. 71. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gelet op het Koninklijk basluit van 13 Maart 
1844 (Staatsblad n°. 18) zooals het is gewijzigd 
bij Koninklijke besluiten van 21 September 
1877 (Staatsblad n°. 184), 16 September 1882 
(Staatsblad n°. 127), 13 Maart 1883 (Staatsblad 
n°. 32), 8 Aprjj 1897 (Staatsblad r 0 • 80), 25 Ja
nuari 1898 (Staatsblad n°. 28), en op Onze be
sluiten van 22 Augustus 1902 (Staatsblad n°. 
173) en 18 April 1908 (Staatsblad n°. 115); 

Gelet op art. 13 laatste lid der wet van 11 Juli 
1882 (Staatsblad n°. 93) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van den 11 Maart 1909 n°. 45 
(Registratie); 

Hebben goedgevonden en veistaan te bepalen: 
Art. 1. Met instandhouding van de bestaande 

bepalingen omtrent den zegelstempel en de wijze 
van stempelen in bovengemelde besluiten be
paald, wordt - zoowel voor papier van wege 
het Rijk uitgegeven als voor papier en perka
ment bedoeld in het lste lid van artikel 14 der 
wet van 3 October 1843 (Staatsblad n°. 47) -
daarnevens ingevoerd een nieuwe zegelstempel, 
na.der aangeduid in artikel 2 van dit besluit. 

2. De in artikel 1 bedoelde nieuwe stempel 
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wordt machinaal gesteld en bevat op een rond 
oranjekleurig vlak, droog geschroefd 

a. 's Rijks wapen, zooals dat is vastgesteld 
bij Ons besluit van 10 Juli 1907 (Staatsblad 
no. 181); 

b. het bedrag van het recht, terzijde van het 
wapen uitgedrukt; 

c. onderaan eene verkorte aanduiding van het 
kantoor waar de stempeling plaats heeft, be
nevens het jaartal. 

De stempels, bestemd voor de zegeling van 
stukken onderworpen aan zegelrecht met op
centen, zullen boven het Rijkswapen vermel
den: ,,zegelrecht met opcenten." 

3. De stempeling met de in artikel 2 bedoelde 
stempels zal alleen plaats hebben aan het Alge
meen Zegelkantoor en aan de kantoren van het 
buitengewoon zegel te Amsterdam, te 's Gra
venhage en te Rotterdam, met ingang van een 
nader door Onzen Minister van Financiën te 
bepalen tijdstip. 

Op het papier v,in wege het Rijk uitgegeven 
wordt de nieuwe stempel gesteld bovenaan ter 
linkerzijde van het blad, het vel toegeslagen 
zijnde; op al het andere papier of perkament 
kan die stempel worden gesteld op de daarvoor 
meest geschikte plaats. 

4. Vanwege het Departement van Financiën 
wordt zorg gedragen dat de benoodigde persen 
en stempels naar de in artikel 3 genoemde kan
toren worden gezonden. 

5. Behalve op de wijze bepaald in het Ko
ninklijk besluit van 16 September 1882 (Staats
blad n°. 127), kan van de betaling van opcenten 
op het aan zegel onderhevige papier of perka
ment óók blijken door de vermelding in den 
hiervoorbedoelden zegelstempel, boven het 
Rijkswapen, van de woorden : ,,zegelrecht met 
opcenten.'' 

6. Voor de nederlegging en toezending, be
doeld in artikel 43 der voormelde wet van 3 Oc
tober 1843 (Staatsblad n°. 47), zal een afdruk 
van de hiervoorbedoelde stempels worden ge
maakt, aanwijzende behalve het jaartal van in 
gebruikstelling, een afdruk van al de bij die 
stempels behoorende verwisselbare waarde
staafjes. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad en in de Staatscourant zal worden geplaatst. 

' s Gravenhage, den 15den Maart 1909. 

(!Jet.) WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 

(qet.) KoLKMAN. 

(Uitgeg. 30 Maart 1909.) 

16 Maart 1909. BESLUIT, tot wijziging en aan
vulling van de artikelen 1 en 2 van het 
Koninklijk besluit van 3 April 1890 
(Staatsblad n°. 34), gewijzigd en aangevuld 
hij Koninklijk besluit van 30 November 
1895 (Staatsblad u 0 • 183), houdende voor
schriften ter uitvoering van artikel 12, 
derde Jid , sub2 o., der wet tot regeling van 
het Jager onderwijs, zooals die is gewij
zigd bij de wet van 8 December 1889 
(Staatsblad n°. 175). S. 72. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 12 Februari 1909, 
n°. 12633, afdeeling Lager Onderwijs; 

Gezien het Koninklijk besluit van 3 April 1890 
(Staatsblad n°. 34), gewijzigd en aangevuld bij 
Koninklijk besluit van 30 November 1895 
(Staatsblad n°. 183), houdende voorschriften ter 
uitvoering van artikel 12, derde lid, sub 2°., der 
wet tot regeling Yan het lager onderwijs, zooals 
die is gewijzigd bij de wet van 8 December 1889 
(Staatsblad n°. 175); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 Maart 1909, n°. 27); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 12 Maart 1909, n°. 1898, 
a fdeeling Lager Onderwijs ; 

Robben goedgevonden en verstaan: 
het Koninklijk besl~it van 3 April 1890 

(Staatsblad n°. 34) wordt gewijzigd en aange
vuld als volgt : 

1°. In artikel 1, eerste lid, wordt m plaats van 
,, tot een maximum van vijf honderd gulde1 " 
gelezen: ,,tot een maximum van zeven honderd 
gulden" . 

20, artikel 2, sub 2°. , wordt aldus gelezen: 
,.2°. gedurende ten minste twee jaren voor

afgaande aan de maand volgende op die, 
waarin het examen aarivangt, onafgebroken 
zijn opgeleid". 

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

's Gravenhage, den 16den Maart 1909. 

(!Jet.) WILHELMINA. 

De Ministe,· van Binnenlandsche Zaken, 

(get. ) HEEMSKERK. 

(Uitgeg. l:lüi Maart 1909.) 
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16 Maart 1909. BESLUIT, bevelende de plaat
sing in het Staatsblad van de op :è2 Fe
bruari 1909 te Bru ssel tusschen Nederland, 
België en Luxemburg gesloten telegraafover
eenkomst, strekkende tot verlenging van 
de conventie van 31 Maart 1901 (Staats• 
blad 1904, n°. 107). S. 73. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien de op 22 Februari 1909 te Brnssel, on
derteekende, in afdruk, met vertaling, aan di t 
Besluit gehechte overeenkomst tot hernieuwde 
verlenging der op 17 December 1890 te 's Gra
venhage, den l 9den dier maand te Luxembnrg en 
den 20sten daaraanvolgende te Brussel onder
teekende, tusschen N ederland, Bdgië en Lu
xemb1irg gesloten telegraafovereenkomst, ver
lengd te B russel,, respectievelijk op 16 Ma.art 
1897 (Staatsblad 1897, n°. 108) en op 31 Maart 
1904 (Staatsblad n°. 107); 

Op de voordrach t van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken, dd. 13 Ma.art 1909, 
no. 3792, Afdeeling II en Dil·cctie van het 
Protocol; 

Hebben goedgevonden en versta.an : de be
kendmalting van meergenoemde overeenkomst 
met vertaling, te bevelen door de plaatsing van 
dit Besluit in het Staatsblad. (1) 

Onze Ministers, Hoofden van Depar tementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering der be
palingen in voorschreven overeenkomst vervat. 

's Gravenhage, den 16den Maart 1909. 

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

De Minister va,i Bnitenlandsche Zakrn, 
(get.) R. DE l't'UREES VL"1 SwrNDEREN. 

(Uitgeg. 27 Maart 1909.) 

VERTALING . 

De Regeering van H are Majesteit de Konin
gin der Nederlanden, 

De Regeering van Zijne )fajeste1t den Koning 
der Belgen en 

de R egeering van Zijne Koninklijke Hoogheid 
den Groot-Hertog van Luxemburg, 

Het telegraphisch verkeer tuss_chen Neder
land en het Groot-Hertogdom Luxemburg wen
schende te bevorderen en gebruik makende 
van de bevoegdheid welke haar is toegekend bij 
artikel 17 der Internationale Telegraafovereen
komst, den 22sten Juh 1875 te St. Petersburg 
onderteekend, zijn· omtrent het volgende over
eengekomen : 

(1) Hierna volgt alleen de vertaling. 

Eenig artikel. 

De Telegra.a.fo,·ereenkomst geteekend te 
's Gravenhage den 17 December 1890, te Brussel 
den 20 December 1890 en te Luxemburg den 
19 December 1890 tusschen Nederland, België 
en het Groot-Her togdom Luxemburg wordt 
verlengd en blijft van kracht zoolang niet eene 
der contra.cteerende Regeeringen, een jaar van 
te voren, het voornemen heeft te kennen ge
geven, om ha.re werking te doen ophouden. 

Ter oorkonde waar van de ondergeteekenden, 
te weten : de Buitengewoon Gezant en Gevol 
machtigd i'ifinister van Hare Majesteit de Ko
ningin der Nederlanden, de Minister van Buiten
landsche Zaken van Zijne Ma.je.st eit den Koning 
der Belgen en de Zaakgelastigde der R egeering 
van het Groot-Hertogdom Luxemburg, deze 
akte hebben opgemaakt en van hun zegel voor
zien. 

Gedaan, in drievoud, te Brussel. del' 22 F e
bruari 1909. 

(get. ) 0. D. VA." DER STAAL VAN PIERSHIL. 

J. DAVIOSON. 

Graaf n ' A XSEMBOURG. 

16 Maart 1!!09. BEHUIT, waarbij, met wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 25 Ja
nuari 1854 (Staatsblad n•. 8), wordt be
paald, dat de ,·edoute in de Gemeente 
Bunschoten geen vestingwerk meer ?.al 
zijn. S. 74. 

W IJ WILHEL UN A. KNZ . 

Op de voordracht van Onzen lllinister van 
Marine, waarnemend Minister van Oorlog, van 
24 Februa ri 1909, Vde Afd., n°. 298; 

Gelet op Artikel 3 der Wet van 21 December 
1853 (Staatsblad n°. 128); 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 25 Janu
a ri 1854 (Staatsblad n°. 8); 

Den Ra.ad van tate gehoord (advies van 
9 Maart 1909, n°. 24) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 13 Maart )909, Vde 
Afd., no. 228 ; 

H ebben besloten en besluiten, dat , met wij
ziging in zooverre van het bovenaa.ngehaa.lde 
Besluit, de red-Oute in de Gemeente Bunschoten, 
geen vestingwerk meer zal zijn. 

Dit Besluit komt in werking op den tweeden 
dag na de da.gteekening van het Staatsblad en 
de Staatscouran t waarin het Besluit is geplaatst. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit Besluit, hetwelk te gelijker
t ijd in het Staatsblad en in de Staatscourant zal 
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worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den Hi$len Maart 1909. 
(.get.) WILHELM.INA. 

De Minister van Marine, 
waarnemend Minister van Oorlog , 

(.get. ) J. WEN'l'HOLT. 
(Uitgeg. 19 Maa,·t 1909.) 

16 Maart 1909. BESLUIT, houdende regeling 
der pc,sitie van burgerlijke ambtenaren die 
zich als adspirant-mili tie-officier hebben 
verbonden. S. 75. 

W1J WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Buitenlandsche Zaken , van Jus
titie, van Binnenlandsche Zaken, van Marine, 
van Financiën, van Waterstaat, van Landbouw, 
Nijverheid en Handel en van Koloniën van 
20 Juli 1908, Iste Afd. n•. 99, van 24 Juli 1908, 
Iste Afd eeling n•. 15869, van 31 Juli 1908, Afd. 
A . S. /2/3/4 n•. 500, van 11 Augustus 1908, 
Afd . M. W. n•. 1227, van 28 Augustus 1908, 
Bureau A 2 n•. 51, van 5 September 1908, n•. 
3, Generaal Secretariaat, van 11 September 
1908, n°. 211 Afdeeling Generaal Secretariaat, 
van 14 September 1908, n• . 779, Afd. Alg. 
Secr. en van 21 September 1908, Afd. D. , 
n•. 28 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 8 
December 1908, n•. 18); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 16 Januari 1909, lste 
Afd. n°. 41; 23 J anuari 1909, Eerste Afdeeling, 
n•. 1183 ; 6 F ebruari 1909, Afdeeling A. S. 
/2/3/4 n•. 500; van 13 Februari 1909, n°. 301 
Afdeeling l\lilitie en Weerbaarheid; van 25 
F ebrua ri 1909, Bureau A2 n°. 51 ; rnn 27 Fe
bruari 1909, n°. 70, Generaal Secretariaat ; van 
4 Maart 1909, n". 211, A fdeeling Generaal 
Secretariaat ; van 9 Maart 1909, n°. 179, af
deeling Algemeene Secretarie ; en van 13 Maart 
1909 , Afd. D., no. 8 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Burgerlijke ambtenaren, die zich 
als adspirant-militie -officier bij de Infanterie of 
bij de Vesting-Arti ll erie hebben verbonden, 
worden gedurende den tijd, dat zij ingevolge 
die verbint~nis onder de wapenen zijn, in 
hunne burgerlijke betrekking van rechtswege 
als met verlof afwezig beschouwd. 

2. Behoudens in de gevallen, hierna bij 
artikel 3 bedoeld , genieten zij de aan hunne 
burgerlijke hetrekkingverbonden belooning niet 
gedurende den tijd, dat zij onder de wapenen 

zijn ter vervulling van den werkelijken dienst, 
waartoe zij krachtens hunne vrijwillige ver
bintenis als adspirant-militie-officier, alzoo voor 
hunne benoeming tot militie-luitenant, ver
plicht zijn. 

3. Door ben, die, na van de opleiding tot 
militie-officier te zijn ontslagen, krachtens het 
bepaalde bij art. 7, 2de alinea, van het Ko 
ninklijk besluit van 3 September 1906 (Staats
blad n°. 234) of bij art. 5, 28 alinea, van het 
Koninklijk besluit van 14 Juni 1906 (Staats
blad n•. 128), den ,verkelijken dienst hebben 
te vervullen , waartoe zij als militie-officier · 
verplicht zouden zijn, wordt gedurende den 
tijd dier dienstvervulling de aan hunne bur
gerlijke betrekking verbonden bezoldiging ten, 
volle genoten . 

4. Ook militie-officieren genieten de aan. 
hunne burgerlijke betrekking verbonden be
zoldiging ten volle gedurende den tijd dat zij, 
krachtens het bepaalde onder 2°. en 3°. van 
art. 11 en bij de artt. 12, 13 en 14 van het 
Koninklijk besluit van 3 September 1906 (Staats
blad n°. 234) of onder 2". en 3°. van art. 9 en 
bij de artt. 10, 11 en 12 van het Koninklijk 
besluit van 14 Juni 1906 (Staatsblad n•. 128), 
onder de wapenen zijn. 

5 . Onder burgerlijke ambtenaren bij dit 
Besluit bedoeld, worden versta11n zij, die van
eene vaste of tijdelijke aanstelling Yoorzien, 
in eene burgerlijke Rijksbetrekking werkzaam 
zijn, en wier bezoldiging uit 's Rijks kas wordt 
gekweten, zoomede zij, die bij de Wet als 
burgerl ijke ambtenaren zijn of zullen worden 
aangemerkt. 

6 . Het bepaalde bij dit Besluit is op en 
ten aanzien van ben, die vóór het tijdstip Yan 
inwerking treden van bet Besluit eene verbin
tenis als adspirant-militie-officier bij de Infan
terie of bij de Vesting-Artillerie hebben aan 
gegaan, toepasselijk, voor zoover te bunnen 
aanzien door Ons of van Onzentwege vóór 
bovenbedoeld tijdstip niet · reeds in een of 
ander opzicht anders was bepanld. 

7. De bepalingen van de artikelen 2, 3, 4 
cn 6 van dit Besluit zijn niet van toepassing 
op de ambtenaren, wier be7.oldiging bij de W et 
is geregeld. 

Onze Ministers van Oorlog, van Buitenland
sche Zaken, van Justitie, van Binnenlandscbe 
Zaken, van Marine, van Financiën, van Wa
terstaat, van Landbouw, Nijverheid en Han
del en van Koloniën, zijn, ieder zooveel zijn 
Departement betreft, belast met de uitvoering 
van dit Besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden izeplaatst en waarvan afschrift 7,aJ wor
den gezonden aan de onderscheidene Ministe- -
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rieële lJepartementen, aan den Raad van State 
en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's Gravenhage, den 16den ::VIaart 1900. 
(get. ) WIL H EL MIN A. 

De Minister van Marine, 
waarnemend Minister van Oorlog, 
(get. ) J. WENTHOL'r. 

De Minister ·van Buîte11/andsche Zaken, 
(qet.) R. DE MARlrnS VAN SWINDEREN. 

De Minister van Justitie, (qet. ) ELISSEN. 

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

De Ministe,· i·rrn Ma,·ine, (get. ) .J. WENTHOL1'. 

De 1l!linister van .B'i11anciën, (qet.) KoLKMAN. 

De Ministe,- van Waterstaat, 
(get. ) L. H . W. REGOUT. 

De Mfo. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(qet. ) A. S. TAL)'IA . 

D" Minister van Koloniën, 
(get. ) lDF.N.BURG. 

(Uitgeg. 27 April 1909.) 

18 1lfaart 1900. BESLUIT,. tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 14 ,Juli 1902 
(Stuatsblad n°. 153), gewijzigd bij Konink
lijk besluit van 25 Augustns 1906 (Staats
blad n°. 232), tot vaststell ing van een alge• 
meenen maatregel van bestuur, als bedoeld 
in artikel 19 der Ongevallenwet 1901, en 
tot wijziging 1•an het Koninklijk besluit 
van 25 Augustus 1906 (Staatsblad n°. 232). 
s. 76. 

WIJ WILHELl\UN A, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 19 Ja
nuari 1909, n°. 1070, afdeeling Arbeidersver
zekering; 

Gezien artikel 19 der Ongevallenwet 1901 
fwet van 2 Januari 1901, Staatsblad n°. 1), laat
stelijk gewijzigd bij de wot van 13 Februari 1909 
fStaatsblad no. 46) ; 

Don Raad van State gehoord (advies van 
16 Februari 1909 n°. 26); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemdep Minister van 15 Maart 1909, n°. 320, 
afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. I. Aan artikel l van Ons besluit van 

14 Juli 1902 (Staatsblad n°. 153), gewijzigd bij 
Ons besluit van 25 Augustus 1906 (Staatsblad 
n°. 232), worden de volgende twee leden toe
gevoegd: 

,,Kosten van vervoer van een getroffene be
liooren, indien en voor zoover zij naar het oor
deel van het bestuur der Rijksverzekeringsbank, 
àen medischen adviseur der bank gehoord, 

noodzakelijk waren, tot de kosten der genees
kundige behandeling. 

Kosten van verpleging, verleend elders dan 
in eene inrichting voor ziekenverpleging, be
hooren tot de kosten der geneeskundige be
handeling, indien en voor zoover daarvoor naar 
het oordeel van het bestuur der Rijksverzeke
ringsbank, den medischen adviseur der bank 
gehoord, noodzaak bestond." . 

Art. Il. In het eerste lid van a rtikel 3 van 
Ons besluit van 14 Juli 1902 (Staatsblad n°. 153), 
gewijzigd bij Ons besluit van 25 Augustus 1906 
(Staatsblad n°. 232), wordt: ,,register." vervan
gen door: ,.register; was de deskundige door 
den rechter van de uitoefening van zijn beroep 
ontzet, dim wordt zijn naam niet op het register 
ingeschreven zonder toestemming van Onzen 
Minister, met de uitvoering van dit besluit be
last. In dat register wordt aanteekening ge
houden van alle beslissingen van het bestuur 
der Rijksverzekeringsbank en van alle uitspra
ken van Onzen voornoemden Minister, krach
tens dit besluit genomen of gedaan ten aanzien 
van op het register ingeschreven deskundigen.''. 

Art. III. De artikelen 4, 5, 6 en 7 van Ons 
besluit van 14 Juli 1902 (Staatsblad n°. 153), 
gewijzigd bij Ons besluit van 25 Augustus 1906 
(Staatsblad n°. 232), worden gelezen als volgt : 

,,Art. 4. Het bestuur der Rijksverzekerings
bank draagt zorg, dat in elke gemeente aan het 
kantoor der posterijen een of meer lijsten wor
den toegezonoen, bevattende de namen van 
de ingeschrevtin dèskundigen, die zich bereid 
hebben verklaard de in artikel 2 bedoelde ge
nees- of heelkundige hulp te verleenen in de 
gemeente of in een gedeelte der gemeente. 
In gemeenten, waar meerdere kantoren der 
posterijen zijn gevestigd, worden de lijsten 
toegezonden aan alle in de gemeente gevestigde 
kantoren der posterijen. De lijsten worden 
volgens de opgaven van het bestuur der bank 
bijgehouden ; aan iedereen wordt gelegenheid 
gegeven daarvan ten kantore der posterijen 
kennis te nemen. 

Nadat de naam van een deskundige op het 
register, bedoeld in het eerste lid van artikel 3, 
ingeschreven of opnieuw ingeschreven is, zorgt 
het bestuur ten spoedigste, dat de naam wordt 
geplaatst op de lijst of op de lijsten, toege
zonden aan het kantoor of de kantoren der pos
terijen, gevestigd in de gemeente, waarin die 
deskundige zich berJid heeft verklaard de in 
artikel 2 bedoelde genees- of heelkundige hulp• 
te verleenen. 

Het bestuur doet uiterlijk in de week, vol
gende op die, waarin de naam van een deskun
dige op het register ingeschreven of opnieuw in-
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geschreven is, aankondiging in de Staatscourant 
van den naam en van de woonplaats van dien 
deskundige, zoomede van de gemeente of ge
meenten of van het gedeelte der gemeente of 
gemeenten. waarin die deskundige zich bereid 
heeft verklaard d e in artikel 2 bedoelde genees
of heelkundige hulp te verleenen. 

Ten aanzien van de deskundigen, die zich 
bereid hebben verklaard slechts een bijzonder 
gedeelte der genees- of heelkunde uit te oefenen, 
wordt hiervan melding gemaakt op de in het 
eerste lid bedoelde lijsten en in de in het derde 
lid bedoelde aankondiging. 

Art. 5. De naam van een ingeschreven des
kundige wordt, hetzij op diens schriftelijk ver
zoek, hetzij ambtshalve wegens vertrek naar 
elders, staking van praktijk of overlijden of op 
grond van tegen hem bestaande bezwaren, van 
het in artikel 3. eerste lid, bedoelde register 
afgevoerd. Wordt een ingeschreven deskun
dige door den rechter van de uitoefening van 
zijn beroep ontzet, dan wordt zijn naam, zoodra 
de veroordeeling onherroepelijk is geworden, 
ambtshalve van het register afgevoerd, indien 
dit niet reeds op zijn verzoek is geschied. 

Wanneer het bestuur der Rijksverzekerings
bank, den medischen adviseur der bank gehoord, 
van oordeel is, dat de naam van een ingeschre
ven deskundige ambtshalve op grond van tegen 
hem bestaande bezwaren van het register be
hoort te worden afgevoerd, noodigt het dezen 
bij te adviseeren dienstbrief uit zich schriftelijk 
te verantwoorden omtrent die bezwaren, waar
van bij den dienstbrief mededeeling geschiedt. 
Die uitnoodiging vervalt niet, wanneer na het 
tijdstip, waarop zij is gedaan, de naam van den 
deskundige anders dan wegens overlijden van 
het register wordt afgevoerd. 

De in het vorige lid bedoelde uitnoodiging 
kan eveneens worden gedaan binnen zes maan
den na de afvoering van den Paam van den des
kundige van het register. 

Heeft binnen eene maand of, is die termijn 

1 
door het bestuur op verzoek van den deskundi
ge verlengd, binnen den gestelden termijn, te 
rekenen van de dagteekening van den geadvi
seerden dienstbrief, de deskundige zich niet 
of naar het oordeel van het bestuur der bank, 
den medischen adviseur der bank gehoord, niet 
voldoende verantwoord, dan kan het bestuur 
beslissen: 

a. indien de naam van den deskundige niet 
reeds van het register is afgevoerd, dat diens 
naam daarvan zal worden afgevoerd, onder be
paling, dat de deskundige, hetzij niet binnen 
vijf jaren na de afvoering en niet zonder toe
stemming van Onzen Minister, met de uitvoering 

l90ij, 

van dit besluit belast, hetzij eerst na yerloop ,an 
den door het bestuur bepaalden tijd na de a f
voering, welke ten minste twee en ten hoogste 
vijf jaren bedraagt, zijn naam weder op het 
register zal kunnen doen plaatsen ; 

b. indien de naam van den deskundige reeds 
van het register is afgevoerd, dat de deskundige, 
hetzij niet binnen vijf jaren na de dagteekening 
der besli ssing en niet zonder toestemming van 
Onzen voornoemden Minister, hetzij eerst na 
verloop van den door het bestuur bepaalden 
tijd na de dagteekening der beslissing, welke 
ten minste twee en ten hoogste vijf jaren be
draagt, zijn na am weder op het register zal 
kunnen doen plaatsen. 

Aan een beslissing, als bedoeld in het voor
gaande lid, sub a, wordt binnen den in artikel 6, 
eerste lid, eerstbepaalden termijn en, in geval 
van beroep, vóór de uitspraak in beroep, geene 
uitvoering gegeven, tenzij het bestuur der 
bank zulks in het belang van de verzekerden 
dringend noodig acht en dit in de beslissing 
vermeldt. Het bestuur zendt van de beslissing 
ten spoedigste afschrift aan den deskundige en 
aan Onzen voornoemden Minister. De toe
zending aan den deskundige geschiedt bij te 
adviseeren dienstbrief. Aan Onzen voor
noemden Minister worden tegelijkertijd toege
zonden de adviezen van den medischen adviseur 
der bank en de verantwoording van den des
kundige. 

Art. 6. Van een besli ssing van het bestuur 
der Rijksverzekeringsbank, als bedoeld in ar
tikel 5, vierde lid, kan de betrokkene binnen 
eene maand, te rekenen van de dagteekening 
van den geadviseerden dienstbrief, waarbij 
hem afschrift van de beslissing is toegezonden, 
in beroep komen bij Onzen Minister, met de uit
voering van dit besluit belast, die omtrent het 
ingestelde beroep binnen drie maanden uit
spraak doet. Bij die uitspraak kan de beslis
sing van het bestuur ook ten nadeele van den 
deskundige worden ge,vijzigd, met inachtne
ming van hetgeen in artikel 5, vierde lid, is be
paald. De uitspraak is met redenen omkleed. 

Van eene uitspraak, als bedoeld in het eerste 
lid, zendt Onze voornoemde Minister ten spoe
digste afschrift aan den deskundige zoomede 
aan het bestuur. De toezending aan den des
kundige geschiedt bij te adviseeren dienstbrief. 

Wordt in beroep een beslissing, als bedoeld 
in artikel 5, vierde lid, geheel .:>f gedeeltelijk be
vestigd, dan doet het bestuur den naam van 
den deskundige, wanneer die n )g niet van het 
in artikel 3, eerste lid, bedoelde register is 
afgevoerd, terstond van het register afvoeren. 

Wordt in beroep een beslissing, als bedoeld 
11 



162 18 M.A.AR'l' 19 09 . 

in artikel 5, vierde lid, sub a, geheel of gedeelte. 
lijk vern ietigd, dan doet hot bestuur, wanneer 
aan die boslissing roods uitvoering is gegeven, 
in het eerste geval den naam van den deskundige 
terstond weder op het register· inschrijven en 
brengt het in het tweede geval de a?,nteokening 
in het register achter den naam van den des
kundige in overeenstemming met de uitspraak 
in beroep. 

Indien do deskundige vóór den afloop der 
zaak overlijdt, wordt de behandeling gestaakt. 
Was door het bestuur der bank reeds een beslis
sing genomen, dan vervalt deze van rechts
wege door het overlijden, ook indien daaraan, 
voorloopig uitvoering was gegeven ; in laatst
bedoeld geval wordt op het register, bedoeld 
in het eerste lid van artikel 3 en op de lijsten, 
bedoeld in het eerste lid van artikel 4, aange
teekend en in de Staatscourant bekend gemaakt, 
dat de beslissing vervallen is. Overlijdt de 
deskundige, nadat door Onzen voornoemden 
Minister U1tspraak is gedaan of na het verstrij
ken van den termijn, waarbinnen tegeP de be
slissing van het bestuur der bank beroep kan 
worden ingesteld, doch voordat aan de uit
spraak van Onzen voornoemden Minister of 
aan de beslissing van het bestuur uitvoering is 
gegeven, dan wordt de naam van den deskun
dige ambtshalve wegens overlijden van het 
register afgevoerd. 

Art. 7. Wanneer de naam van een deskun
dige van het in artikel 3, eerste lid , bedoelde 
register is afgevoerd, zorgt het bestuur der 
Rijksverzekeringsbank, dat die naam ook 
van de in artikel 4, eerste lid, bedoelde lijsten 
wordt afgevoerd. Van de afvoering van den 
naam van het register doet het bestuur tevens 
uiterlijk in de week volgende op die, waarin 
de afvoering is geschied, aankondiging in de 

taatscourant. 
Is de naam van een deskundige op zijn ver

zoek of wegens vertrek naar elders, staking van 
praktijk, overlijden of omdat hij door den rech
ter van de uitoefening van zijn beroep is ont
zet, ambtshalve van het register afgovoerd, 
dan wordt achter de doorhaling van den naam 
op de in artikel 4, eerste lid, bedoelde lijsten 
en in de aankondiging in de Staatscourant, be
doeld in het vorige lid, vermeld, dat de afvoering 
is geschied op eigen verzoek of ambtshalve we
gens vertrek naar elders, staking van praktijk, 
overlijden of omdat hij door den rechter van 
de uitoefening van zijn beroep is ontzet. Is 
beslist, dat de deskundige zijn naam niet da
delijk weder op het register, bedoeld in artikel 3, 
eerste lid, zal kunnen doen plaatsen, dan wordt 
achter de doorhaling van den naam op de in 

artikel 4, eerste lid, bedoelde lijsten aangetee
kend, dat de afvoering Yan den naam van den 
deskundige is geschied ambtshalve wegens 

·tegen hem bestaande bezwaren zoomede de 
datum, waarna de deskundige zijn naam weder 
op bedoeld register zal kunnen doen plaatsen, 
eventueel met vermeldmg, dat dit niet zonder 
toestemming van Onzen Minister, met de uit
voering van dit besluit belast, zal kunnen ge
schieden; tevens maakt het bestuur der bank 
uiterlijk in de week, volgende op die, waarin 
de naam van het register is afgevoerd, een en 
ander bekend door aankondiging in de Staats
courant. Ten aanzien van een beslissing, als 
bedoeld in artikel 5, vierde lid, sub b, geschieden 
de .aanteekening achter de doorhaling van den 
naam op de vorenbedoelde lijsten en de aan
kondiging in de Staatscourant niet, zoolang de 
termijn van beroep nog niet is verstreken of, is 
beroep ingesteld, zoolang niet door Onzen voor
noemden Minister uitspraak is gedaan. 

Wordt in beroep een beslissing, als bedoeld 
in artikel 5, vierde lid, sub a, gedeeltelijk ver
nietigd, dan zorgt het bestuur der bank, wan
neer aan die beslissing reeds uitvoering is ge
geven, ten spoedigste, dat de aanteekening 
achter de doorhaling van den naam van den 
deskundige op de lijsten, bedoeld in het eerste 
lid van artikel 4, in overeenstemming met de 
uitspraak in beroep wordt gebracht. Tevens 
doet het bestuur van de wijziging der aantee· 
koning uiterlijk in de week volgende op die
waarin door Onzen voornoemden Minister uit
spraak is gedaan, aankondiging in de Staats
courant. Wordt in beroep een beslissing als 
vorenbedoeld geheel vernietigd, dan wordt de 
vernietiging in de Staatscourant bekend ge
maakt.". 

Art. IV. In het tweede lid, sub b, van arti
kel 8 van Ons besluit van 14 Juli 1902 (Staats
blad n°. 153), gewijzigd bij Ons besluit van 
25 Augustus 1906 (Staatsblad n°. 232) vervallen 
de woorden: ,,van het bestuur". 

Art. V. Artikel 10 van Ons besluit van 14 
Juli 1902 (Staatsblad n°. 153), gewijzigd bij Ons 
besluit van 25 Augustus 1906 (Staatsblad n°. 
232), wordt gewijzigd als volgt: 

Aan het slot van het eerste lid van dat arti
kel wordt in plaats van : ,,door een niet-inge
schreven deskundige te doen behandelen." ge
lezen: ,,te doen behandelen door een niet
ingeschreven deskundige, die bevoegd is zijn 
naam te doen inschrijven op het in artikel 3 
bedoeld register.". 

In de laatste zinsnede van het derde lid van 
dat artikel wordt: ,,tegen het in artikel 2 be
doelde tarief te doen." vervangen door : ,, te 
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doeo tegeo het tarief eo onder de voorwaarden 
in artikel 2 bedoald.". 

Het laatste lid van dat artikel wordt ver
vangen door de volgende drie leden : 

,,Het bestuur verleent de gevraagde machti
ging, tenzij het van oordeel is, dat het belang 
van den verzekerde of het belang der R ijksver
zekeringsbank dit niet toelaat. De beslissing 
van het bestuur is in geval van weigering met 
redenen omkleed. 

Het bestuur zendt ten spoedigste aar, den 
verzoeker en, in geval van weigering, tevens 
aan Onzen M:imster, met de uitvoering van dit 
besluit belast, afschrift van zijne beslissivg. De 
toezending aan den verzoeker geschiedt bij te 
adviseeren dienstbrief. 

Van eene beslissing vao het bestuur, waarbij 
de gevraagde machtiging is geweigerd, kan de 
verzoeker binnen eene maand, te rekenen van 
de dagteekening van den geadviseerden dienst
brief, waarbij hem afschrift van de beslissing 
is toegezonden, in beroep komen bij Onzen 
voornoemden Minister, die omtrert het inge
stelde beroep binnen eene maand uitspraak 
doet. De uitspraak is ingeval van weigering der 
macht1g1ng met redenen omkleed. Onze voor
noemde Minister zendt van de uitspraak ten 
spoedigsteafschriftaanden verzoeker en aan het 
bestuur der bank. De toezending aan den ver
zoeker geschiedt bij te adviseeren dienstbrief.". 

Art. VI. In de laatste alinea van artikel 16 
van Ons besluit van 14 Juli 1902 (Staatsblad 
n°. lö3), gewijzigd bij Ons besluit van 25 Au
gustus 1906 (Staatsblad n°. 232), wordt in plaats 
van : ,,artikel l, laatste lid" gelezen : ,,artikel 1, 
tweede lid" . 

Art. VII. Artikel 18 van Ons besluit van 14 
Juli 1902 (Staatsblad n°. 153), gewijzigd bij 
Ons besluit van 25 Augustus 1906 (Staatsblad 
n°. 232), wordt gewijzigd a ls volgt : 

In het tweede lid van dat artikel wordt : ,,re
gister." vervangen door: ,,register; was de be
trokkene door den rechter van de uitoefening 
van zijn beroep ontzet, dan wordt zijn naam 
niet op het register ingeschreven zonder toe
stemming van Onzen Minister, met de uitvoe
ring van dit besluit belast. ". 

In het vierde lid van dat artikel wordt : 
,,ook inschrijven. " vervangen door : ,.ook in
schrij ven, indien zij bereid zijn tot de in arti
kel 17 bedoelde leveringen. In dat register 
wordt aaoteekening gehouden van alle beslis
singen van het bestuur der Rijksverzekerings
bank en van alle uitspraken van Onzen voor
noemden M:irnster, krachtens dit besluit geno
men of gedaan ten aanzien van op het register 
ingeschreven personen.". 

Het laatste lid van dat artikel wordt gelezen 
a ls volgt: 

,,Deze algemeene maatregel van bestuur ver 
staat onder de uitdrukking "ingeschreven 
apotheker" een apotheker, wiens naam op het 
register, bedoeld in het tweede lid, 1s ingeschre
ven en een deskundige, krachtens het vierde 
lid op bedoeld register ingeschreven, en onder 
de uitdrukking "ingeschreven handelaar in 
heel- of verbandmiddelen" een handelaar in 
heel- of verbandmiddelen, wiens naam op dat 
register is ingeschreven.". 

Art. VIII. De artikelen 20, 21, 22 en 23 van 
Ons besluit van 14 Juli 1902 (Staatsblad n°. 
153), gewijzigd bij Ons besluit van 25 Augustus 
1906 (Staatsblad n°. 232), worden gelezen als 
volgt: 

,,Art. 20. Het bestuur der Rijksverzekerings
bank draagt zorg, dat in elke gemeente aan het 
kantoor der posterijen een of meer lijsten wor
den toegezonden, bevattende de namen van 
de ingeschreven apothekers en handelaars in 
heel- of verbandmiddelen, die in de gemeente 
hun bedrijf uitoefenen. In gemeenten, waar 
meerdere kantoren der posterijen zijn gevestigd, 
worden de lijsten toegezonden aan alle in de 
gemeente gevestigde kantoren der posterijen. 
Do lijsten worden volgens de opgaven van het 
bestuur der bank bijgehouden ; aan iedereen 
wordt gelegenheid gegeven daarvan ten kan
tore der posterijen kennis te nemen. 

Nadat de naam van een apotheker. hande
laar in heel- of verbandmiddelen of deskundige 
op het register, bedoeld in artikel 18, tweede lid, 
ingeschreven of opnieuw ingeschreven is, zorgt 
het bestuur ten spoedigste, dat de naam wordt 
geplaatst op de lijst of op de lijsten, ooegezonden 
aan het kantoor of de kantoren de:r posterijen 
gevestigd in de gemeente, waarin de betrokkene 
zijn bedrijf uiooefent. 

Het bestuur doet,uiterlijk in de week volgende 
op die, waarin de naam van den betrokkene op 
het register ingeschreven of opnieuw ingeschre
ven is, aankondiging in de Staatscourant van 
den naam van den betrokkene, zoomede van 
de gemeente of gemeenten, waarin de betrok
kene zijn bedrijf uitoefent in eene daartoe be
stemde inrichting. 

Art. 21. De naam van een ingeschreven 
apotheker of handelaar in heel- of verband
middelen wordt, hetzij op diens schriftelijk ver
zoek, hetzij ambtshalve wegens vertrek naar 
elders, opheffing der zaak of overlijden of op 
grond van tegen hem bestaande bezwaren, van 
het in artikel 18, tweede :id, bedoelde register 
afgevoerd. Wordt een ingeschreven apotheker 
of handelaar door den rechter van de uitoefening 

11 • 
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van zijn beroep ontzet, dan wordt zijn naam, 
zoodra de veroordeeling onherroepelijk ia ge
worden, ambtshalve van het register afgevoerd, 
indien dit niet reeds op zijn verzoek is ge
schied. 

De naam van een deskundige, welke op het in 
artikel 18, tweede lid, bedoelde register is in
geschreven, wordt mede ambtshalve van het 
register afgevoerd, ingeval hij van het in arti
kel 3 bedoelde register is afgevoerd of aan het 
bestuur der Rijksverzekeringsbank blijkt, dat 
de deskundige niet meer bevoegd is de art-senij
bereidkunst uit te oefenen. 

Wanneer het bestuur van oordeel is, dat de 
naam van een ingeschreven apotheker of han
delaar in heel- of verbandmiddelen ambtshalve 
op grond van tegen hem bestaande bezwaren 
van het register beh>ort te worden afgevoerd, 
noodigt het dezen bij te adviseeren dienstbrief 
uit zich schriftelijk te verantwoorden omtrent 
die bezwaren, waarvan bij den dienstbrief mede
deeling geschiedt. Die uitnoodiging vervalt 
niet, wanneer na het tijdstip, waarop zij is ge
daan, de naam van den betrokkene anders dan 
wegens overlijden van het register wordt a fge
voerd. 

De in het vorige lid bedoelde uitnoodiging 
kan eveneens worden gedaan binnen zes maan
den na de afvoering van den naam van den 
betrokkene van het register. 

Heeft bmnen eene maand of, is di e termijn 
door het bestuur op verzoek van den betrokke
ne verlengd, binnen den gestelden termijn, te 
rekenen van de dagteekening van den geadvi
seerden dienstbrief, de betrokkene zich niet 
of naar het oordeel van het bestuur der bank 
niet voldoende verantwoord, dan kan het be
stuur beslissen : 

a. indien de naam van den betrokkene niet 
reeds van het register is afgevoerd, dat diens 
naam daarvan z!l.l worden afgevoerd, onder be
paling, dat de betrokkene, hetzij niet binnen 
vijf jaren na de afvoering en niet zonder toe
stemming van Onzen Minister, met de uitvoe
ring van dit beslu.t belast, hetzij eerst na ver
loop van den door het bestuur bepaalden tijd 
na de afvoering, welke teu minste twee en ten 
hoogste vijf jaren bedraagt, zijn naam weder 
op het r egister zal kunnen doen plaatsen; 

b. indien de naam van den betrokkene reeds 
van het register 1s afgevoerd, dat de betrokkene, 
hetzij niet binnen vijf jaren na de dagteekening 
der beslissing en niet zonder toestemming van 
Onzen voornoemden Minister, hetzij eerst na 
verloop van den door het bestuur bepaalden 
tijd na de dagteekening der beslissing, welke 
ten minste twee en ten hoogste vijf jaren be. 

draagt, zijn naam weder op het iegister zal 
kunnen doen plaatsen. 

Aan een baslissing, als bedoeld in het voor
gaande lid, sub a, wordt binnen den in a rtikel 
22, eerste lid, eerstbepaalden termijn en, in 
geval van beroep, vóór de uitspraak in beroep, 
geene uitvoering gegeven, tenzij het bestuur 
der bank zulks in het belang van de verzekerden 
dringend noodig acht en dit in de beslissing 
vermeldt. Het bestuur zendt van de beslissing 
ten spoedigste afschrift aan den betrokkene en 
aan Onzen voornoemden Minister. De toe
zending aan den betrokkene geschiedt bij te 
adviseeren dienstbrief. Aan Onzen voornoem
den Minister wordt toegezonden de verant
woording van den betrokkene. 

Art. 22. Van een beslissing van het bestuur 
der Rijksverzekeringsbank, als bedoeld in ar
tikel 21 , vijfde lid, kan de apotheker, handelaar 
in heel- of verbandmiddelen of deskundige 
binnen eene maand te rekenen v3,n de dagtee
kening van den geadviseerden dienstbrief, 
waarbij hem 3,fschrift van de beslissing is toe
gezonden, in berc,ep komen bij Onzen Minister, 
met de uitvoering van dit besluit belast, die 
omtrent het ingestelde beroep binnen drie 
maanden uitspraak doet. Bij die uitspraak 
kan de beslissing van het bestuur ook ten na
deele van den betrokkene worden gewijzigd, 
met inachtneming van hetgeen in artikel 21, 
vijfde lid, is bepaald. De uitspraak is met 
redenen omkleed. 

Van cene uitspraak, als bedoeld in het eerste 
lid, zendt Onze voornoemde Minister ten spoe
digste afschrift aan den betrokkene zoomede 
aan het bestuur. De toezending aan den be
trokkene geschiedt bij te adviseeren dienstbrief. 

Wordt in beroep een beslissing, als bedoeld 
in artikel 21, vijfde lid, geheel of gedeeltelijk 
bevestigd, dan doet het bestuur den naam van 
den betrokkene, wanneer die nog niet van het 
in a rtikel 18, tweede lid, bedoelde register is 
afgevoerd, terstond van het register a fvoeren. 

Wordt in beroep eene beslissing, als bedoeld 
in artikel 21, vijfde lid, sub a, geheel of gedeelte
lijk vernietigd, dan doet het bestuur, wanneer 
aan de beslissing reeds uitvoering is gegeven, in 
het eerste geval den naam van den betrokkene 
terstond weder op het register inschrijven en 
brengt het in het]tweede geval de aanteekening 
in het register achter den n!l.am van den be
trokkene in overeenstemming met de uitspraak 
in beroep. 

Indien de betrokkene vóór den afloop der 
zaak overlijdt, wordt de behandeling gestaakt. 
Was door het bestuur der bank reeds een be
slissing genomen, dan verv<1.lt deze van rechts-
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wege door het overlijden, ook indien daaraan 
voorloopig uitvoering was gegeven; in laatst
bedoeld geval wordt op het register, bedoeld 
in artikel 18, tweede lid, en op de lijsten, be
doeld in artikel 20, eerste lid, aangeteekend 
en in de Staatscourant bekend gemaakt, dat de 
beslissing vervallen is. Overlijdt de betrokke
ne. nadat door Onzen voornoemdeu Minister 
uitspraak is gedaan of na het veratrijken van 
den termijn, waarbinnen tegen de beslissing 
van het bestuur dei· bank beroep kan worden 
ingesteld, doch voordat aan de uitspraak van 
Onzen voornoemden Minister of aan de beslis
sing van het bestuur uitvoering is gegeven, 
dan wordt de naam van den betrokkene ambts
halve wegens overlijden van het register af
gevoerd. 

Art. 23. Wanneer de naam van een apotheker, 
handelaar in heel- of verbandmiddelen of des
kundige van het in artikel 18 bedoelde register 
is afgevoerd, zorgt het bestuur der Rijksver
zekeringsbank, dat die naam ook van de in 
artikel 20, eerste lid. bedoelde lijsten wordt af
gevoerd. Van de afvoering van den naam van 
het register doet het bestuur tevens uiterlijk 
in de week volgende op die, waarin de afvoering 
is geschied, aankondiging in de Staatscourant. 

I s de naam van den betrokkene op zijn ver
zoek of wegens vertrek naar elders, opheffing 
der zaak, overlijden of omdat hij door den rech
ter van de uitoefening van zijn beroep is ontzet, 
ambtshalve van het register afgevoerd, dan 
wordt achter de doorhaling van den' naam op 
de in artikel 20, eerste lid, bedoelde lijsten en 
in de aankondiging in de Staatscourant, bedoeld 
in het vorige lid, vermeld, dat de afvoering is 
geschied op eigen verzoek of ambtshalve wegens 
vertrek naar elders, opheffing der zaak, over
lijden of omdat hij door den rechter van de uit
oefening van zijn beroep is ontzet. I s de naam 
van een deskundige van het in artikel 18 be
doelde register ambtshalve afgevoerd, omdat 
zijn naam is afgevoerd van het register, bedoeld 
in het eerste lid van artikel 3. of omdafhij niet 
meer bevoegd is de artsenij bereidkunst uit to oe
fenen, dan wordt achter de doorha]jne van den 
naam op de in artikel 20, eerste lid, bedoelde 
lijsten en in de aankondiging in de Staatscourant, 
bedoeld in het eerste lid, vermeld, dat de af
voering ambtshalve is eeschied. omdat zijn 
naam is afgevoerd van het register, bedoeld 
in het eerste lid van artikel 3, of omdat hij niet 
meer bevoegd is de artsenijbereidkunst uit te 
oefenen. Is beslist, dat de apotheker, hande
laar in heel- of verbandmiddelen of deskundige 
zijn naam niet dadelijk weder'•'op het register, 
bedoeld in artikel 18, zal kunnen doen plaatsen, 

dan wordt achter de doorhaling van den naam 
op de in artikel 20, eerste lid, bedoelde lijsten 
aangeteekend, dat de afvoering van den naam 
van den betrokkene is geschied ambtshalve 
wegens tegen hem bestaande bezwaren zoomede 
de datum, waarna de betrokkene zijn naam 
weder op bedoeld register zal kunnen doen 
plaatsen, eventueel met vermelding, dat dit 
niet zonder toestemming van Onzen Minister, 
met de uitvoering van dit besluit belast, zal 
kunnen geschieden; tevens maakt het bestuur 
der bank uiterlijk in de week, volgende op die, 
waarin de naam van het register is afgevoerd, 
een en ander bekend door aankondiging in de 
Staatscourant. Ten fl.anz10n van een beslissing, 
als bedoeld in artikel 21, vijfde hd, sub b, ge
schieden de aanteekening achter de doorhaling 
van den naam op de vorenbedoelde lijsten en 
de aankondiging in de Staatscoitrant niet, zoo
lang de termijn van beroep nog niet is verstre
ken of, is beroep ingesteld, zoolang niet door 
Onzen voornoemden Minister uitspraak is 
gedaan. 

Wordt in beroep een beslissing, als bedoeld 
in artikel 21, vijfde lid, sub a, gedeeltelijk ver
nietigd, dan zorgt het bestuur der bank, wan
neer aan die beslissing reeds uitvoering is ge
geven, ten spoedigste, dat de aanteekening 
achter de doorhaling van den naam van den 
betrokkene op de lijsten, bedoeld in artikel 20, 
eerste lid, in overeenstemming met de uitspraak 
in beroep wordt gebracht. Tevens doet het be
stuur van de wijziging der aanteekening mterlijk 
in de week volgende op die, waarin door Onzen 
voornoemden Minister uitspraak is gedaan, 
aankondiging in de Staatscourant. Wordt in 
beroep een beslissing als vorenbedoeld geheel 
vernietigd, dan wordt de vernietiging in de 
Staatscourant bekend gemaakt.". 

Art. IX. De tweede zinsnede van artikel 25 
van Ons besluit van 14 Juli 1902 (Staatsblad 
n°. 153), gewijzigd bij Ons besluit van 25 Au
gustus 1906 (Staatsblad n°. 232), wordt vervan
gen door het volgende : ,,De bank is bevoegd 
gelijke vergoeding te verleenen, indien zij voor 
de genees- of heelkundige behandeling geen 
vergoeding geeft volgens het bepaalde in arti
kel 13. Is het bestuur der bank, den medischen 
adviseur der bank gehoord. van oordeel, d at 
één of meer der middelen onnoodig zijn voor
geschreven, dan is het bevoegd deswege ver
goeding te weigeren.". 

Art. X. In het tweede lid van artikel 26 van 
Ons besluit van 14 Juli 1902 (Si,aatsblad n°. 153), 
gewijzigd bij Ons besluit van 25 Augustus 1906 
(Staatsblad no. 232), wordt in plaats van : 
"geval, als" gelezen : ,,der gevallen," en in 
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plaats van : ,,deswege geene vergoeding wordt 
verleend." gelezen: ,,het bevoegd is deswege 
vergoeding te weigeren.". 

Art. XI. In artikel 28 van On~ besluit van 
14 Juli 1902 (Staatsblad n°. 153), gewijzigd bij 
Ons besluit van 25 Augustus 1906 (Staatsblad 
n°. 232), wordt in plaats van: ,,bedoeld in het 
laatste lid" gelezen: ,,bedoeld in het tweede 
lid". 

Art. XII. Na artikel 29 van Ons besluit van 
14 Juli 1902 (Staatsblad n°. 153), gewijzigd bij 
Ons besluit van 25 Augustus 1906 (Staat..sblad 
n°. 232), worden de volgende artikelen inge
voegd: 

,,Art. 30. Het bestuur der Rijksverzekerings
bank is bevoegd de lijsten of een gedeelte der 
lijsten, bedoeld in het eerste lid van artikel 4 
en in het eerste lid van artikel 20, te vervangen 
door nieuwe lijsten. Op de nieuwe lijsten wor
den niet overgenomen de doorgehaalde namen, 
tenzij de betrokkene nog de genees- of heelkun
dige praktijk uitoefent of apotheker of hande
laar in heel- of verbandmiddelen 1s in de be
trokken gemeente en op grond van eene be
slissing van het bestuur der bank of van een 
uitspraak van Onzen Minister, met de uitvoering 
var. dit besluit belast, zijn naam nog niet of 
niet zonder toestemming van Onzen voornoem
den Minister weder op het betrokken register 
kan doen plaatsen. 

Art. 31. De bij dit besluit voorgeschreven 
aankondigingen in de Staat.scourant worden 
kosteloos geplaatst.". 

Art. XIII. In de artikelen 14, 18 en 28 van 
Ons besluit van 14 Juli 1902 (Staatsblad n°. 153), 
gewijzigd bij Ons besluit van 25 Augustus 1906 
(Staatsblad n°. 232), wordt in plaats van : ,,Mi
nister van Binnenlandsche Zaken" gelezen: 
"Minister, met de uitvoering van dit besluit 
belast,". 

Art. XIV. Voor de toepassing van de bepa
lingen van het derde lid van artikel 5 en van 
het vierde lid van artikel 21 van Ons besluit 
van 14 Juli 1902 (Staatsblad n°. 153), gewijzigd 
bij Ons beshut van 25 Augustus 1906 (Staatsblad 
n°. 232), zooals deze bepalingen na het in wer
king treden van dit besluit gelezen worden, 
mao.kt het geen verschil of de naam van den 
deskundige, apotheker of handelaar in heel- of 
verbandmiddelen van het register is afgevoerd 
vóór of na het in werkin~ treden van dit besluit. 

Art. XV. Artikel 3 van Ons besluit van 26 
Augustus 1906 (Staatsblad n°. 232) wordt ge
wijzigd als volgt : 

In het eerste lid van dat artikel wordt in 
plaats van : ,, binnen veertien dagen, te reke
nen van de dagteekening van het bewijs van 

adviseering van den" gelezen : ,. binnen eene 
maand, te r ekenen van de dagtoekening van 
den geadviseerden" en wordt in plaats van : 
"biwen twee maanden" gelezen: ,,binnen drie 
maanden". 

In het tweede lid van dat artikel wordt in 
plaats van: ,,deskundige" gelezen: ,,be
trokkene". 

Art. XVI. De tweede zin van artikel 4 van 
Ons besluit van 25 Augustus 1906 (Staatsblad 
no. 232) vervalt. 

Art. XVII. Op Onzen last wordt Ons besluit 
van 14 Juli 1902 (Staatsblad no. 153) met de 
daarin aangebrachte wijzigingen in het Staats
blad geplaatst. 

Art. XVIII. Dit besluit treedt in werking 
op den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad en van de Staat8courant, 
waarin het is geplaatst. 

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

's Gravenhage, den 18den Maart 1909. 
(.get.) WIL HE L MIN A. 

De .ilfin. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(.get.) A. S. TALMA. 

(Ui tge_q. 24 Maart 1909.) 

Hl Maart 1909. BE LUIT, houdende beslissing, 
dat eene inrirbting tot biologische reiniging 
Yan water, als waai·van in het Besluit spra
ke is, niet valt onder die. welke bedoeld zijn 
oij art. 2 sub VII de r Hinderwet. omdat bij 
die inrichting het doel meer is om de vor
ming van afval te voorkomen dan om afval 
te bewaren en te oewerken. 

vVIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Mevrouw A. Baronesse v AN DEDEM, geboren 
Baronesse DE Vos VAN STEENWIJK te Dalfsen, 
tegen het besluit van Burgemeester en Wet
houders van Brummen dd. 24 Februari 1908, 
waarbij op haa r verzoek om vergunning tot het 
oprichten van eene inrichting tot biologische 
reiniging van het water der Voorstondensche 
Beek op perceel, kadastraal bekend gemeente 
Brummen, Sectie C. nos. 1026. 1027, en 1028, 
aan haar i te kennen gegeven, dat op haar 
verzoek geene beschikking kan worden ge
nomen ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van bestuur gehoord, adviezen Yan 7 
October 190 . n°. lil en van 3 Maart 1908, 
no. 171 /

11
; 
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Op de voordracht van Onzen )1inister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 16 Maa1·t, 
1909 n°. 150H, Afdeeling Arbeid: 

Overwegende, dat het besluit genomen is, op 
grond dat de bedoelde inrichting tot biologische 
reiniging van het water der Voorstondensche 
Beek niet valt onder art. 2 sub VII der Hinder
wet ; dat de ahral, da.ar bedoeld, met na.me 
wordt a.angege,-en en wel : asch , vuilnis, bagger, 
roet, bloed, beenderen, hoornen, lompen, guano
mest en meststoffen, welke opsomming strict 
moet worden geïnterpieteerd en waaronder het 
water der beek niet is te brengen, dat biologisJhe 
reiniging juist de eigenaardigheid beeft , dat 
daardoor organische stof wordt vernietigd of 
in niet hinderlijken vorm omgezet. terwijl daar
bij yeen afral van beteekenis wordt gevormd ; 
dat art. 2 sub VII spreekt van bewa.rin l! en 
verwerking van afval en dat van bewaring van 
afval alhier zeer zeker geen sprake is ; 

dat van gemeld besluit appellante bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat het ge
meentebestuur van Brummen eene onjuiste in
terpretatie heeft gegeven aan art. 2 sub VII 
der Hinderwet, omdat in de tanks het onreine 
water der beek biologisch zal worden verwerkt, 
waardoor een gedeelte van de vuilnis wordt 
opgelost en een ander gedeelte op den bodem der 
tank bezinkt en wordt bewaard, totdat de 
tanks om de vijf jaar worden schoongemaakt, 
zooda.t hier wel degelijk verwerking en bewaring 
van afval, met name vuilms, in den zin van art. 
2 sub VII der Hindenvet plaats beeft, dat zij 
derhalve verzoekt, dat haar de vergunning 
worde gegeven, om de inrichting voo1 het zui
veren van het beekwater te mogen aanleggen; 

Overwegende, dat de vraag of de inrichting 
waarvoor vergunning wordt verzocht valt onder 
de bepalingen der Hinderwet en met name 
onder art. 2 sub VII dier wet, terecht door Bur
gemeester en Wethouders van Brummen in 
ontkennenden zin is beantwoord; 

dat toch de inricbtin [!: van appellante ten 
doel heeft om ten eigen ~erieve het water der 
Voorstondensche Beek, dat door hoogerop gelegen 
papierfabrieken en bleekerijen veront.einigd 
wordt, voordat het de waterpartij van baar 
landgoed bereikt, van de daarin opgeloste en 
zwevende vreemde hestanddeelen te zujveren ; 

dat die znivering niet zal geschieden door 
bedoelde bestanddeelen af te zonderen en in 
een der bij a1 t. 2 sub VII genoemde vormen te 
verzamelen, als wanneer eerst in den zin der 
wet van afval sprake zou kunnen zijn, maar 
door ze, volgens de biologische methode, in 
gasvormen om te zetten en behoudens een 
onbeteekenend bezinksel, te doen verdwijnen; 

dat het hier dus veeleer geldt eene imicbting 
bestemd om water te reinigen en daarbij vor
ming van afval te voorkomen, dan eene in
richting bestemd tot bewaring en bewerking van 
afval a ls bij art. 2 sub VII der Hind erwet 
bedoeld ; 

Gezien de Hinderwet ; 
Hebben goedgevonden en versta.an: 

het beroep ongegrond te vel'klaren. 
Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 

Handel is belast, enz. (W. v. D . B. A.) 

20 Maari 1909. BES LU IT, tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 15 Novem
ber 1902 (Staatsblad n°. 196), laatstelijk 
gewijzigd bij Konmklijk besluit van 1 Mei 
1908 (S taatsblad n°. 125), tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in artikel 31 der Ongevallen
wet 1901. S. 77. 

W rJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 3 Maar t 
1909, n°. 353, afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Gezien artikel 31 der Ongevallenwet 1901 
(wet van 2 J anuari 1901, Staatsblad n°. l , 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 Februari 
1909, Staatsblad n°. 46) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 Maart 1909, n°. 18) ; 

Gelet op het na.der rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 Maart 1909, n°. 488, 
a.fdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en versta.an te bepalen: 
Art. 1. In artikel 3 van Ons besluit van 15 No

vember 1902 (Staatsblad n°. 195), laatstelijk ge
wijzigd bij Ons besluit van 1 Mei 1908 (Staats
blad n°. 125), wordt: ,,595. Laden of lossen 
van schepen (het bedrijf van) . . . . . . XIV" 
vervangen door : 

"595. Laden of lossen van schepen, niet 
bedoeld in artikel 10, sub 6, der Ongevallenwet 
1901 (het bedrijf van) en het bedrijf van laden 
of lossen van andere vaartuigen uit of in schepen, 
niet bedoeld in artikel 10, sub 6, dier wet, wat 
aangaat: 

1. laden of lossen van ertsen of an-
dere mineralen XIV 

2. laden of lossen van granen of 
zaden. XIV 

3. laden of lossen van hout . XIV 
4. la.den of lossen van steenkolen, 

ruw ijzer of gewalst ijzer XIV 
5. laden of lossen van stukgoederen 

of andere ar tikelen, niet bedoeld 
onder 1, 2, 3' of 4 XIV 
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595bis. Laden of lossen van schepen 
(het bedrijf van) anders dan in 
595 bedoeld XIV" 

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

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en H andel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat gelijktijdig in het Staatsblad en in 
de Staatscourant zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's Gravenhage, den 20sten Maart 1909. 
wet.) WILHELMINA. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(.get. ) A. S. TALMA 

(Uif_qeg. 23 Maart 1909.) 

20 Maart 1909. BESLUIT, tot nadere wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 
5 December 1902 (Staatsblad n°, 206), 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 24 October 1908 (Staatsblad n°. 326), 
tot vaststelling van een algemeenen maat
regel van bestuur, als bedoeld in de arti
kelen 52, tweede en derde lid, en 59, sub 1, 
3 en 4, der Ongevallenwet 1901. S. 78. 

WIJ WILHELMINA. ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 3 l\iaa1·t 
1909, n°. 353, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 52, tweede lid, der Ongevallen
wet 1901 (wet van 2 Januari 1901, Staatsblad 
no. 1, batstelijk gewijzigd bij de wet van 13 Fe
bruari 1909, Staatsblad n°. 46); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 Maart 1909, n°. 18); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Mini.ster van 17 Maart 1909, n°. 488, 
afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. In de tabel, gevoegd bij den alge

meenen maatregel van bestuur, vastgesteld 
bij Ons besluit van 5 December 1902 (Staatsblad 
n°. 206) en laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 24 October 1908 (Staatsblad n°. 326), wordt: 
"595. Laden of lossen van schepen (het bedrijf 
van) ..... 0.38 - 15.68" vervangen door: 

,,595. Laden of lossen van schepen, niet be
doeld in artikel 10, sub 6, der Ongevallenwet 
1901 (het bedrijf van) en het bedrijf van laden 
of lossen van andere vaartuigen uit of in sche
pen, niet bedoeld in artikel 10, sub 6, dier wet, 
wat aangaat : 

1. laden of lossen van ertsen 
of andere mineralen . . 0.38 - 15.68 

2. laden of lossen van granen 
of zaden . 0.38- 15.68 

3. laden of lossen van hout. 0.38 - 15.68 
4. laden of lossen van steen-

kolen, ruw ijzer of gewalst ijzer. 0.38 - 15.68 
5. laden of lossen van stuk-

goederen of andere artikelen, 
niet bedoeld onder l, 2, 3 of 4. 0.38- 15.68 

595bis. Laden of lossen van 
schepen (het bedrijf van) anders 
dan in 595 bedoeld . . 0.38- 15.68". 

2. Dit besluit treadt in werking op den twee
den dag na dien der dagteekening van het 
Staatsblad en van de Staatscourant, waarin het 
is geplaatst. 

Onze Mini.ster van Landbouw, Nijverheid 
en H andel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat gelijktijdig in het Staatsblad en 
in de Staatscourant zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift 1.al worden gezonden aan den 
R aad van State. 

's Gravenhage, den 20sten l\Iaart 1909. 
(qet.) WILHELMINA. 

De Min. ·van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
wet.) A. S. TALMA. 

(Ui fge_q. 23 Maart 1909.) 

20 Maa,·t 1909. BESLUIT, tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, 
ter uitvoering van artikel 45 der Onge
vallenwet 1901. S. 79. 

Wr.r WILHELMINA. ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en H andel van 3 Maart 
1909, n°. 353, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 45 der Ongevallenwet 1901 
(wet van 2 Januari 1901, Staatsblad n°. 1. laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 13 Februari 1909, 
Staat-sblad n°. 46); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 Maart 1909, n°. 18) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 Maart 1909, n°. 488, 
afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. Is ten aanzien eener onderneming het 

tweede lid van artikel 37 der Ongevallenwet 
1901 toegepast, dan is de werkgever verplicht 
de stukken, welke hij krachtens artikel 45 dier 
wet of krachtens een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in laatstgenoemd artikel, 
verplicht is aan te houden en geregeld bij te 
houden, voor elk bedrijf of elke groep van be
drijven, welke afzonderlijk in een gevaren
klasse is ingedeeld, afzonderlijk aan te houden 
en geregeld bij te houden. 
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2. Dit besluit treedt in werking op den twee
den dag na dien der dagteekening van het 
Staat,sblad en van de Staat,scourant, waarin het 
is geplaatst. 

Onze }linister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat gelijktijdig in het Staat,sblad en in de 
Staaf,sco1ircmt zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden geMnden aan den Raad 
van State. 

's Gravenhage, den 20sten Maart 1909. 
(get.) WILRELMIN A. 

JJe ll'Iin. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(qet.) A. S. T ALMA. 

(Uitgeg. 23 Maart 1909.) 

20 Maart 1909. B~;SLUIT, tot aanwijzing van 
Winte,·awfjk als losplaats van ruw zont bij 
invoer met spoorwagens. S. 80. 

WrJ WIL HEL MINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 16 Maart 1909, n°. 89, Accijnzen; 

Gezien art. 5 der wet van 27 September 1892 
(Staat,sblad n°. 227) en art. 2 van Ons besluit 
van 3 Januari 1908 (Staat,sblad n°. 2); 

Gelet op de Koninklijke besluiten van 10 De
cember 1822 (Staat,sblad n°. 50) en 24 April 1880 
(Staat-sblad n°. 75) ; 

R ebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Met ingang van l April 1909, wordt Winters

wijk aangewezen als losplaats van ruw zout bij 
invoer met spoorwagens, op den voet van het 
Koninklijk besluit van 26 Maart 1872 (Staaf,s
blad n°. 19), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 18 September 1907 (Staat,sblad n°. 253). 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staat-s
blàd on in de Staat,scourant zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 20sten Maart 1909. 
(qet. ) WILRELMIN A. 

JJe Minister 1•an Financiën, (get.) KOLKMAN. 

(Ui(qeg. 26 Maart 1909.) 

20 Maart 1909. BESLUIT, houdende afwijking 
van de wettelijke bepalingen omtrent den 
invoer van gedistilleerd. S. 81. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 25 Februari 1909, n°. 92, Ac
cijnzen; 

Gezien art. 9 der wet van 23 December 1886 
(Staatsblad n°. 223) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
9 Maart 1909, n°. 21); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor-

noemden Minister van 16 Maart 1909, n°. 30, 
Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Eenig artikel. 

Met afwijking in zoover van het bepaalde bij 
art. 4 § l der wet van l Mei 1863 (Staatsblad 
n°. 47), kan van tot verbruik ingevoerd gedis
tilleerd, ook al bedraagt de hoeveelheid, herleid 
tot de sterkte van vijftig percent, vijftien liter 
of meer, de accijns worden betaald op dezelfde 
plaats als het invoerrecht. 

Onze Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staat,sblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan d en Raad 
van State. 

's Gravenhage, den 20sten Maart 1909. 
(get.) WIL HEL M 1 N A. 

JJe Minister van Financiën, (get.) KoLKMAN. 

(Uitgeg . 31 Maart 1909.) 

22 Maart 1909. MissrvE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken, aan ·de Commissa
rissen der Koningin, betreffende art. 10 der 
Militiewet 1901 en art. 10 der Landweerwet 
van 24 Juni 1901 (Staatsblad n°. 160). 

Naar aanleiding van mijn schrijven van 15 Oc
tober 1908, n°. 1360, afd. M. W., werd door een 
Uwer ambtgenoot.en mijn gevoelen gevraagd 
omtrent zijne opvatting, dat een stuk, hetwelk 
in verband met dat schrijven, ingevolge art. 10 
der Militiewet 1901, is vrijgesteld van zegelrecht, 
evenmin kan worden geacht zegelplichtig te zijn 
of te worden door het plaatsen daarop van eene. 
legalisatie. Voorts werd mij daarbij de vraag 
gedaan of de uitlegging, thans aan art. 10 der 
Militiewet 1901 gegeven, ook van toepassing 
kan worden geacht op art. 10 der Landweerwet, 
hoewel eerstgenoemd wetsartikel spteekt van 
stukken, over te leggen enz. volgens de wet en de 
uitvoeringsvoorschriften en laatstgenoemd wets
artikel d e uitvoeringsvoorschriften niet ver
meldt. 

Volgens mededeeling van den Minister ,an 
Financiën kan, indien op eenig stuk eene vrijstel
ling van zegelrecht toepasselijk is, daarop zon
der overtreding van de .wet eene legalisatie 
worden gesteld. De opvatting van bedoelden 
Commissaris, in den aanhef dezes omschreven, 
is dus juist en kan ook gehuldigd worden bij de 
ruime toepassing van art. 10 der Landweerwet. 

De dezerzijdsche aanschrijvingen van 17 No
vember 1900, n°. 2167 M., en 18 September 1897, 
no. 1415 M., afd. Militie- en Schutterijen, moe
ten als vervallen worden beschouwd, de laatste 
evenwel alleen voor zoover de daa rin bedoelde 
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geneeskundige verklaringen thans geacht kun
nen worden onder art. 10 der Milit,iewet, 1901 
of art. 10 der Landweerwet te vallen. 

Voorts heeft, blijkens bericht van den Mi
nister van Oorlog, de Minister van Financiën 
medegedeeld, dat er geen bezwaar tegen be
staat artikel 10 der Landweerwet in even rui
men zin toe te passen als artikel 10 der Militie
wet 1901, daarbij tevens dezelfde opmerking 
makende als die, vervat in de d erde en vierde 
alinea van mijn schrijven van 15 October 1908, 
n°. 1360, afd. M. W. 

Ik heb de eer U H.E.G., onder mededeeling 
van het bovenstaande, te verzoeken een en 
ander ter kennis te brengen van de burge
meesters der gemeenten en voor zooveel noodig 
van den militie-commissaris in Uwe provincie. 

De 11f inister van Binnenlandsche Zaken, 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, (get.) J. B. KAN_ 

23 11faart 1909. BESLUIT, houdende beslissing, 
dat zij, die ingevolge art. 8 van het Kon. 
besluit van 13 Mei 1881, no. 1, aangesteld 
zijn als onderwijzers bij de Rijks-normaal
lessen, beschouwd moeten worden als bur
gerlijk ambtenaar in den zin van art. 2 der 
Burgerlijke Pensioenwet. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op de aanvrage om pensioen 
van W. VISSER te Heldei·, eervol ontslagen hoofd 

_ eener openbare lagere school aldaar; 
Gezien het daarover door den Pensioenraad 

.voor de burgerlijke ambtenaren uitgebracht ad
vies van 18 Mei 1907, n°. 3 L. 0 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 8 April 
1908, n°. 27 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 15 Maart 1909, 
n°. 2072, afdeeling Lager Onderwijs en van 
Onzen Minister van Financiën van 18 Maart 
1909, n°. 106, afdeeling Pensioenen; 

Overwegende, dat de Pensioenraad voor bur
gerlijke ambtenaren in zijn bovenvermeld ad
vies Ons in overweging heeft gegeven, belang
hebbende met ingang van 1 Januari 1907 een 
pensioen toe te leggen van / 909; - 's jaars, 
op grond, dat belanghebbende bij besluit van 
den Raad der gemeente H elder , d .d. 23 October 
1906, n°. 18, met ingang van 1 Januari 1907 
eervol is ontslagen; dat zijn diensttijd als 
onderwijzer aan eene openba,e school ten be
hoeve van het lager onderwijs van 28 jaren en 
6 dagen, vereenigd met den overigen, volgens 
art. 72 der wet van 17 Augustus 1878 (Staats-

blad n°. 127), laatstelijk gewijzigd bij die van 
5 Juni 1905 (Staatsblad n°. 152), in aanmerking 
komenden diensttijd van één jaar en 7 maanden, 
een tijdvak uitmaakt van 29 jaren, 7 maanden 
en 6 dagen; 

dat bij, geboren op 17 December 1853, den 
ouderdom van 53 jaren heeft bereikt en uit
hoofde van lichaamsgebreken voor de waar
neming van zijne betrekking ongeschikt is, 
welke ongeschiktheid bewezen is door de ver
klaring van twee door den Burgemeester der 
gemeente H elder benoemde geneeskundigen. dat 
1/ 60 d eel der jaarwedden ad/ 1800 van 1 Januari 
1906 tot I Augustus 1906 en ad/ 1900 van 1 Au
gustus 1906 tot 1 Januari 1907, die over de 
laatste 12 maanden, aan het ontslag voorafge
gaan, tot grondslag hebben gediend voor de be
taling der bijdrage vermeld bij art. 43 der wet 
van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127), 
laa tstelijk gewijzigd bij die van 5 Juni 1905 
(Staatsblad n°. 152), bedraagt f 30.694 / 9, wes
halve hij volgens art. 40, 2• lid der wet recht 
heeft op een pensioen van / 908,55 ½ ; 

dat, nadat dit advies aan den belanghebbende 
in afschrift was medegedeeld, met het bericht dat 
de Minister van Financiën er zich niet mede kon 
vereenigen, hij zijn verlangen heeft te kennen 
gegeven, dat daarover het gevoelen mocht 
worden ingewonnen van de Afdeeling van den 
Raad van State voor de geschillen van bestuur, 
daarbij aanvoerende dat hij op 15 Maart 1907 
het verzoek heeft ingediend om in het genot ge
steld te worden van pensioen wegens zijne 
diensten : 

1. bij het Openbaar Onderwijs; 2. hij het Bij
zonder Onderwijs, .en 3. als onderwijzer aan de 
Rijks-normaallessen ; dat de Pensioenraad zijne 
aanspraken gegrond acht wat de dien sten onder 
1. en 2. betreft; dat hij werkzaam is geweest uit
sluitend als onderwijzer bij de Rijks-normaalles
sen te T exel van 1 April 1879 tot 15 Juni 1883 
welke diensten volgens het advies van den 
Pensioenraad in het geheel niet in aanmerking 
zouden komen, terwijl daarentegen de Minister 
van Finandën van oordeel is, dat van die 
diensten in rekening behoort te worden gebracht 
het tijd ,ak van 1 Juli 1881 tot 15 Juni 1883 ; 

Overwegende, dat onder vigeur van het Ko
ninklijk besluit van 13 Mei 1881, n°. l , houden
de vaststelling van een Algemeen Reglement 
voor de Rijks-normaallessen, krachtens art. 8 
van dat Reglement, de onderwijzers bij de nor
maallessen op voordracht van den Dist1-icts
schoolopziener, den Arrondissementsschoolop
ziener gehoord, door den Minister van Binnen
landsche Zaken werden benoemd, geschorst.en 
ontslagen; 
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dat, ingevolge genoemd artikel, bij ministe
rieel besluit van 28 J mu 1881, n°. 2329, Afd. O., 
W. VISSER, met ingang rnn 1 Juli d.a.v. is 
benoemd tot onderwijzer bij de Rijksnormaalles
sen te Texel op een tijdelijk verleende jaarlijk
sche bijdrage van f 150 ; 

dat volgens art. 2 der Burgerlijke Pensioen
wet als burgerlijk ambtenaar worden beschouwd 
o. a. zij die door of van wege den Koning van 
vaste aanstellingen zijn voorzien en wier wedden 
of belooningen uit de Staatsinkomsten worden 
gekweten ; 

dat, waar dus, in ovreenstemming met art. 8 
van genoemd Reglement W. VISSER vanwege 
den Koning eene vaste aanstelling heeft ont
vangen en zijne wedde of belooning uit de 
Staatsinkomsten is gekweten, hij mitsdien als 
burgerlijk ambtenaar moet worden beschouwd 
en zijn diensttijd als zoodanig bij de vaststelling 
van zijn pensioen moet in rekening gebracht 
worden; 

Gezien de wet tot fegeling van het lager 
onderwijs en de Burgerlijke Pensioenwet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: EJ 
aan W. VISSER te Helder, eervol ontslagen 

hoofd eener openbare lagere school aldaar, 
met ingang van 1 Januari 1907 een pensioen 
toe te kennen van / 969, 's jaars. f t 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Onze :Minister van Financiën zijn belast, enz. 

(W. V. D. B. A.) 

~3 Maart 1909. BESCHIKKING van den Mi
nister van Landbouw, Nijverheid en Han 
del, ter uitvoering van art. 46 der Onge
vallen wet 1901. 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel; 

Gezien art. 46 der Ongevallenwet 1901, zoo
mede art. 4 der wet van 3 F ebruari 1902 (Staats
blad n°. 14) en art. 1 der wet van 28 April 
1906 (Staatsblad n°. 1()()); 

Heeft goedgevonden : 
met ingang van 5 April 1909 in te trekken 

zijne beschikking van 14 October 1908 n°. 1130, 
afdeeling arbeidersverzekering, en te bepalen: 

1°. voor zoover in deze beschikking niet an
ders is bepaald, worden de premiën door de 
werkgevers halfjaarlijks betaald ; 

2'>. de vervaldagen der premiën zijn voor 
alle werkgevers , die sub 3 en 6 bedoeld uitge. 
zonderd, 1 Januari en 1 Juli ; 

3°. door de werkgevers, die uitoefenen het 
bedrijf van laden of lossen van schepen, niet 
bedoeld in art. 10, sub 6, der Ongevallenwet 
1901, en het bed rijf van laden en lossen van 
andere vaartuigen uit of in schepen, niet be-

doeld in art. 10, sub 6, dier wet, al of niet 
verbonden met eenig ander bedrijf, voor zoo· 
ver deze werkgevers niet zijn cargadoors, die 
uitsluitend kantoorpersoneel in hun dienst heb
ben, worden de premiën maandelijks betaald; 

4°. voor de sub 3 bedoelde werkgevers is 
de vervaldag der premie de eerste Maandag 
in elke maand ; 

ö0 • door de werkgevers, die h et schippers
bedrijf uitoefenen of een bedrijf als genoemd 
in het Koninklijk beeluit van 6 December 
1902 (Staa tsblad n°. 207), worden de premiën 
jaarlijks betaald; 

6°. voor de sub 6 bedoelde werkgevers is 
de vervaldag der premie 1 Januari ; 

7°. wanneer een werkgever meer dan 14 da
gen vóór het eindigen eener betalingsperiode 
ophoudt een verzekeringsplichtig bedrijf uit 
te oefenen, is de vervaldag van de premie, 
welke alsdan door hem over de nog niet af
geloopen periode verschuldigd is, de vijfti en
de dag na dien, waarop bij met de uitoefe
ning van het bedrijf heeft opgehouden ; 

8°. wanneer een werkgever, niet vallende 
onder n°. 3, ingevolge de voorgaande bepalin
gen , voor de eerste maal premie zou moeten 
betalen binnen eene maand na de mededee
ling van het bestuur der Rijksverzekerings
bank van het aan zijne ondernem ing toege
wezen gevarencijfer, wordt de eerste verval
dag der door hem verschuldigde premie ge
rekend die dag te zijn, welke volgens de voor
gaande bepalingen de tweede vervaldag van 
de premie zou zijn ; 

9°. de werkgever, die is toegelaten om zelf 
het risico te dragen van de bij de Ongeval
lenwet 1901 geregelde verzekering zijner werk
lieden of om dat risico over te dragen aan 
eene naamlooze vennootschap of vereeniging, 
is bevoegd om, nadat bij, de vennootschap of 
de vereeniging, is aangevangen het bedoelde 
risico te dragen , de premie, welke bij alsnog 
aan de Rijksverzekeringsbank mocht verschul
digd :,;ijn, aan de bank to betalen vóór den 
vervaldag, welke ingevolge het hiervoor be
paalde voor hem zou gelden. 

's Gravenhage, 23 Maart 1909. 
De Minister voornoemd, (jjet.) A. S. T ,nMA. 

24 Maart 1909. Bx LUIT, tot schorsing van 
het besluit van den raad der gemeente 
Avenest van 9 Maart 1909, n°. 21/269, 
waarbij aan J. G. PETERS aldaar, vrijstel
ling is verleend van het bepaalde in arti
kel 6, alinea 1 van de bouwverordening. 
s. 82. 

Geschorst tot 1 October 1909. 
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26 .Jfaa,·t 1909. BESLUIT , tot vernietiging van 
artikel 21 der algemeene politieverorde
ning van de gemeente Bew,ingen van 1 Sep
tember 1908, voor zooveel dit artikel wiel
rijders betreft. S. 83. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 5 Februari 1909, n°. 283, af
deeling Waterstaat, tot vernietiging van artikel 
21 der algemeene politieverordening van de ge
meente Beuningen van 1 September 1908, 
voor zooveel dit artikel wielrijders betreft ; 

Overwegende, dat voornoemd artikel 21 
luidt als volgt : 

,,De voerlieden of geleiders van aangespan
nen honden, hoe deze ook met het voertuig 
verbonden zijn, alsmede de berijders van velo
cipèdes, deze alleen op daartoe kenbaar gemaakt 
verlangen, hetwelk ook door het stilhouden 
van paard, rij- of voertuig wordt te kennen 
gegeven, moeten bij het tegenkomen en het 
voorbijrijden van paarden, hunne <lieren of 
voertuigen tijdig doen stilstaan en zich aan de 
zijde van den voorbijrijder voor hun honden 
of voertuigen plaatsen. 

"Zij mogen zonder tijdige waarschuwing geen 
aangespannen rij- of voertuigen voorbijrijden;" 

welke vor:>rschriften blijkens artikel 101 der 
v"rord1.ming slechts van toepassing zijn, voor 
zoover daa:in niet bij een wet, een algemcenen 
maatregel van bestuur of eene provinciale ver
ordening is voorzien ; 

dat, wat wielrijders betreft, het geven van 
een geluidsignaal en het doen stilhouden van 
het voertnig t elkens, wanneer de veiligheid 
zulks vordert, reeds is voorgeschreven bij arti
kel 19, eerste Jid, en artikel 21 van het Motor
en Rijwielreglement, en bijgevolg artikel 21 
der verordening slechts toepassing kan vinden 
in gevallen, waar dit voor de veiligheid van het 
verkeer onnoo<lig is ; 

Overwegendu, dat alzoo de verordening, den 
wielrijder dwingende bij het passeeren van een 
paard af te stappen op bloot verlangen van den 
geleider of bestuurder, zonder noodzaak gene 
aan de willekeur van deze onderwerpt ; 

dat hot even weinig zin heeft den wielrijder 
bij het voorbijrijden van aangespannen wagens 
te verplichten tot het geven van onnoodige sig
nalen, waardoor hij bovendien wordt bemoei
lijkt in de naleving van artikel 19, tweede lid, 
van het Mot-or- en Rijwielreglement, voorschrij
vende, bij het gebruik der bel, zooveel doenlijk, 
alles te vermijden, wat het schrikken van rij
of trekdieren ten gevolge zou kunnen hebben; 

dat, in aanmerking genomen de hooge vlucht, 

die het rijwielverkeer heeft genomen en zijne 
groote waarde uit een maatschappelijk oogpunt, 
louter willekeurige en onnoodige beperkingen, 
als de verordening ten deze bevat, niet kunnen 
worden geduld, en zij derhalve in zooverre niet 
is te rijmen met het algemeen belang; 

Gelet op artikel 153 der gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 2 

Maart 1909, n°. 38) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen Minis

ter van Waterstaat van 24 Maart 1909, n°. 224, 
afdeeling Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Artikel 21 van voorschreven verordening, 

voor zoo veel dit artikel wielrijders betreft, te 
vernietigen wegens strijd met het algemeen 
belang. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
geplaatst en aan den Raad van State in af
schrift medegedeeld zal worden. 

's Gravenhage, den 26sten Maart 1909. 
(get. ) WIL HEL 2\'I 1 NA. 

De Minister van Wafe,•staat, 
(get. ) L. H. W. REGOUT. 

(Uitgeg. 14 April 1909.) 

26 Maart 1909. BESLIDT, tot uitvoering van 
art. 6 van de Wet op de uitvoerkeuring van 
vleescb 1907 (Staatsblad n°. 217). 

WIJ WILHELMINA, F.Nz. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en H andel van 23 Maart 
1909, Directie van den Landbouw, n°. 3059, 
keuring van vee en vleesch ; 

Gelet op art. 6 van de wet op de uitvoer
keuring van vleesch 1907 (Staatsblad n°. 217); 

H ebben goedgevonden en verst.aan: 
te bepalen: 
Art. 1. Ten behoeve van de keurin!l van 

voor uitvoer bestemd vleesch wordt eene ver
goeding geheven, berekend als volgt : 

a. voor de keuring van nuchtere kalveren, 
schapen, qeiten en varkens 15 cent per stnk ; 

b. voor de keuring van vette en graskalve1en 
30 cent per stuk ; 

c. voor de keuring van alle andere runderen 
en eenhoevi~e dieren 60 cent perst.uk; 

d. voor de keuring van organen of deelen, 
bedoeld in art. 22 van het Koninklijk besluit 
van 24 Juni 1908, n°. óO, 10 cent voor iedere 
25 kilogram of een gedeelte daarvan ; 

met dien ve1stande, dat voor iederen dag, 
waarop in eene slachterij op de daa rtoe vastge
stelde uren keuringsdienst zal zijn, eene mini
mum-vergoeding wordt geheven van / 11\.-
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2. De slotbepaling van art. l is niet toepasse
lijk op inrichtingen, a ls bedoeld in art. 4, 3°., 
der Hinderwet. 

3. De invordering van de vergoeding, be
doeld in act. l, geschiedt door de Rijkskeur
meesters, volgen,1 regelen, door Onzen, met de 
uitvoering van dit besluit belasten Minister, 
vast te stellen. 

Onzen Minister van Landbouw, Nijverbeid 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan de Algemeene Rekenkamer en aan Onzen 
Minister van Financiën. 

's Gravenhage, 26 Maart 1909. 
(get.) WILHELMINA. 

De Min. van Lanàbouw, Nijverheid en Handel, 
(get. ) A. S. TA.T,MA. 

26 Maa.·t 1909. BESLU11' van den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel, be
treffende de keuring van voor uitvoer be
stemd vleesch. 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel ; 

Gelet op art. 2 der Wet op de uitvoerkeu
ring van vleesch 1907 (Staatsblad n°. 217) ; 

Mede gelet op het Koninklijk besluit van 
16 December 1908 (Staat~blad n°. 411), waarbij 
het tijdstip van inwerkingtreding van voor
noemde wet bepaald is op 1 Mei 1909, als
mede op het Koninklijk besluit van 6 Mei 
1908 n°. 49 (Nederlandsche Staatscourant van 
24 Juli d. a.v., n°. 172), waarbij Groot-Britan
nië en Ierland zijn aangewezen als de landen, 
naar welke het, te rekenen van 1 Mei a. s., 
verboden is, vlee8ch, hetwelk niet voorzien is 
van een of meer merken, als bewijs , dat het 
bij eene van Rijkswege ingestelde keuring voor 
uitvoer geschikt is bevonden. uit te voeren 
of aan eenig middel van vervoer tot uitvoer 
aan te bieden ; 

Verleent ontheffing van dit ve rbod : 
a. voor verduurzaamd vleesch; 
b. voor vleesch, hetwelk zich bevindt op 

schepen en bestemd is voor verbruik van de 
daarop verblijvende personen. 

's Gravenhage, 26 Maart 1909. 
De Minister voonwemd, 

(get.) A . 8. TALMA. 

27 Maart 1909. BESLUIT, houdende wijziging 
van het reglement voor den dienst der 
Rijkstelegraaf, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 8 Juli 1904 (Staatsblad n°. 127), 
waarvan d9 tekst laatstelijk ià bekend ge
maakt bij Koninklijk besluit van :.!8 Juli 
1908 (Staatsblad n°. 276). S. 84. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 
(Staatsblad no. 7) ; 

Gezien de wet van den 23sten Juli 1908 
(Staatsblad n°. 236), tot invoering van een 
wettelijken tijd ; 

Gelet op Ons besluit van den 7den November 
1908 (Staatsblad n°. 336), houdende bepaling 
van het tijdstip waarop vorengenoemde wet 
van 23 Juli 1908 in werking treedt; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 6 Maart 1909, n°. 943bis, Af. 
deeling Posterijen en Telegrafie ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 16 
Maart 1909, n°. 14); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Waterstaat, van 24 Maart 1909, n°. 
1158bis, Afdeeling Posterijen en Telegrafie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan met in
gang van 1 Mei 1909 te bepalen: 
In het reglement voor den dienst der Rijks

telegraaf, vastgesteld bij Ons besluit van 8 
Juli 1904 (Staatsblad n°. 127) en waarvan de 
tekst laatstelijk is bekend gemaakt bij Ons be
sluit van 28 Juli 1908 (Staatsblad no. 275), 
worden de nagenoemde bepalingen gewijzigd 
en gelezen als volgt : 

Artikel 4, derde lid : 
"De kantoren met doorloopenden dagdienst 

van 8 uur des morgens tot 9 des avonds." 
Artikel 4, zesde lid : 

" De middelbare zonnetijd van Amsterdam 
geldt voor al de Nederlandsche kantoren." 

Artikel 40, vierde lid : 
"Telegrammen bestemd voor kantoren met 

nachtdienst, welke na 11 uur des avonds wor
den ontvangen en voorzien zijn van de aan
wijzing Dagbestelling of J, worden niet voor den 
volgenden morgen, des zomers ten 6½ en des 
winters ten 7½ uur, besteld." 

Onze Minister van Waterstaat 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 27sten Maart 1909. 
(get.) W I L H E L MI N A. 

De Minister van Waterstaat, 
(get.) L. H. W. REOOUT. 

(Ui tgeg. 14 April 1909.) 

27 Maart 1909. BESLUIT, van den llfinister van 
Binnenlandsche Zaken, betreffende de zit
ting van het hoofdstembureau in verband 
met de verkiezing van leden van den raad 
der gemeente Wittem. 
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De Minister van Binnenlandsche Zaken ; 
Gelet op art. 93; 3de lid, der Kieswet ; 

Heeft goedgevonden : 
na ingewonnen advies van Gedeputeerde 

Staten van Limburg, te bepalen, dat in het 
kiesdistrict voor de verkiezing van leden van 
den raad dei· gemeente Wittem, de zitting van 
het hoofdstembureau, tot het vaststellen van 
den uitslag der verkie<ûng, gehouden wordt on
middellijk na afloop van de werkzaamheid, be
doeld in ai t. 92, eerste zinsnede, der Kieswet. 

Voor den Minister, 
De Secretaris-Generaal, (get.) J. B. KAN. 

29 Maart 1909. BESLUIT, houdende wijziging 
van het model, waarnaar de loten der 
Staatsloterij vervaardigd worden. S. 85. 

WIJ WILHELMINA, }:Nz . 

Gelet op het Koninklijk besluit van den 12 
Februari 1886 (Staatsblad n°. 35) ; 

Gelet op Ons besluit van den 10 Juli 1907 
(Staatsblad n°. 181) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister ,an 
Financiën van den 24 Maart 1909, n°. 36 
(Registratie) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Bovengemeld besluit van den 12 Februari 

1886 (Staatsblad no. 35) te wijzigen als volgt : 
a. in den vijfden regel van het 1 • lid worden 

de woorden: ,,vastgehouden door twee ge
,,kroonde leeuwen", vervangen door: .,vastge
houden door twee heraldische ongekroonde 
leeuwen, als schildhouders" ; 

b. in den tweeden en derden regel van het 7• 
lid worden de woorden : ,,en boven een lint, 
als in het watermerk", vervangen door: ,,als 
hiervoor is bepaald, boven een lint met " de 
spreuk: Je maintiendrai". 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Algemeene 
R ekenkamer. 

's Gra.venha.ge, den 29sten Ma.art 1909. 

(.get.) W I L H E L M I N A. 
l)e Minister van F'inanciën, (.get.) KoLKMAN. 

(Uitgeg. 14 April 1909.) 

30 Maart l\J09. BESLUIT, ter bekendmaking 
van den tekst van het Koninklijk besluit 
van den 14den Juli 1902 (Staatsblad n°. 
153), tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld in 
artikel 19 der Ongevallenwet 1901, zo<>als 
dat besluit is gewijzigd bij het Koninklijk 

be~luit van 25 Augustus 1906 (S taatsblad 
n°. 232) en bij het Koninklijk besluit van 
18 Maart 1909 (Staatsblad n°. 76). S. 86. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 25 Maart 
1909, n°. 556, afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Gelet op artikel XVII van On besluit van 
den 18den Ma.art 1909 (Staatsblad no. 76) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan den tekst 
van Ons besluit van 14 Juli 1902 (Staatsblad 
n°. 153), zooals dat besluit is gewijzigd bij Ons 
besluit van 25 Augustus 1906 (Staatsblad no. 
232) en bij Ons besluit van 18 Maart 1909 
(Staatsblad n°. 76), algemeen bekend te maken, 
door bijvoeging van dien gewijzigden tekst in 
zijn geheel, bij dit besluit. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 30sten Maart 1909. 
(ge t. ) WILHELMINA. 

De Min. van Landbo1iw, Nijverheid en Handel, 
(get.) A. S. TALMA. 

(Uitgeg. 6 April 1909.) 

TEKST van het Koninklijk besluit van den 
14den Juli 1902 (Staatsblad n°. 153), tot 
vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld in artikel 19 der 
Ongevallenwet 1901, zooals dat besluit is 
gewijzigd bij het Koninklijk bcsl1,it van 
25 Aug11,Stus 1906 (Staatsblad n°. 232) en 
bij het Koninklijk besluit van 18 Maart 
1909 (Staatsblad n°. 76). 

§ 1. rl lgemeene bepaling. 

Art. 1. De Rijksverzekeringsbank verleent 
den door een ongeval getroffen verzekerde, die 
aanspraak heeft op schadeloosstelling vanwege 
de bank, de genees- en heelkundige behandeling 
ter zake van het ongeval, voor zoover zij niet 
bestaat in verschaffing van genees-, heel- of 
verbandmiddelen, of zelve, of donr tusschen
komst hetzij van den werkgever, in wiens dienst 
den getroffene het ongeval is overkomen, hetzij 
van de naamloozc vennootschap of vereeniging, 
voor wier risico de getroffene volgens artikel 52 
der Ongevallenwet 1901 mocht zijn verzekerd 
geweest, of zij geeft den verzekerde voor de 
behandeling, welke hij zich heeft verschaft, 
vergoeding. 

De bank verleent de beh andeling zelve door : 
a. den getroffene te doen behandelen door den 

deskundige, die ingeYolge ;;,rtikel 61, eerste lid, 
der genoemde wet bij deE getroffene is geroepen 
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door den werkgever of dengene, die den werk - ' 
gever ter plaatse van het ongeval vertegen
woordigde, 

b. den getroffene te doen behandelen door een 
door hem gekozen deskundige, die is ingeschre
ven op het in artikel 3 bedoelde register en zich 
heeft bereid verklaard, de in artikel 2 bedoelde 
hulp te verleenen binnen de gemeente of het ge
deelte der gemeente, waar de getroffene zijne 
woonplaats heeft of waar hij zich bevindt, 

c. onder bepaalde voorwaarden den getroffe
ne te doen behandelen door een door hem ge
kozen deskundige, die niet is ingeschreven op 
het in artikel 3 bedoelde register, 

d. den getroffene te doen behandelen door 
een door het bestuur der bank aangewezen 
deskundige, of 

e. den getroffene genees- of heelkundige be
handeling te verschaffen in eene inrichting voor 
ziekenverpleging. 

Kosten van vervoer van een getroffene be
hooren, indien en voor zoover zij naar het oor
deel van het bestuur der Rijksverzekeringsbank, 
den medischen adviseur der bank gehoord, nood
zakelijk waren, tot de kosten der geneeskundige 
behandeling. 

Kosten van verpleging, verleend elders dan 
in eene inrichting voor ziekenverpleging, be
hooren tot de kosten der geneeskundige behan
deling, indien en voor zoover daarvoor naar het 
oordeel van het bestuur der Rijksverzekerings
bank, den medischen adviseur der bank gehoord, 
noodzaak bestond. 

§ 2. Van het register voor de geneeslmndige en 
heelkundige h-ulp. 

2. Het bestuur der Rijksverzekeringsbank 
zorgt, dat, te rekenen van een door hem vast
gestelden en openlijk bekend gemaakten datum, 
arm alle kantoren der posterijen kosteloos ver
krijgbaar zijn door hem vastgestelde aangifte
formulieren voor deskundigen, die bereid zijn 
binnen één of meer gemeenten of binnen een 
gedeelte eener gemeente, voor rekening der 
bank, tegen een door het bestuur der bank 
vastgesteld tarief en onder de door het bestuur 
gestelde voorwaarden, genees- of heelkundige 
hulp te verleenen aan verzekerden, die door een 
ongeval zijn getroffen. 

Het in het eerste lid bedoelde formulier wordt 
zoodanig vastgesteld, dat, ingeval een des
kundige slechts bereid is een bijzonder gedeelte 
der genees- of heelkunde voor rekening der bank 
uit te oefenen, znlks uit zijne aangifte blijkt. 

Tarieven als bedoeld in het eerste lid kunnen 
voor verschillende gedeelten van het Rijk ver
schillend worden vastgesteld. 

3. Het bestuur doet de namen van de des
kundigen, die blijkens de toezending van een 
door hen ingevuld en onderteekend formulier 
bereid zijn de in artikel 2 bedoelde genees- of 
heelkundige hulp te verleenen, inschrijven op 
een daartoe. bestemd register ; was de deskun
dige door den rechter van de uitoefening van 
zijn beroep ontzet, dan wordt zijn naam niet op 
het register ingeschreven zonder toestemming 
van Onzen Minister, met de uitvoering: van dit 
besluit belast. In dat register wordt aantee
kening gehouden van alle beslissingen van het 
bestuur der Rijksverzekeringsbank en van alle 
uitspraken van Onzen voornoemden Minister, 
krachtens dit besluit genomen of gedaan ten 
aanzien van op het register ingeschreven des
kundigen. 

\,Vaar in dezen algcmeenen maatregel van 
bestuur de uitdrukking "ingeschreven deskun
dige" voorkomt, wordt daaronder verstaan een 
deskundige, wiens naam op het register, bedoeld 
in het eerste lid, is ingeschreven. 

4. Het bestuur der Rijksverzekeringsbank 
draagt zorg, dat in elke gemeente aan het kan
toor der posterijen een of meer lijsten worden 
toegezonden, bevattende de namen van de in
geschreven deskundigen, die zich bereid hebben 
verklaard de in artikel 2 bedoelde genees- of 
heelkundige hulp te verleenen in de gemeente 
of in een gedeelte der gemeente. In gemeenten, 
waar meerdere kantoren der posterijen zijn ge
veetigd, worden de lijsten toegezonden aan alle 
in de gemeente gevestigde kantoren der poste
rijen. De lijsten worden volgens de opgaven 
van het bestuur der bank bijgehouden ; aan 
iedereen wordt gelegenheid gegeven daarvan 
ten kantore der posterijen kennis te nemen. 

Nadat de naam van een deskundige Ojl het 
re~ister, bedoeld in het eerste lid van artikel 3, 
ingeschreven of opnieuw ingeschreven is, zorgt 
het bestuur ten spoedigste, dat de naam wordt 
geplaatst. op de lijst of op de lijsten, toegezonden 
aan het kantoor of de kantoren der posterijen, 
gevestigd in de gemeente, waarin die deskundige 
zich bereid heeft verklaard de in artikel 2 be
doelde genees- of heelkundige hulp te verleencn. 

Het bP.stuur doet uiterlijk in de week, vol
gende op die, waarin de naam van een deskun
dige op het register ingeschreven of opnieuw 
ingeschreven is, aankondiging in de Staatscou
rant van den naam en van de woonplaats van 
dien deskundige, zoomcde van de gemeente of 
gemeenten of van het gedeelte der gemeente of 
gemeenten, waarin die deskundige zich bereid 
heeft verklaard de in artikel 2 bedoelde genees
of heelkundige hul1) te verleenen. 

Ten aanzien van de deskundigen, die zich 
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bereid hebben verklaard slechts een bijzonder 
gedeelte der genees- of heelkunde uit te oefenen, 
wordt hiervan melding gemaakt op de in het 
eerste lid bedoelde lijsten en in de in het derde 
lid bedoelde aankondiging. 

5. De naam van een ingesohreven deskundige 
wordt, hetzij op diens schriftelijk verzoek, hetzij 
ambt~halve wezens vertrek naar elders, staking 
van praktijk of overlijden of op grond van tegen 
hem bestaande bezwaren, van het in artikel 3, 
eerste lid, bedoelde register afgevoerd. Wordt 
een ingeschreven deskundige door den rechter 
van de uitoefening van zijn beroep ontzet, dan 
wordt zijn naam, zoodra de veroordeeling on
he1Toepelijk is geworden, ambtshalve van het 
register afgevoerd, indien dit niet reeds op zijn 
verzoek is geschied. 

Wanneer het bestuur der Rijksverzekerings
bank, den medisch en ad viaeur der bank gehoord, 
van oordeel is, dat de naam van een inges~hreven 
deskundige ambt.shalve op grond van tegen hem 
bestaande bezwaren van het register behoort 
te worden afgevoerd, noodigt het dezen bij te 
adviseeren dienstbrief uit zich schriftelijk te 
verantwoorden omtrent die bezwaren. waarvan 
bij den dienstbrief mededeeling geschiedt. Die 
uitnoodiging vervalt niet, wanneer na het tijd
stip, waarop zij is gedaan, de naam van den des
kundige anders dan wegens overlijden van het 
register wordt afgevoerd. 

De in het vorige lid bedoelde uitnoodiging 
kan eveneens worden gedaan binnen zes maan
den na de afvoering van den naam van den des
kundige van het register. 

Heeft binnen eene maand of, is die termijn 
door het bestuur op verzoek van den deskundige 
verlengd, binnen den gestelden termijn, te re
kenen van de dagteekening van den geadviseer
den dienstbrief, de deskundige zich niet of naar 
het oordeel van het bestuur der bank, den me
dischen adviseur der bank geboord, niet vol
doende verantwoord. dan kan het bestuur be
slissen: 

a. indien de naam van den deskundige niet 
reeds van het register is afgevoerd, dat diens 
naam daarvan zal worden afgevoerd, onder 
bepaling, dat de deskundige, hetzij niet binnen 
vijf jaren na de afvoering en niet zonder toe
stemming van Onzen Minister, met de uitvoe
ring van dit besluit belast, hetzij eerst na ver
loop van den door het bestuur bepaalden tijd 
na de afvoering, welke ten minste twee en ten 
hoogste vijf jaren bedraagt, zijn naam weder 
op het register zal kunnen doen plaatsen; 

b. indien de naam van den deskundige reeds 
van het register is afgevoerd, dat de deskundi
ge, hetzij niet binnen vijf jaren na de dagtee-

kening der beslissing en niet zonder toestem
ming van Onzen voornoemden l\'linister, hetzij 
eerst na verloop van den door het bestuur be
paalden tijd na de dagteekening der beslissing, 
welke ten minste twee en ten hoogste vijf jaren 
bedraagt, zijn naam weder op het register zal 
kunnen doen plaatsen. 

Aan een beslissing, als bedoeld in het voor
gaande lid, sub a, wordt binnen den in 9rtikel 6, 
eeiste lid, eerstbepaalden termijn en, in geval 
van beroep, vóór de uitspraak in beroep, geene 
uitvoering gegeven, tenzij het bestuur d er bank 
zulks in het belang van de verzekerden dringend 
noodig acht en dit in de beslissing vermeldt. Het 
bestuur zendt van de beslissing ten spoedigste 
afschrift aan den deskundige en aan Onzen voor
noemden l\'linister. De toezending aan den 
deskundige geschiedt bij te adviseeren dienst
brief. Aan Onz~n voornoemden Minister wor
den tegelijkertijd toegezonden de adviezen van 
den mediscben adviseur der bank en de ver
antwoording van den deskundige. 

6. Van een beslissing van het bestuur der 
Rijksverzekeringsbank, als bedoeld in artikel 5, 
vierde lid, kan de bet,rokkene binnen eenemaand, 
te rekenen van de dagteekening van den gead
viseerden dienstbrief, waarbij hem afschrift 
van de beslissing is toegezonden, in beroep 
komen bij Onzen l\'linister , met de uitvoering 
van dit besluit belast, die omtrent het inge
stelde beroep binnen drie maanden uitspraak 
doet.. Bij die uitspraak kan de beslissing van 
het bestuur ook ten nadeele van den deskun
dige worden gewijzigd, met inachtneming van 
hetgeen in artikel 5, vierde lid, is bepaald. 
De uitspraak is met redenen omkleed. 

Van eene uitspraak, als bedoeld in het eerste 
lid, zendt Onze voornoemde Minister ten spoe
digste afschrift, aan den d eskundige zoomede 
aan het bestuur. De toezending aan den deskun
dige geschiedt bij te adviseeren dienstbrief. 

Wordt in beroep een beslissing, als bedoeld 
in artikel 5, vierde lid, geheel of gedeeltelijk be
vestigd, dan doet het bestuur den naam van 
den deskundige, wanneer die nog niet van het 
in artikel 3, eerste lid, bedoelde register is af
gevoerd, terstond van het register afvoeren. 

Wordt in beroep een besfäsing, als bedoeld in 
artikel 5, vierde lid, sub a, geheel of gedeeltelijk 
vernietigd, dan doet het bestuur, wanneer aan 
die beslissing reeds uitvoering is gegeven, in 
het eerste geval den naam van den deskundige 
terstond weder op het register inschrijven en 
brengt het in het tweede geval de aanteekening 
in het register achter den naam van den des
kundige in overeenstemming met de uitspraak 
in beroep. 
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Indien de deskundige voor den afloop der 
zaak overlijdt, wordt de behandeling gestaakt. 
Was door het bestuur dei bank reeds een beslis
sing genomen, dan vervalt de:r.e van rechtswege 
door het overlijden, ook indien daaraan voor
loopig uitvoering was gegeven ; in laatstbedoeld 
geval wordt op het register, bedoeld in het eerste 
lid van artikel 3 en op de lijsten, bedoeld in het 
eerste lid van artikel 4, aangeteekend en in de 
Staatswurant bekend gemaakt, dat de beslissing 
vervallen is. Overlijdt de deskundige, nadat 
door Onzen voomoemden Minister uitspraak is 
gedaan of na het verstrijken van den termijn, 
waarbinnen tegen de besligsing van het bestuur 
de, bank beroep kan worden ingesteld, doch 
voordat aan de uitspraak van Onzen voornoem
den Minister of aan de beslissing vl\n het be
stuur uitvoering is gegeven. dan wordt de naam 
van den deskundige ambtshalve wegens over
lijden van het register afgevoerd. 

7. Wanneer de naam van een deskundige van 
het in artikel 3, eerste lid, bedoelde register is 
afgevoerd, zorgt het bestuur der Rijksverze
keángsbank, dat die naam ook van de in arti
kel 4, eerste lid, bedoelde lijsten wordt afge
voerd. Van de afvoering van den naam van 
het register doet het bestuur tevens uiterlijk 
in de week volgende op die, waarin de afvoering 
is ~eschied, aankondiging in <l'l Staat.~rourant. 

Is de naam van een deskundige op zijn ver
zoek of wegens vertrek naar elders, staking 
van praktijk, overlijden of omdat hij door den 
rechter van de uitoefening van zijn beroep is 
ontzet, ambtshalve van bet register afgevoerd, 
dan wordt achter de doorhaling van den naam 
op de in artikel 4, eerste lid, bedoelde lijsten en 
in de aankondiging in de Staatswurant, bedoeld 
in het vorige lid, vermeld, dat de afvoering is 
gescl>ied op eigen verzoek of ambtshalve wegens 
vertrek naar elders, staking van praktijk, 
overlijden of omdat hij door den rechter van de 
uitoefening van zijn beroep i~ ontzet. Is be
slist, dat de deskundige zijn naam niet dadelijk 
weder op het register, bedoeld in artikel 3, 
eerste lid, zal kunnen doen plaatsen, dan 
wordt achter de doorlraling van den naam op 
de in artikel 4, eerste lid, bedoelde lijsten aan
geteekend, dat de afvoering van den naam van 
den deskundige is geschied ambtshalve wegens 
tegen hem bestaande bezwaren zoomede de 
datum, waarna de deskundige zijn naam weder 
op oedoeld register zal kunnen doen plaatsen, 
eventueel met vermelding, dat dit niet zonder 
toestemming van Onzen Minister, met de uit
voering van dit besluit belast, zal kunnen ge
schieden ; tevens maakt het bestuur der bank 
uiterlijk in de week, volgende op die, waarin de 
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naam van het rflgister is afgevoerd, een en ander 
bekend door aankondiging in de Staatswurant. 
Ten aanzien van êen beslissing, als bedoeld in 
artikel 5, vierde lid, sub b, geschieden de aan
teekening achter de doorhaling van den naam 
op de vorenbedoelde l1isten en de aankondiging 
in de Staatscourant niet, zoolang de termijn van 
beroep nog niet is verstreken of, is beroep inge
steld, zoolang niet door Onzen voornoemden 
l\1inister uitspraak is gedaan. 

Wordt in beroep een beslissing, als bedoeld 
in artikel 5, vierde lid, sub a, gedeeltelijk ver
nietigd, dan zorgt het bestuur der bank, wan
neer aan die beslissing reeds uitvoering is ge
geven, ten spoedigste, dat de aanteekening 
achter de doorhaling van den naam van den 
deskundige op de lijsten, bedoeld in het eerste 
lid van artikel 4, in overeenstemming met de 
uitspraak in beroep wordt gebracht. Tevens 
doet het bestuur van de wijziging der aantee
kening uiterlijk in de week volgende op die, 
waarin door Onzen voornoemden Minister uit
spraak is gedaan, aankondiging in de 8taats
wurant. Wordt in beroep een beslissing als 
vorenbedoeld geheel vernietigd, dan wordt de 
vernietiging in de Staatswurant bekend ge
maakt. 

§ 3. Van de genees- en hedkundige behmuleling. 

8. De Rijksverzekeringsbank verleent de ge
nees- en heelkundige behandeling, bedoeld in 
artikel 1, waarop de door een ongeval getroffen 
verzekerde ingevolge de Ongevallenwet 1901 
aanspraak heeft, op de in genoemd artikel, 
sub a, bepaalde wijze, 

of A. totdat de verleening van eerste hulp 
aan den get;roffene is afgeloopen, 

of B. wanneer de get.roffene na het ontvangen 
der eerste hulp niet in staat is den deskundige 
te kiezen, door wien hij wenscbt behandeld te 
worden, totdat de getroffene wel tot het doen 
van die keuze in sta.at is. 

Wanneer in een geval als bedoeld in het eerste 
lid, sub B, de verzekerde van te voren : 

a. schriftelijk aan het bestuur der bank had 
medegedeeld, door welken ingeschreven deskun• 
dige hij, mocht hij door een ongeval worden ge· 
troffen, :.ou willen behandeld worden, of 

b. eene machtiging had bekomen als bedoeld 
in artikel 10, eerste lid, 

dan verleent de bank, zoodra de door den 
getroffene gekozen deskundige aanwezig is om 
de behandeling van den door den werkgever 
geroepen deskundige over te nemen, niet langer 
de genees- en heelkundige behandeling op de 
in artikel 1, sub a, bepaalde wijze. 

9. De door een ongeval getroffen verzekerde, 
12 
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die de genees- · en heelkundige behandeling, 
bedoeld in artikel 1, wenscht te bekomen, waar
op hij ingevolge de Ongevallenwet 1901 aan
spraak heeft, is, behoudens het bepaalde in de 
artikelen 10, 11 en 12 verplicht de hulp in te 
roepen van een door hem gp.kozen ingeschreven 
deskundige, die zich heeft bereid verklaard de 
bedoelde hulp te verleenen binnen de gemeente 
of het gedeelte der gemeente, waar de getroffene 
zijne woonplaats heeft of waar hij zich bevindt. 

10. De ingevolge de On~evallenwet 1901 ver
zekerde ie bevoegd aan het bestuur der Rijks
verzekeringsbank machtiging te vragen om 
zich, mocht hij dooi een ongeval worden ge
t,roffen, waaraan hij aanspiaak op schadeloos
stelling vanwege de bank zon ontleenen, voor 
rekening der bank te doen behandelen door een 
niet-ingeschreven deskundige, die bevoegd is 
zijn naam te doen inschrijven op het in artikel 3 
bedoeld register. 

Eene machtiging, als bedoeld in het eerste 
lid, k.an ook worden gevraagd door den door 
een ongeval getroffen verzekerde, die aanspl'IJ.ak 
heeft op schadeloosstelling vanwege de bank. 

Een verzoek om machtiging, als bedoeld in 
het eerste en tweede lid, wordt door of namens 
den verzekerde schriftelijk gedaan. In het 
vetzoekschrift worden de redenen vermeld, 
welke daartoe aanleiding geven, zoomede de 
naam en de woonplaat,s van den deskundige, 
door wien de getroffene zich wenscht te doen 
behandelen. Bij het verzoekschrift wordt ge
voegd eene onderteekende schriftelijke ver
klaring van den deskundige, dat bij bereid is 
de in het eerste of tweede lid bedoelde behande
ling voor rekening der bank te doen tegen het 
tarief en onder de voorwaarden in artikel 2 
bedoeld. 

Het bestuur verleent de gevraagde machti
ging, tenzij het van oordeel is, dat het belang 
van den verzekerde of het belang der Rijksver
zekeringsbank dit niet toelaat. De beslissing 
van het bestuur is in geval van weigering met 
redenen omkleed. 
· Het bestuur zendt ten spoedigste aan den 
verzoeker en, ingeval van weigering, tevens aan 
Onzen Minister, met de uitvoering van dit be
sluit belast, afschrift van zijne beslissing. De 
toezending aan den verzoeker geschiedt bij te 
adviseeren dienstbrief. 

Van eene beslissing van het bestuur, waarbij 
de gevraagde machtiging is geweigerd, kan de 
verzoeker binnen eene maand, te rekenen van 
de dagteekening van den geadviseerden dienst
brief, waarbij hem afschrift van de besliasing 
is toegezonden, in beroep komen bij Onzen voor
noemden Miruster, die omtrent het ingestelde 

beroep binnen eene maand uitspraak doet. De 
uitspraak is ingeval van w'eigering der machti
ging met redenen omkleed. Onze voornoemde 
Minister zendt van de uitspraa.k ten spoedigste 
afschrift aan den verzoeker en aan het bestnur 
der bank. De toezending aan den verzoeker 
geschiedt -bij te advist-eren dienstbrief. 

11. Indien het bestuur der Rijksverzekerings
bank met een werkgever, eene vennootschap of 
eene vereeniging eene overeenkomst als bedoeld 
in !\rt-ikel 28 heeft gesloten, verleent de bank de 
genees- en heelkundige behandeling, bedoeld in 
artikel 1, welke zij aan een door een ongeYal 
get.roffen verzekerde moet verstrekken, mits 
onder diens toestemming, door tusschenkomst 
van den werkgever. in wiens dienst den getrof
fene het ongeval is overkomen, of van de naam
looze vennootsch!\p of vereeniging, voor wier 
risico de getroffene volgens artikel 52 der 
OngeYallenwet 1901 mocht zijn verzekerd ge
weest. 

12. Het bestuur der RijksYerzekeringsbank 
kan te allen tijde, indien naar zijn oordeel 
daarvoor eene gegronde reden bestaat, de ge
nees- en heelkundige behandeling, bedoeld in 
artikel 1. waarop de door een ongeval getroffen 
verzekerde aanspraak heeft, Yetleenen op de in 
artikel l, sub d of e, bepaalde wijze. 

13. Wanneer de genees- of heelkundige behan . 
deling bedoeld in artikel 1, welke een door een 
ongeval getroffen verzekerde, die aanspraak 
heeft op schadeloosstelling Yanwege de Rijksver
zekeringsbank, heeft ontvangen, niet op eene 
der in Mtikel 1, eerste lid, vermelde wijzen is 
verleend, vergoedt de bank, indien het bestuur 
van oordeel is, dat er in de gegeven omstandig
heden genoegzame grond was om de hulp van 
den nietingeschreven deskundige in te roepen, 
aan den getroffene de kosten der behandeling. 

Wanneer het bestuur der bank, den medisch en 
adviseur der bank gehoord, van oordeel is, dat 
kosten van behandeling als bedoeld in het eerste 
lid onnoodig zijn gemaakt, dan \\Ordt deswege 
geene vergoeding verleend. 

Eene vergoeding, als bedoeld in het eerste lid, 
\\Ordt niet verleend dan na overlegging door den 
verzekerde van eene Yoldane rekening van de.n 
deskundige betreffende de Yerleende genees- of 
heelkundige behandeling; zij geschiedt naa.i." het 
tarief, in artikel 2 bedoeld, maar bedraagt in 
geen geval meer dan de kosten der behandeling 
hebben bedragen. 

Bij niet overlegging der voldane rekening 
wordt de in het eerste lid bedoelde vergoeding 
alleen dan uitgekeerd, indien zulks het gevolg 
is van de omstandigheid, dat den getroffene de 
middelen ontbreken om de rekening te voldoen. 
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De aanspraak op eene vergoeding als bedoeld 
in het eerst-e lid vervalt, wanneer deze niet bij 
het bestuur der bank is aangevraagd binnen zes 
maanden, ten aanzien van elke hulpverleening 
van den deskundige te rekenen van den dag. 
waarop die hulpverleening heeft plaats gehad. 
Het bestmu blijft in bijzondere gevallen be
voegd om, ook wanneer de aanvrage om ver
goeding niet binnen den bepaalden termijn is 
geschied, de ve.·goeding te verleenen. 

14. Het bestuur der Rijksverzekeringsbank 
kan door middel van controleerende geneeskun
digen der bank toezicht uitoefenen op de ge
nees- en heelkundige behandeling, welke zij 
aan de door een ongeval getroffen verzekerden 
zelve of door tusschenkomst van den werkgever, 
van eene naamlooze vennootschap of van eene 
vereeniging verleent. 

Het bestuur kan onder goedkeming van On
zen Minister, met de uitvoering van dit besluit 
belast, ten behoeve der bedoelde controle voor 
rekening der bank daartoe bestemde inrichtin
gen vestigen en de daartoe noodige hulpmid
dellen aanschaffen. 

§ 4. Van het register ooor de levering van ge
nees-, heel- en verbandmiddelen. 

15. De Rijksverzekeringsbank verstrekt den 
door een ongeval getroffen verzekerde de ge
nees-, heel- en verbandmiddelen, "elke hemt-er 
zake van het ongeval door den deskundige, 
die hem ingevolge artikel 1 behandelt, blijkens 
diens schriftelijke en onde1 teekende verklaring 
zijn voorgeschreven, mit.s de getroffene zich 
bij de aan~chaffing der bedoelde middelen ge
draagt naar de voorschriften, vervat in arti
kel 24. 

16. De Rijksverzekeringsbank verstrekt de 
genees-, heel- en verbandmiddelen, welke zij 
ingevolge het bepaalde in het vorige artikel aan 
een door een ongeval getroffen verzekerde ver
schuldigd is : 

a. ingeval de middelen zijn voorgeschreven 
door een deskundige, die den getroffene inge
volge h et bepaalde in artikel 1, tweede lid, sub a, 
b, c of d behandelt, door bemiddeling van een 
ll.potheker, geneeskundige of handelaar in heel
of verbandmiddelen, wiens naam is ingeschre
ven in het in artikel 18, tweede lid, bedoelde 
register en die de middelen voor rekening der 
bank levert ; 

b. ingeval de middelen zijn voorgeschreven 
door een deskundige, die den getroffene van
wege de bank voor rekening van den werkgever, 
van eene vennootschap of vereeniging of van 
eene inrichting als bedoeld in artikel 1, tweede 
lid, sub e, behandelt, door bemiddeling van den 

werkgever, van de vennootschap of vereeniging 
of van de inrichting, die den getroffene de mid
delen verschaft. 

17. Het bestuur der Rijksverzekeringsbank 
zorgt, dat, te rekenen van een door hem vast
gestelden en openlijk bekend gemaakten datum, 
aan alle kantoren d er posterijen kosteloos ver
krijgbaar zijn door hem vastgestelde aangifte
formulieren voor -apothekers en handelaars in 
heel- of verbandmiddelen, die bereid zijn voor 
rekening der bank, tegen een door het bestuur 
der bank vastgesteld tarief en onder de door 
het bestuur gestelde voorwaarden, genees-, heel
of verbandmiddelen te leveren aan verzekerden, 
die door een ongeval zijn getroffen. 

18. Ten aanzien van eiken apotheker en 
handelaar in heel- of verbandmiddelen, die 
blijkens de toezending van een door hem in
gevuld en onderteekend formulier bereid is 
tot de in artikel 17 bedoelde leveringen, gaat 
het bestuur der Rijksverzekeringsbank na of het 
wenschelijk schijnt, zoodanige leveringen door 
hem te doen geschieden. 

Schijnt dit aan het bestuur wenschelijk toe, 
dan doet het bestuur den naam van d en apothe
ker of handelaar in heel- of verbandmiddelen 
inschrijven op een daartoe bestemd r egister ~ 
was de betrokkene door den rechter van de 
uitoefening van zijn beroep ontzet, dan wordt 
zijn naam niet op h et register ingeschreven 
zonder toestemming van Onzen Minister, met 
d e uitvoering van dit besluit belast. 

Schijnt dit aan het bestuur niet wenschelijk 
toe, dan beslist het bestuur, dat de naam van 
den apotheker of handelaar in heel- of verband
middelen niet op het register zal worden in
geschreven. 

Het bestuur doet op het register, bedoeld in 
het tweede lid, de namen van de ingeschreven 
deskundigen, die bevoegd zijn de artsen.ijbereid
kunst uit te oefenen, ook inschrijven, indien zij 
bereid zijn tot de in artikel 17 bedoelde leve
ringen. In dat r egister wordt aanteekening 
gehouden van alle beslissingen van het bestuur 
der Rijksverzekeringsbank en van alle uitspra
ken van Onzen voornoemden Minister, krach
tens dit besluit genomen of gedaan ten aan
zien van op het register ingeschreven personen. 

Alvorens eene beslissing als bedoeld in het 
derde lid te nemen, wint het bestuur door tus
schenlrnmst van den Minister, met de uitvoe
ring van dit besluit belast, omtrent de wen
schelijkheid van zoodanige beslissing het ge
voelen in van den hoofdinspecteur van de volks
grzondheid, binnen wiens ambtsgebied de apo
theker of handelaar in heel- of verbandmiddelen 
zijn bedrijf in een inrichting uitoefent. 

12• 
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Deze algemeene maatregel van bestuur ver
staat onder de uitdrukking "ingeschreven 
apot,heker" een apotheker, wiens naam op het 
register, bedoeld in het tweede lid, is inge
schreven en een deskundige, krachtens het vier
de lid op bedoeld register ingeschreven, en 
onder de uitdrukking "ingeschreven handelaar 
in heel- of verbandmiddelen" een handelaar 
in heel- of verbandmiddelen, wiens na.a.m op 
dat register is ingeschreven. 

19. Wanneer het bestuuc dec Rijksveczeke
ringsba.nk heeft beslist, dat de naam van een 
apotheker of handelaar in heel- of verband
middelen, die een formulier als bedoeld in ar
tikel 18, eerste lid, heeft toegezonden, niet op 
het register, bedoeld in het tweede lid van ge
noemd artikel, zal worden ingeschreven, geeft 
het van die beslissing ten spoedigste kennis 
aan den betrokkene. 

20. Het bestuur der Rijksverzekeringsbank 
draagt zorg, dat in elke gemeente aan het kan
toor der posterijen een of meer lijsten worden 
toegezonden, bevattende de namen van de in
geschreven apothekers en handelaars in heel
of verbandmiddelen, die in de gemeente hun 
bedrijf uitoefenen. In gemeenten, waar meer
dere kantoren der posterijen zijn gevestigd, 
worden de lijsten toegezonden aan alle in de 
gemeente gevestigde kantoren der posterijen. 
De lijsten worden volgens de opgaven van het 
bestuur der bank bijgehouden; aan iedereen 
wordt gelegenheid gegeven daarvan ten kantore 
der posterijen kennis te nemen. 

Nadat de naam van een apotheker, hande
laar in heel- of verbandmiddelen of deskundige 
op het register, bedoeld in artikel 18, tweede lid, 
ingeschreven of opnieuw ingeschreven is, zorgt 
het bestuur ten spoedigste, dat de naam wordt 
geplaatst op de lijst of op de lijsten, toegezon
den aan het kantoor of de kantoren der poste
rijen gevestigd in de gemeente, waarin de be
trokkene zijn bedrijf uitoefent. 

Het bestuur doet uiterlijk in de week volgen
de op die, waarin de naam van den betrokkene 
op het register ingeschreven of opnieuw inge
schreven is, aankondiging in de Staatscourant 
van den naam van den betrokkene, zoomede 
van de gemeente of gemeenten, waarin de be
trokkene zijn bedrijf uitoefent in eene daartoe 
bestemde inrichting. 

21. De naam van een ingeschreven apotheker 
of handelaar in heel- of verbandmiddelen wordt, 
hetzij op diens schriftelijk verzoek, hetzij ambts
halve wegens vertrek na.ar elders, opheffing der 
zaak of ovedijden of op grond van tegen hem 
bestaande bezwaren, van het in artikel 18, 
tweede lid, bedoelde register afgevoerd. Wordt 

een ingeschreven apotheker of handelaar door 
den rechter van de uitoefening van zijn beroep 
ontzet, dan wordt zijn naam, zoodra de veroor
deeling onherroepelijk is geworden, ambtshalve 
van het register afgevoerd, indien dit niet reeds 
op zijn verzoek is geschied. 

De na.a.m van een deskundige, welke op het in 
artikel 18, tweede lid, bedoelde register is in
geschreven, wordt mede ambtshalve van het 
register afgevoerd, ingeval bij van het in ar
tikel 3 bedoelde register is afgevoerd of aan 
het bestuur der Rijksverzekeringsbank blijkt, 
dat de deskundige niet meer bevoegd is de 
artsenijbereidkunst uit te oefenen. 

Wanneer het bestuur van oordeel is, dat de 
naam van een ingeschreven apotheker of han
delaar in heel- of verbandmiddelen ambtshalve 
op grond van tegen hem bestaande bezwaren 
van het register behoort te worden afgevoerd, 
noodigt het dezen bij te adviseecen dienstbrief 
uit zich schriftelijk te verantwoorden omtrent 
die bezwaren, waarvan bij den dienstbrief mede
deeling geschiedt. Die uitnoodiging vervalt 
niet, wanneer na het tijdstip, waarop zij is ge
daan, de naam van den betrokkene anders dan 
wegens overlijden van het register wordt af
gevoerd. 

De in het vorige lid bedoelde uitnoodiging 
kan eveneens worden gedaan binnen zes maan
den na de afvoering van den naam van den 
betrokkene van het register. 

Heeft binnen eene maand of, is die termijn 
door het bestuur op verzoek van den betrok
kene verlengd, binnen den gestelden termijn, 
te rekenen van de dagteekening van den gea.d. 
viseerden dienstbrief, de betrokkene zich niet 
of na.ar het oordeel van het bestuur der bank 
niet voldoende verantwoord, dan kan het be
stuur beslissen : 

a. indien de naam van den betrokkene niet 
reeds van het register is afgevoerd, dat diens 
naam daarvan zal woeden afgevoerd, 
onder bepaling, dat de betrokkene, hetzij niet 
binnen vijf jaren na de afvoering en niet zonder 
toestemming van Onzen Minister, met de uit
voering van dit besluit belast, hetzij eerst na 
verloop van den door het bestuur bepaalden 
tijd na de afvoering, welke ten minste twee en 
ten hoogste vijf jaren bedraagt, zijn naam 
weder op het register zal kunnen doen plaatsen; 

b. indien de naam van den betrokkene 
reeds van het register is afgevoerd, dat de be
trokkene, hetzij niet binnen vijf jaren na de 
dagteekening der beslissing en niet zonder toe
stemming van Onzen voornoemden Minister, 
hetzij eerst na verloop van den door het bestuur 
bepaalden tijd na de dagteekening der beslis-



30 MAA&'f ]909. 181 

sing, welke ten minste twee en ten hoogste vijf 
ja.ren bedra.a.gt, zijn na.a.m weder op het register 
za.l kunnen doen plaatsen. 

Aan een beslissing, als bedoeld in het voor
gaande lid, sub a, wordt binnen den in arti
kel 22, eerste lid, eerstbepaalden termijn en, 
in geval van beroep, vóór de uitspraak in be
roep, geene uitvoering gegeven, tenzij het be
stuur der bank zulks in het belang van de ver
zekerden dringend noodig acht en dit in de be
slissing vermeldt. Het bestuur zendt van de 
beslissing ten spoedigste afschrift aan den be
trokkene en aan Onzen voornoemden Minister. 
De toe'~ending aan den betrokkene geschiedt 
bij te adviseeren dienstbrief. Aan Onzen 
voornoemden Minister wordt toegezonden de 
verantwoording van den betrokkene. 

22. Van een beslissing van het bestuur der 
Rijksverzekeringsbank, als bedoeld in artikel 
21, vijfde lid, kan de apotheker, handelaar in 
heel- of verbandmiddelen of deskundige binnen 
eene maand te rekenen van de dagteekening 
van den geadviseerden dienstbrief, waarbij hem 
afschrift van de beslissing is toegezonden, in 
beroep komen bij Onzen Minister, met de uit
voering van dit besluit belast, die omtrent het 
ingestelde beroep binnen drie maanden uit
spraak doet. Bij die uitspraak kan de beslis
sing van het bestuur ook ten nadeele van den 
betrokkene worden gewijzigd, met inachtne
ming van hetgeen in artikel 21, vijfde lid, is 
bepaald. De uitspraak is met redenen om
kleed. 

Van eene uitspraak, als bedoeld in het eerste 
lid, zendt Onze voornoemde Minister ten spoe
digste afschrift aan den betrokkene zoomede 
aan het bestuur. De toezending aan den be
trokkene geschiedt bij te adviseeren dienst
brief. 

Wordt in beroep een beslissing, als bedoeld 
in artikel 21, vijfde lid, geheel of gedeeltelijk 
bevestigd, dan doet het bestuur den naam 
van den betrokkene, wanneer die nog niet van 
het in artikel 18, tweede lid, bedoelde register 
is afgevoerd, terstond van het register afvoeren. 

Wordt in beroep~~een beslissing, als bedoeld 
in artikel 21, vijfde lid, sub a, geheel of gedeelte
lijk vernietigd, dan doet het bestuur, wanneer 
aan de beslissing reeds uitvoering is gegeven, 
in het eerste geval den naam van den betrokkene 
terstond weder op het register inschrijven en 
brengt het in:het tweede geval de aanteekening 
in het register achter den naam van den be
trokkene in overeenstemming met de uitspraak 
in beroep. 

Indien de betrokkene vóór den afloop der 
zaak overlijdt, wordt de behandeling gestaakt. 

Was door het bestuur der bank reeds een be
slissing genomen, dan verva.lt deze van rechts
wege door het overlijden, ook indien daaraan 
voorloopig uitvoering was gegeven; in laatst
bedoeld geval wordt op het register, bedoeld 
in artikel 18, tweede lid, en op de lijsten, be
doeld in artikel 20, eerste lid, aangeteekend 
en in de Staatscourant bekend gemaakt, dat de 
beslissing vervallen is. Overlijdt de betrok
kene, nadat door Onzen voornoemden Minister 
uitspraak is gedaan of na het verstrijken van 
den termijn, waarbinnen tegen de beslissing 
van het bestuur der bank beroep kan worden 
ingesteld, doch voordat aan de uitspraak van 
Onzen voornoemden Minister of aan de beslis
sing van het bestuur uitvoering is gegeven, dan 
wordt de naam van den betrokkene ambts
halve wegens overlijden van het register af
gevoerd. 

23. Wanneer de naam van een apotheker, 
handelaar in heel- of verbandmiddelen of des
kundige van het in artikel 18 bedoelde register 
is afgevoerd, zorgt het bestuur der Rijksver
zekeringsbank, dat die naam ook van de in 
artikel 20, eerste lid, bedoelde lijsten wordt 
afgevoerd. Van de afvoering van den naam 
van het register doet het bestuur tevens uiterlijk 
in de week volgende op die, waarin de afvoering 
is geschied, aankondiging in de Staatscourant. 

Is de naam van den betrokkene op zijn ver
zoek of wegens vertrek naar elders, opheffing 
der zaak, overlijden of omdat hij door den · 
rechter van de uitoefening van zijn beroep 
is ontzet, ambtshalve van het register afge
voerd, dan wordt achter de doorhaling van 
den naam op de in artikel 20, eerste lid, bedoelde 
lijsten en in de aankondiging in de Staatscou
rant, bedoeld in het vorige lid, vermeld, dat 
de afvoering is geschied op eigen verzoek of 
ambtshalve wegens vertrek naar elders, op
heffing der zaak, overlijden of omdat hij door 
den rechter van de uitoefening van zijn be
roep is ontzet. Is de naam van een deskun
dige van het in artikel 1 bedoelde register 
ambtshalve afgevoerd, omdat zijn naam is 
afgevoerd van het register, bedoeld in het eerste 
lid van artikel 3, of omdat hij niet meer bevoegd 
is de artsenijbereidkunst uit te oefenen, dan 
wordt achter de doorhaling van den naam op 
de in artikel 20, eerste lid, bedoelde lijsten en in 
de aankondiging in de Staatscourant, bedoeld. 
in het eerste lid, vermeld, dat de afvoering 
ambtshalve is geschied, omdat zijn naam is 
afgevoerd van het register, bedoeld in het eerste 
lid van artikel 3, of omdat hij niet meer bevoegd 
is de artsenijbereidkunst uit te oefenen. Is 
beslist, dat de apotheker, handelaar in heel- of 
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verbandmiddelen of deskundige zijn na.a.m 
niet dadelijk weder op het register, bedoeld 
in artikel 18, zal kunnen doen plaatsen, dan 
wordt achter de doorhaling van den na.a.m op 
de in artikel 20, eerste lid, bedoelde lijsten a.a.n
geteekend, dat de afvoering van den naam 
van den betrokkene is geschied ambtshalve 
wegens tegen hem bestaande bezwaren zoo
mede de datum, waarna. de betrokkene zijn 
naam weder op bedoeld r egister zal kunnen doen 
plaatsen , eventueel met vermelding, dat dit 
niet zonder toestemming van Onzen :!\finister, 
met de uitvoering van dit besluit belast, zal 
kunnen geschieden ; tevens ma.a.kt het bestuur 
der bank uiterlijk in de week, volgende op die, 
waarin de naam van het register is afgevoerd, 
een en ander bekend door aankondiging in 
de Staatscourant. Ten aanzien van een be
slissing, als bedoeld in artikel 21, vijfde lid, 
sub b, geschieden de aa.nteekening achter de 
doorhaling van den naam op de vorenbedoelde 
lijsten en de aankondiging in de Staatscourant 
n iet , zoolang de termijn van beroep nog niet 
is verstrek en of, is beroep ingesteld, zoolang 
niet door Onzen Yoornoemden Minister uit
spraak is gedaan. 

Wordt in beroep een beslis ing, als bedoeld 
in artikel 21, vijfde lid, sub a, gedeeltelijk 
vernietigd, dan zorgt het bestuur der bank, 
wanneer aan die beslissing reeds uitvoering is 
gegeven, ten spoedigste, dat de a.anteekening 
achter de doorhaling van den naam van den 
betrokkene op de lijsten, bedoeld in a r tikel 20, 
eerste lid, in overeenstemming met de uitspraak 
in beroep wordt, gebracht. Tevens doet het be
stuur van de wijziging der aanteekening uiter
lijk in de week volgende op die, waarin door On
zen voornoemden )finister uitspraak is gedaan, 
aankondiging in de Staatscourant. Wordt in 
beroep een beslissing als vorenbedoeld geheel 
verniet,igd, dan wordt de vernietiging in de 
S taatscourant bekend gemaakt. 

§ 5. Van de verstrekking V<m genees-, heel- en 
verbandmiddelen. 

24. De door een onge,,a l getro ffen verzekerde, 
die de genees-, heel- en verbandmiddelen 
wenscht te bekomen, welke hij vanwege de 
Rijksverzekeringsbank volgens het bepaalde 
in artikel 15 kan ontvangen, is in het in artikel 
16, sub a, bedoelde geval verplicht de bedoelde 
middelen te ontbieden van een door hem ge
kozen apotheker, geneeskundige of handelaar 
in heel- of verbandmiddelen, wiens naam op 
het in artikel 18 bedoelde r egister is ingeschre
ven. 

In het gm,al, bedoeld in artikel 16, sub b, 

kan de getroffene voor de verstrekking der 
genees-, heel- of verbandmiddelen zich zoo 
noodig wenden tot den werkgever, tot het 
bestuur der vennootschap of - vereeniging of 
t-0t dengene, die de inrichting exploiteert. 

25. Wanneer de genees- of heelkundige be
handeling van een door een ongeval getroffen 
verzekerde niet op eene der in artikel 1 ver
melde wijzen is verleend, maar de bank hem 
volgens het bepaalde in artikel 13 deswege 
vergoeding geeft, dan vergoedt de bank den 
getroffene de kosten der genees-, heel- en ver
bandmiddelen, welke hij zich blijkens eene aan 
het bestuur den bank overgelegde schriftelijke 
en onderteekende verklaring van den deskun
dige, die hem heeft behandeld, op diens voor
schrift heeft aangeschaft, mits de getroffene 
de bedoelde middelen heeft ontboden van een 
apotheker, een geneeskundige of een handelaar 
in heel- of verbandmiddelen, wiens naam op 
het in artikel 18, tweede lid, bedoelde r!)gister 
is ingeschreven. De bank is bevoegd gelijke 
vergoeding te verleenen, indien zij voor de 
genees- of heelkundige behandeling geen ver
goeding geeft volgens het bepaalde in artikel 13. 
I s het bestuur der bank, den medischen advi
seur der bank gehoord , van oordeel, dat één 
of meer der middelen onnoodig zijn voorgeschre
ven, dan is het bevoegd deswege vergoeding 
te weigeren. 

26. Wanneer in een geval, als bedoeld in 
ar tikel 16, sub a, de getroffene de genees-, heel
of verbandmiddelen heeft bekomen van een 
apotheker, geneeskundige of handelaar in heel
of verbandmiddelen, wiens naam niet op het 
in artikel 18, tweede lid, bedoelde register is 
ingeschreven, dan vergoedt de Rijksverzeke
ringsbank de kosten der aangeschafte middelen, 
voor zooveel het bestuur der bank van oordeel 
is, dat in de gegeven omstandigheden voor de 
aanschaffing van de middelen bij zooda.nigen 
apotheker, geneeskundige of handelaar in heel
of verbandmiddelen genoegzame grond best.and. 

Wanneer in een der gevallen, bedoeld in 
ar tikel 25. de getroffene de genees-, heel- of 
verbandmiddelen heeft bekomen van een apo
theker, geneeskundige of handelaar in heel
of verbandmiddelen, wiens naam niet op het 
in artikel 18, tweede lid, bedoelde register voor
komt, dan is de bepaling van het voorgaande 
lid van toepassing, met dien verstande, dat, 
indien het bestuur, den medischen adviseur der 
ba.uk gehoord, van oordeel is, dat één of meer 
der middelen onnoodig zijn voorgeschreven, 
het bevoegd is deswege vergoeding te weigeren. 

27. Eene vergoeding, als bedoeld in de artike
len 25 of 26, wordt niet verleend, dan na. over-
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legging· door den verzekerde van eene voldane 
rekening van dengene, die de middelen heeft ge
leverd ; zij geschiedt naar het tarief , in artikel 
17 bedoeld, maar bedraagt in geen geval meer 
dan de kosten der geleverde middelen hebben 
bedragen. 

Bij niet overlegging der ,oldane rekening 
wordt de in het eerste lid bedoelde vergoeding 
alleen dan uitgekeerd, indien zulks het gevolg 
is van de omstandigheid, dat den getroffene de 
middelen ontbreken om de rekening te voldoen. 

De aanspraak op eene vergoeding, als be
doeld in de a rtikelen 25 of 26, vervalt, wanneer 
deze niet is aangevraagd binnen zes maanden, 
ten aanzien van ieder geleverd middel te re
kenen van den dag, waarop het is geleverd. 
Het bestuur blijft in bijzondere gevallen be
voegd, om ook wanneer de aanvrage om ver
goeding niet binnen den bepaalden termijn is 
geschied, de vergoeding te verleenen. 

§ 6. Slotbepalingen. 

28. Het bestuur der Rijksverzekeringsbank 
is bevoegd, na goedkeuring van Onzen Minister, 
met de uitvoering van dit besluit bela t, over
eenkomsten aan te gaan met werkgevers, met 
vennootschappen en vereenigingen, als bedoeld 
in artikel 1, eerste lid, en met hen, die eene in
richting als bedoeld in het tweede lid van ge
noemd artikel exploiteeren, betreffende de in 
dat artikel bedoelde behandeling van door 
een ongeval getroffen verzekerden en betref. 
fende de verstrekking aan deze van genees-, 
heel- en verbandmiddelen. 

29. Indien de door een ongeval getroffen ver
zekerde, die aanspraak heeft op schadeloosstel
ling vanwege de Rijksverzekeringsbank, in het 
buitenland ter zake van het ongeval genees. 
of heelkundige behandeling of genees-, heel
of verbandmiddelen heeft ontvangen, is, zoo. 
lang het daarvoor verschuldigde door den ge
troffene niet is voldaan, het bestuur der Rijks
verzekeringsbank bevoegd om in plaats van den 
getroffene de vergoeding voo1· de kosten der 
behandeling en der middelen te geven, waarop 
bij ingevolge de voorgaande artikelen zou aan
spraak hebben, met het bedrag dier vergoeding 
zooveel mogelijk de vorderingen te voldoen van 
degenen, die de bedoelde behandeling en midde
len hebben verleend, verschaft of bekostigd. 

30. Het bestuur der Rijksverzekeringsbank 
is bevoegd de lijsten of een gedeelte der lijsten, 
bedoeld in het eerste lid van artikel 4 en in het 
eerste lid van artikel 20, te vervangen door nieu
we lijsten. Op de nieuwe lijsten worden ·niet 
overgenomen de doorgehaalde namen, tenzij 
de betrokkene nog de genees- of heelkundige 

praktijk uitoefent of apotheker of handelaar 
in heel- of verbandmiddelen is in de betrokken 
gemeente en op grond van eene beslissing van 
het bestuur der bank of van een uitspraak van 
Onzen llfinister, met de uitvoering van dit 
besluit belast, zijn naam nog niet of niet zonder 
toestemming van Onzen voornoemden Minister 
weder op het bet,rokken register kan doen 
plaatsen. 

31. De bij dit besluit voorgeschreven aan
kondigingen in de Staatscourant worden koste
loos geplaatst. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van den 
30sten Maart 1909 (Staatsblad n°. 86). 

Mij bekend, 
De .Min. van Landbuuw, Nijverheid en Handel, 

(get.) A. S. TALMA. 

1 April 1909. BESLUIT, h1Judende vaststelling 
van den algemeenen mRRtregel van bes tuur, 
bedoeld in artikel 31 der wet van 23 Mei 
1899 (Staatsblad n°. 128) en artikel ti l van 
het Burgerlijk Wetboek. S. 87. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze lllinisters van 
Oorlog en van Justitie van 29 September 1908, 
I ste Afd. n°. 206 en van 2 October 1908, l ste 
Afdeeling C., n°. 568 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 December 1908, n°. 7) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Jlfi. 
nister van Marine, Waarnemend ll!inister van 
Oorlog, en van Onzen llfinister van Justitie 
van 24 Maart 1909, Iste Afd., n°. 234, en van 
30 Maart 1909, lste Afdeeling C., n°. 595; 

Gezien art. 31 der wet van 23 llfei 1899 
(Staatsblad n°. 128) en art. 61 van het Bur
gerlijk Wetboek; 

Overwegende, dat, ingevolge evengemeld ar
tikel, bij algemeenen maatregel van bestuur 
moet worden bepaald, op welke wijze bij het 
voorkomen van overlijden van niet-militairen 
en van geboorten, in plaatsen, met welke alle 
gemeenschap uit hoofde vàn oorlog of binnen• 
landsche onlusten is afgesneden, een en ander 
in de gewone registers van den burgerlijken 
stand zal worden ingeschreven ; 

Overwegende wijders, dat het wenschelijk is, 
in denzelfden maatregel van bestuur met in
trekking van het Koninklijk besluit van 4 No• 
vember 1888 (Staatsblad n°. 158) voorschriften 
op te nemen omtrent de wijze, waarop het 
overlijden van krijgslieden, die te velde, in 
den slag, of in 's Rijks dienst buiten het Ko
ninkrijk zijn gestorven, in de gewone registers 
van den burgerlijken stand moet worden in• 
geschreven ; 
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Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. Wanneer in plaatsen, met welke 

alle gemeenschap uithoofde van oorlog of 
binnenlandsche onlusten is afgesneden, een 
ambtenaar van den burgerlijken stand aan
wezig is en deze niet door de omstandigheden 
verhinderd wordt de inschrijving naar behooren 
te verrichten, zijn de bepalingen van den !Uden 
Titel van het late Boek van het Burgerlijk 
Wetboek van toepassing op de inschrijving van 
de akten van overlijden van niet militairen en 
van alle geboorten. 

2. Wanneer in plaatsen, als in artikel l 
bedoeld, geen ambtenaar van den burgerlijken 
stand aanwezig is, of de ambtenaar van den 
burgerlijken stand door de omstandigheden ver
hinderd ~wordt de inschrijving nàar behooren 
te verrichten, wordt van elk sterfgeval van 
een niet-militair en vau elke geboorte eene 
akte opgemaakt door een officier der militaire 
administratie of door een als zoodanig fun
geerend militair, door den bevelvoerenden offi
cier daarvoor aangewezen. 

Bij het opmaken dezer akten worden zooveel 
doenlijk de bepalingen van den IIIden Titel 
van het Iste Boek van het Burgerlijk Wetboek 
in acht genomen. 

3. Met het opmaken der akten van over
lijden van krijgslieden, te velde, in den slag 
of in 's Rijks dienst buiten het Koninkrijk 
gestorven, worden belast de officieren der mili
taice administratie, bij den troep aanwezig, 
of degenen, die als zoodanig fungeeren. 

4. De akten, in de artikelen 2 en 3 bedoeld, 
worden ingeschreven in daartoe door de in 
die artikelen aangewezen personen aan te 
houden registers. 

De eerste en de laatste bladzijde van die 
registers moeten zijn gekantteekend en voorts 
alle de bladen daarvan gewaarmerkt door den 
Hoofdintendant. 

5. Na de inschrijving van een akte, als in 
de artikelen 2 en 3 bedoeld, wordt daarvan 
zoo spoedig mogelijk een afschrift gezonden 
aan het Departement van Oorlog. 

6 Het Hoofd van het Departement van 
Oorlog doet het in artikel 5 vermelde afschrift, 
door hem gelegaliseerd, toekomen aan het 
Departement van Justitie. 
· Zoodra de omstandigheden zulks veroorloven, 
doet het Hoofd van het Departement van Justi
tie het in het eerste lid van dit artikel vermelde 
afschrift, door hem gelegaliseerd, toekomen : 

a. van akten van geboorten aan den amb
tenaar van den burgerlijken stand der ge
boorteplaats ; 

b. van akten van overlijden aan den amb-

tenaar van den burgerlijken Stand der laatste 
woonplaats van den overledene ; 

ten einde door dezen in de loopende registers 
te worden ingeschreven en daaraan te worden 
vastgehecht. 

7. Het Koninklijk besluit van 4 November 
1888 (Staatsblad n°. 158) is ingetrokken. 

Onze Ministers van Oorlog en van Justitie 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft., 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 lsten April 1909. 
(get.) WILHELM.INA. 

De Minister van Marine, 
tcaanie-mend Minister van Oorlog, 

(get. ) J. WENTHOLT. 
De Minister v,m Justitie, (get. ) NELISSEN. 

(Uitgeg. 27 April 1909.) 

2 April 1909. WET, tot voorziening in het 
Regentschap in geval van Troonopvolging 
tijdens de minderjarigheid van den Troon
opvolger. S. 88. 

WIJ WILHEL"!IUN A, ENZ ... doen te weten: 
Aboo Wij in overweging genomen hebben, 

dat, ter voldoening aan artikel 37 der Grond
wet, nog bij Ons leven moet worden overgegaan 
tot de benoeming van een Regent voor het 
geval der minderjarigheid van Onzen Troonop
volger op het tijdstip Zijner komst tot den Troon, 
en dat het tevens gewenscht is de opvolging in 
het Regentschap te regelen alsmede eenige be
palingen te geven tot vaststelling van het tijd
stip waarop de waarneming van het KoninkJjjk 
Gezag door den Regent aanvangt ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Voor het geval der minderjarigheid 

van Onzen Troonopvolger uit Ons huwelijk 
met Zijne Koninklijke Hoogheid HENDRIK 
WLADIMIR Al.BRECHT ERNST, Prins der Neder
landen, Hertog van Mecklenburg, Vorst van 
Wenden, Schwerin en Ratzeburg, Graaf van 
Schwerin, Heer van de landen Rostock en Star
gard, enz., enz., gesproten, op het tijdstip Zijner 
komst tot den Troon, wordt tot Regentes van 
het Koninkrijk gedurende die minderjarigheid 
benoemd Onze beminde Moeder Hare Majesteit 
ADELHEID EMMA WILHELMINA THERESIA, ge
boren Prinses van Waldeck en Pyrmont. Bij 
Hare ontstentenis wordt tot Regent van het 
Koninkrijk gedurende die minderjarigheid be
noemd Onze beminde Gemaal voornoemd. 

Mocht tijdens die minderjarigheid Onze be
minde Moeder, nadat Haar Regent.schap is 
aangevangen, overlijden, van het- Regentschap 



2 APRIL 1909. 185 

afstand doen of buiten staat geraken het Re
gentschap waar te nemen, dan zal Zij in dat R.:
gentschap worden opgevolgd door Onzen be
minden Gemaal voornoemd. 

Mocht Zijne Koninklijke Hoogheid, alvorens 
Zijn Regentschap is aangevangen, de Regeering 
in eenen vreemden Staat als Souverein of als 
Regent aanvaarden, dan zal Zijne benoeming 
tot Regent van het Koninkrijk slechts van 
kracht zijn indien zij is gehandhaafd bij eene 
nadere wet. 

Mocht Hoogstdezelve de Regeering in eenen 
vreemden Staat als Souverein of als Regent 
aanvaarden, nadat zijn Regentschap is aange
vangen, dan zal dit Regentschap van het Ko
ninkrijk van rechtswege eindigen drie maanden, 
nadat de Regeering in dien vreemden Staat als 
Souverein of als Regent door Zijne Koninklijke 
Hoogheid zal zijn aanvaard, tenzij Hoogstde
zelve binnen dien termijn in het Regentschap 
van het Koninkrijk zij bevestigd bij eene wet. 

Over het ontwerp van de in het derde en van 
de in het vierde lid bedoelde wet beraadslagen 
en besluiten de Staten-Generaal in vereenigde 
vergadering. 

2. Behoudens het geval van afwezighoid, 
voorzien in artikel 45 der Grondwet•, vangt de 
waarneming van het Koninklijk Gezag door de 
Regentes of door den Regent aan op hetzelfde 
oogenblik, dat de minderjarige Koning tot den 
Troon komt, en bij opvolging in het Regent
schap, op hetzelfde oogenblik, dat de Regentes 
is overleden of van het Regentschap heeft af. 
stand gedaan, of op den dag der afkondiging 
van het Besluit in artikel 40 in verband met 
artikel 44 der Grondwet omschreven. 

3. Deze wet treedt in werking op den dag 
harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 2 April 1909. 

(get. ) WILHELMINA. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
(get.) R. DE MAREES VAN SwINDEREN. 

De Minister van Justitie, (qet.) NELISSEN. 
De .Jfinister van Binnenlandsche Zaken , 
(get. ) HEEMSKERK. 

De lllinister van Marine, (get.) J. WENTHOL'r. 
De Ministe,· vnn Financiën, (get.) KOLKMAN. 

De Minister van Marine, 
waarnemend Minister van Oorlog, 

(get.) J . WENTlIOLT. 
De Minister van Waterstaat, 

(get.) L. H. W. REGOUT. 
·De Min. van Landbouw, Nijverheul, en Handel, 

(get.) A. 8. TALMA. 
De Minister van Koloniën, (get.) lDENBURG. 

(Ui tge,q. 3 April 1909.) 

2 April 1909. WET, tot regeling van de voogdij 
over den minderjarigen Koning. S. 89. 

WrJ WILHELMINA, ENZ . .. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat ter voldoening aan de artikelen 32 en 33 
der Grondwet, voor het geval der minderjarig
heid van Onzen Troonopvolger op het tijdstip 
Zijner komst tot den Troon, bij Ons leven 
door de wet de voogdij van den minderjarigen 
Koning moet worden geregeld en de voogd of 
voogden moeten worden benoemd ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Voor het geval der minderjarigheid 

van Onzen Troonopvolger uit Ons huwelijk 
met Zijne Koninklijke Hoogheid HENDRIK 
WLADIMIR ALBRECHT ERNST, Prins der Neder
landen, Hertog van Mecklenburg, Vorst van 
Wenden, Schwerin en Ratzeburg, Graaf van 
Schwerin, Heer van de landen Rostock en Star. 
gard, enz., enz., gesproten, op het tijdstip 
Zijner komst tot den Troon, wordt tot Zijn 
Voogd benoemd Onze beminde Gemaal voor
noemd. 

Mocht Zijne Koninklijke Hoogheid voor den 
aanvang Zijner voogdij over den minderjarigen 
Koning de regeering in een vreemden Staat 
als Souverein of als Regent aanvaarden, dan 
zal Zijne benoeming tot Voogd slechts van 
kracht zijn indien zij is gehandhaafd bij eene 
nadere wet. 

2. De Vader-Voogd wordt ter zijde gestaan 
door een Raad van Voogdij, welke Raad zijnen 
zetel heeft te 's Gravenhage. 

Loden van dien Raad zijn : 
vier door Ons, den Raad van State gehoord, 

aan te wijzen Nederlanders en voorts de Vice
President en het eerstbenoemde lid van den 
Raad van ·State, de Voorzitter van de Alge
meene Rekenkamer, de President van- en de 
Procureur-Generaal bij den Hoogen Raad der 
Nederlanden. 

De Raad benoemt uit zijn midden een Voor
zitter en een Secretaris. 

3. De door Ons aangewezen personen kunnen 
door Ons worden ontslagen en vervangen door 
anderen, den Raad van State gehoord. 

Tijdens de voogdij heeft hun ontslag of 
hunne ontzetting uit de betrekking van lid 
van den Raad van Voogdij en de aanvulling van 
dien Raad plaats bij de wet. Die aanvulling 
behoeft niet te geschieden zoolang het aantal 
der door Ons aangewezen leden van den Ra.ad 
van Voogdij niet minder dan twee bedraagt. 

Het verzoek om ontslag als lid van den Raad 
van Voogdij heft de verplichtingen niet op aan 
deze betrekking verbonden. De verzoeker 



186 2 APRI L 1909. 

blijft verplicht haar waar te nemen, totdat het 
ont lag is verleend. 

4. Alvorens zijne betrekking te aanvaarden, 
legt elk lid van den Ra.ad van Voogdij in de bij 
artikel 34 der Grondwet bedoelde vereenigde 
vergadering van dt> Sta.ten-Generaal, in banden 
van den Voorzitter, den volgenden eed of be
lofte af: 

,,Ik zweer (beloof) trouw aan den Koning ; 
ik zweer (beloof) al de plichten, welke op mij 
als lid van den Ra.ad van Voogdij rusten, met 
de meeste toewijding te zullen vervullen. 

Zoo waarlijk helpe mij God almachtig !" 
(,,Dat beloof ik !"). 

Indien de Raacl van Voogdij zijne werkzaam
heden reed s heeft aangevangen, wordt de eed 
of belofte in eene vergadering van den R a.ad 
in handen van den Voorzitter afgelegd. 

5. Indien de Vader-Voogd tot een volgend 
huwelijk overgaat, verliest Hij de voogdij, tenzij 
Hij daarin vóór de voltrekking van dat huwelijk 
worde bevestigd door eene wet. 

6. Indien de Va.der-Voogd mocht verliezen 
het Nederlanderschap, Hem verleend bij de wet 
van 26 Januari 1901 (Staatsblad n°. 38), of in 
eenigen vreemden taat de regeering als Sou
verein of als Regent mocht aanvaarden, dan 
zal Hij de voogdij, Hem ingevolge artikel 1 
dezer wet opgedragen, van rechtswege verliezen 
drie maanden na.dat het Nederlanderschap door 
H em zal zijn verloren, of de Regeering in dien 
vreemden Sta.at door Hem als Souverein of 
als Regent zal zijn aanvaard, tenzij Hij binnen 
dien termijn in die voogdij zal zijn bevestigd 
door eene wet. 

Indien de Vader-Voogd zijn vast en voort
durend verblijf buiten het Rijk in Europa. mocht 
vestigen, dan zal Hij van rechtswege de voogdij 
verliezen, drie maanden, nadat de Raad van 
Ministers a.a.n de Staten-Genera.al zal hebben 
kennis gegeven, dat dit geval aanwezig is, 
tenzij Hij binnen dien termijn in die voogdij 
bevestip:d zal zijn door eene wet. 

7. Over de wetsontwerpen, bedoeld in de ar
tikelen 1, 3, 5 en 6 wordt bera.a.dsla.a.gd en he
sloten in eene vereenigde vergadering van de 
Staten-Genera.al. 

8. In deze voogdij wordt geen toeziende 
voogd benoemd. 

De werkzaamheden na.ar het burgerlijk. recht 
aan den toezienden voogd opgedragen, worden 
vervulcl door den Raad van Voogdij. 

9. Totdat de eedsaflegging, in artikel 34 
van de Grondwet bedoeld, heeft plaats gehad, 
neemt de Va.der-Voogd het voorloopig bewind op, 
en voorziet, onder Zijne verantwoordelijkheid, 
in de meest dringende belangen der voogdij. 

10. De Vice-President van den Raad van 
, ta.te roept, zoo spoedig mogelijk na het open
vallen der voogdij, nadat de leden den bij ar
tikel 4 voorgeschreven eed of belofte hebben 
afgelegd, den Ra.ad van Voogdij samen, ten 
einde een Voorzitter en een Secretaris te be
noemen en de orde der werkzaamheden en 
bijeenkomsten van den Ra.ad te regelen. 

Alleen in bijeenkomsten, waarin de meerder
heid der leden van den Ra.ad tegenwoordig is, 
kan een besluit genomen worden. 

11. De Vader-Voogd is van het stellen van 
zekerheid vrijgesteld. 

12. De zorg voor den persoon van den min
derjarigen Koning is opgedragen aan den 
Vader-Voogd. 

De Ra.ad van Voogdij wordt gehoord bij de 
keuze van de opvoeders en de onderwijzers van 
den minderjarigen Koning. 

Voor ieder buitenlandsch verblijf van den 
minderjarigen Koning wordt de goedkeuring 
van den Raad van Voogdij vereischt-. 

13. De Vader-Voogd vertegenwoordigt den 
minderjarigen Koning in alle burgerlijke han
delingen. 

Telkenreize wanneer volgens de bepalingen 
van het gemeene burgerlijk recht de tegen
woordigheid of het verhoor, hetzij van den 
toezienden voogd, hetzij van de bloedverwanten 
of aangehuwden van den minderjarige, hetzij 
van beiden gevorderd wordt, treedt in deze 
voogdij de tegenwoordigheid of het verhoor 
van den Raad van voogdij, vertegenwoordigd 
door zijnen Voorzitter of door een zijner leden, 
door den R aad daartoe gemachtigd, hiervoor in 
de plaats. 

14. Bij verhindering of ontstentenis van den 
Vader-Voogd wordt Zijne taak vervuld door 
den Raad van Voogdij, totdat de verhindering 
zal hebben opgehouden of totdat in de voogdij 
opnieuw zal zijn voorzien. 

15. Dadelijk na aanvaarding dor voogdij doet 
de Vader-Voogd in tegenwoordigheid van drie 
daartoe door den Raad van Voogdij uit zijn 
midden aan te wijzen leden, overgaan tot de 
beschrijving van al de goederen van den 
minderjarigen Koning. 

Deze boedelbeschrijving wordt bij notarieele 
akte opgemaakt. 

De deugdelijkheid daarvan wordt niet onder 
ee<le bevestigd. 

16. De begrooting van de uitgaven ten be
hoe,e van den minderjarigen Koning en van 
de kosten welke op het beheer der goederen 
mogen ,allen, wordt door den Raad van Voogdij, 
op ,oordra.cht van den ader-Voogd, vóór den 
aanvang van ieder kalenderjaar vastgesteld. 
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17. Binnen de eerste zes maandenJvan iéder 
kalenderjaar wordt de staat van ontvangsten 
en uitgaven van het a.fgeloopen jaar aan den 
Ra.ad van Voogdij overgelegd en door dezen 
vastgesteld. 
• In dien sta.at worden mede opgenomen als 
ontvangsten de inkomsten welke tot het 
vruchtgenot van den Vader-Voogd behooren, 
als uitgaven de kosten die aan dit vruchtgenot 
zijn verbonden. 

. Het batig overschot van den in het eerst-e 
lid bedoelden staat, voor zoover dit niet af
komstig is uit de inkomsten van de goederen, 
waarvan de Vader-Voogd het vruchtgenot 
heeft, zoomede de in den Joop van het jaar 
ontvangen kooppenningen van verkochte goe
<leren. aflossingssommen van effecten en andere 
afgeloste kapitalen, worden zoo spoedig moge
lijk, en zulks met goedkeuring van den Raad 
van Voogdij, belegd. Artikel 449 van het Bur
gerlijk Wetboek Qlijft buiten toepassing. 

18. Door deze wet wordt geene verandering 
gebracht in de wettelijke bepalingen omtrent 
het onderwerp, waarin door de wetten van 1 Mei 
1863 (Staatsblad n°. 43) en van 16 Juli 1907 
(Staatsblad n°. 225), is voorzien. 

Het verslag in artikel 10 van eerstgenoemde 
wet vermeld, wordt jaarlijks medegedeeld aan 
den Raad van Voogdij. 

19. oor zooverre daarvan bij deze wet niet 
is afgeweken, zijn op deze voogdij van toepas
sing de bepalingen van het gemeene burgerlijk 
recht. 

20. Deze wet treedt in werking op den dag 
harer a.fkon<liging. 

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

1909. 
v;et.) WILHELMINA. 
De Minister van lluitenlandsche Zaken, 

v;et.) R. DE MAREES V. 8WINDEREN. 
De Minister van J11,stitie, 

v;et.) N ELlSSEN, 
De Minister van Binnenlandsche Za/cen, 
(get. ) HEEMSKERK. 

De Minister van Marine, v;et.) J. WENTROLT. 
De M inisler van Financiën, (get. ) KoLKMAN. 

De 

De Minister van Marine, 
waarnemend Minister van Oorlog, 

J. WENTHOLT. 

(qel.) 
Min. van 

v;et.) 

De Minister van Waterstaat. 
L. H. W . .REOOU'l'. 

Landbouw, Nijverheid en Handel, 
A. s. 'l'AU1.\. 

De Minister van Koloniën, (ge l. ) !DENBURG. 
( Uitgeg. 3 April 1909.) 

2 April 1909. · BESLUIT, houdende af- en over
schrijving van het Ude op het Iste hoofd
stuk der begrooting van uitgaven van 
Nederlandsch-Indie voor het dienstjaar 1909. 
s. 90. 

2· April 1909. BESLUIT, betrekkelijk de ver
eeniging tot vrijwillige hulp "Het Neder
laudsche Roodc Kruis". S. 90A. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Marine, waarnemend Minister van Oorlog en 
van Onzen Minister van Marine, dd. 17 Ma.art 
Hl09, Kabinet Litt. R 26 en dd. 19 Maart 1909, 
S. n°. 40; 

Overwegende, 
dat bij het Tra.cta.a.t, te Genin:e gesloten op 

den 6den Juli 1906 en goedgekeurd bij de wet 
van 25 Mei 1908 (Staatsblad n°. 152), wijzigingen 
zijn gebracht in de Conventie, to Genève gesloten 
op den 22sten Augustus 1864 en bij Koninklijk 
Besluit van 21 Juli 1865 onder n°. 85 in het 
Staatsblad geplaatst ; 

dat, in verband met de bepalingen van de 
Conventie van Geneve van 22 Augustus 1864, 
is vastgesteld het Koninklijk Besluit van 6 No
vember 1895 (Staatsblad n°. 175), betrekkelijk 
de Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen 
van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden 
in tijd van oorlog, genaamd "Het :Kederlandsche 
Roode Kruis" ; 

dat het gewenscht is dat de Vereen.iging, in 
het voorgaande lid bedoeld, de gelegenheid 
hebbe zich in vredestijd voor te bereiden voor 
de taak die zij in tijden van oorlog wil op zich 
nemen; 

dat mitsdien gemeld Koninklijk Besluit van 
6 November 1895 (Staatsblad n°. 175) aan
vulling en wijziging behoeft ; 

Den Raad van Sta.te gehoord (a.dvi.es van 
30 Ma.art 1909, n°. 26) ; 

Gezien het nader rapport van voormelde 
Ministers, van Oorlog dd. 1 April 1909, Ka
binet Litt. V 2, en van Marine dd. 1 April 
1909, A30 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan, met in
trekking van het Koninklijk Besluit van 6 No
vember 1895 (Staatsblad n°. 175) te bepalen : 

Art. 1. Er bestaat eene vereeniging "Het 
Nederla.ndsche Roode Kruis". 

2. De vereeniging heeft ten doel : 
het verleenen van hulp a.a.n zieke of gewonde 

personen, behoorende tot de legers of vloten 
van oorlogvoerende mogendheden ; · 

mede te werken tot leniging van den nood 
bij rampen in binnen- of buitenland'. 
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3. De vereen.iging treft voorbereidingen : 
tot het, bij intreding van een oorlog, waarbij 

Nederland, al dan niet betrokken is, beschik
baar stellen van vertrouwd en geoefend per
soneel, van geneeskundige inrichtingen en van 
doelmatig transport- en verplegingsmaterieel ; 

tot het in werking stellen van een Informatie
bureau voor zieken en gewonden. 

4. De vereeniging wijdt zich in vredestijd 
aan zooda.nig ma.a.tscha.ppelijk werk, dat de 
belangstelling der Na.tie in haar streven levendig 
gehouden, ha.ar bloei bevorderd en mede
gewerkt worde tot het vormen van ka.pita.al 
en tot het verkrijgen va.n de noodige hulp
middelen. 

De vereeniging kan zich tot het bereiken 
van ha.ar doel verzekeren va.n de hulp van 
andere vereenigingen en instellingen. 

5. In alle gemeenten va.n het Rijk, alsmede 
in de koloniën en bezittingen des Rijks in 
andere werelddeelen, kunnen afdeelingen wor
den opgericht. 

De bedoelde afdeelingen kunnen geheel of 
gedeeltelijk uit vrouwen bestaan. 

6. De vereeniging wordt bestuurd door een 
hoofdcomité, dat uit mannen en vrouwen kan 
zijn samengesteld en zijn zetel heeft te 's Gra
venhage. 

7. De eereleden va.n de vereeniging, alsmede 
de voorzitter, de leden en de secretaris van 
het hoofdcomité worden door Ons benoemd. 

8. Het hoofdcomité benoemt een zijner leden 
tot ondervoorzitter en een tot penningmeester. 

9. De voorzitter en de leden va.n het hoofd
comité verrichten hunne werkzaamheden als 
zoodanig gratis. De secretaris van het hoofd
comité geniet van Rijkswege eene toelage, 
waarvan het bedrag door ons wordt vastgesteld. 

Moeten zij zien in dienst van de vereeniging 
buiten hunne woonplaats begeven, dan genieten 
zij van Rijkswege vergoeding voor reis- en 
verblijfkosten, overeenkomstig de bepalingen 
van het Koninklijk Besluit van 5 Januari 1884 
(.Staatsblad n•. 4), zooals dit sedert is gewijzigd. 

Het Rijk voorziet, zooveel mogelijk, in de 
lokalen voor de werkzaamheden van het hoofd
comité vereischt. 

10. Het teeken, ingesteld bij artikel 18 va.n 
het Tractaat van 6 Juli 1906 - goedgekeurd 
bij de wet van 25 Mei 1908 (Staatsbladn•. 152)
bestaande in een rood kruis op een witten 
grond, is ook het onderscheidingsteeken van 
het Nederlandsche Roode Kruis. 

De voorzitter, de leden en de secretaris van 
het hoofdcomité en die van de besturen der 
afdeelingen, bedoeld bij artikel 5 va.n dit Be
sluit, zijn gerechtigd tot het dragen van voor-

meld onderscheidingsteeken, behoudens het in 
de volgende zinsnede bepaalde. 

De leden der vereeniging, die zich hebben 
verbonden om bij een op voet va.n oorlog ge
brachte krijgsmacht dienst te doen tot het 
verzorgen van zieken en gewonden, zijn, zoo
la.ng zij als zoodanig in functie zijn, verplicht 
het onderscheidingsteeken te dragen op een 
witten band, vastgehecht a.an den linker
bovena.rm. 

Het bovenbedoelde roode kruis op een wittfn 
grond wordt vanwege het hoofdcomité of de 
besturen van afdeelingen der vereeniging, aifr 
merk van herkomst, op de ten dienste der 
gewonden van hen uitgaande goederen of op 
de verpakking daarvan geplaatst. 

11 De door de vereeniging, overeenkom
stig het bepaalde bij artikel 2 van dit Besluit 
te verleenen hulp a.an zieke of gewonde per
sonen behoorende tot de legers of vloten van 
oorlogvoerende mogendheden geschiedt : 

1°. ingeval van een oorlog waarbij Nederland 
betrokken is, in aansluiting aan de geneeskun
dige diensten der land- en der zeemacht. 

2°. ingeval van een oorlog, waarbij Nederland 
niet betrokken is, nadat daartoe de Koninklijke 
machtiging is gevraagd en verkregen en nadat 
door de Regeering van den oorlogvoerenden 
Staat die hulp is aanvaard. 

Hulp alleen door toezending van geld of 
van goederen, die te allen tijde onmiddellijk 
hier te lande in voldoende hoeveelheid kunnen 
verkregen worden, kan zonder die machtiging 
en aanvaarding worden verleend. 

Hulp bij rampen, als in artikel 2 bedoeld, 
ka.n mede zonder die machtiging en aanva.a.r
ding worden verleend. 

12. Do sub 1° van artikel 11 van dit besluit 
bedoelde aansluiting wordt, reeds in tijd van 
vrede, zooveel mogelijk voorbereid en geregeld. 

Tot dat doel wordt het volgende bepaald : 
De Inspecteur van den Geneeskundigen 

Dienst der Landmacht en de Inspecteur van 
den Geneeskundigen Dienst der Zeemacht zijn 
krachtens hun ambt, lid van het hoofdcomité. 
Zij nemen deel a.a.n zijne beraadslagingen, 
werkzaamheden en besluiten, verstrekken daar
bij de gewenschte inlichtingen over de orga
nisatie en andere aangelegenheden betreffende 
de strijdkrachten te land en te water en den 
geneeskundigen dienst en treden bij het voor
bereiden en het nemen van maatregelen ter 
verkrijging van de sub 1° van artikel 11 be
doelde a.a.nsluiting en wijders in het geval van 
verstrekking va.n hulp, a.ls bedoeld sub 2° van 
artikel 11, op a.ls vertegenwoordigers der Re
geering. 
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Zij zijn tevens bevoegd om het hoofdcomité 
gelegenheid te geven, zich op de hoogte te 
stellen van het materieel, waarover de militaire 
geneeskundige dienst voor de vervulling van 
zijn taak in oorlogstijd kan beschikken. 

Zij ontvangen steeds, op hun verzoek, van 
het hoofdcomité de voor hen gewenschte in
lichtingen omtrent het personeel bij de ver
eeniging beschikbaar of waarover het in tijd 
van oorlog beschikking zal verkrijgen, alsmede 
omtrent de hoeveelheid en den aard van het 
beschikbare materieel en zijn bevoegd, het 
materieel der vereeniging, zoo dikwijls hun dit 
noodig voorkomt, in oogenschouw te nemen. 

In den loop van het derde kwartaal van elk 
jaar, worden door het hoofdcomité mede
deelingen gedaan aan Onze Ministers van 
Oorlog en van Marine betreffende het personeel 
en het materieel, dat de vereeniging, op het 
tijdstip der mededeeling, beschikbaar heeft, 
benevens van het personeel, dat zich heeft 
opgegeven om in tijd van oorlog voor het 
verleenen van hulp beschikbaar te zijn. 

13. Ingeval van mobilisatie wordt aan den 
taf ~an den Opperbevelhebber van Land- en 

Zeemacht, aan het Hoofdkwartier van het 
Veldleger, aan de Staven der Divisiën en zoo 
noodig ook aan de Hoofdkwartieren van de 
liniën en stellingen een gedelegeerde van het 
Nederlandsche Roode Kruis toegevoegd. 

De gedelegeerde, toegevoegd aan den Staf 
van den Opperbevelhebber van Land- en Zee
macht, moet lid zijn van het hoofdcomité, 
draagt den titel van Hoo/dwmmissaris van het 
N ederlandsche Roode Kruis en heeft, onder 
toezicht van den Opperbevelhebber van Land
en Zeemacht, de algemeene leiding van de 
vrijwillige ziekenverpleging voor Land- en 
Zeemacht. 

De gedelegeerde toegevoegd aan het Hoofd
kwartier van het Veldleger, moet lid zijn van 
het Hoofdcomité, draagt den titel van: Eerste 
Commissaris van het Nederlandsche Roode Kruis 
bij het Veldleger en heeft, onder den Chef van 
den Geneeskundigen Dienst bij het Veldleger, 
de algemeene leiding van de vrijwillige zieken
verpleging daarbij. 

De overige gedelegeerden dragen den titel 
van Commissaris van het N ederlandsche Roode 
Kruis bij . . . . (b. v. de lste Divisie of in de 
Stelling van Amsterdam, enz.). Zij worden bij 
voorkeur gekozen uit de leden van het hoofd
nomité, doch kunnen, zoo noodig, ook worden 
gekozen uit de leden van het bestuur eener 
plaatselijke afdeeling. Zij hebben, onder den 
Chef van den Geneeskundigen Dienst van het 
onderdeel, waarbij zij in functie zijn, de alge-

meene leiding van de vrijwillige ziekenver
pleging daarbij. 

De Hoofdcommissaris en de Eerste Com
missaris bij het Veldleger, worden reeds in 
vredestijd door Ons benoemd. 

14. De bestaande statuten van de ver
eeniging worden door het hoofdcomité in over
eenstemming gebracht met de bepalingen van 
dit besluit en daarna onderworpen aan de Ko
ninklijke goedkeuring. 

Het hoofdcomité stelt de reglementen van 
orde voor de vereeniging vast. 

Onze l'ilinisters van Oorlog en van Marine 
zijn belast met de uitvoering van dit besluit, 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
Onze Ministers van Buitenlandsche Zaken, van 
Binnenlandsche Zaken, van Justitie, van Ko
loniën en van Landbouw, Nijverheid en Han
del, aan den Raad van State en aan de Alge
meene Rekenkamer en dat in het Staatsblad 
en in de Staatscourant zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 2den April 1909. 
(qet.) WIL HEL MINA. 

De Ministe1· van Marine, 
waarnemend Minister van Oorlog , 

(get. ) J. WENTHOLT. 

De Minister van Marine, (get. ) J. WENTHOLT. 

(Uitgeg. 27 April 1909.) 

3 April 1909. WET, houdende naturalisatie 
van Michiel Hubertu.Y Kessels en twee en 
zestig anderen. S. 91. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ••. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat de hiernagenoemde personen aan Ons een 
verzoek om naturalisatie hebben ingediend, 
met overlegging van de bewijsstukken, bedoeld 
in artikel 3, in verband met artikel 3bis, der 
wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268) 
op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
gewijzigd bij de wet van 8 Juli 1907 (Staats
blad n°. 177) ; 

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

Eenig artikel. 

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij 
deze verleend aan : 

1. Michiel Hul:,ertus Kessels, bankwerker, 
geboren te Heythuizen (provincie Limburg) 
den 15 Juli 1865, wonende te Anrath (Pruisen); 

2. Francisca Rademakers, weduwe van 
Joannes Casparus Knarren, zonder beroep, ge
boren te Merkelbeek (provincie Limburg) den 
20 Maart 1839, wonende te Aken (Pruisen) ; 

3. Johannes Jacobus Spee, spoorwegwerker, 
geboren te Neer (provincie Limburg) den 20 
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Februari 1869, wonende te Altenessen (Prui
sen); 

4. Antonius Ludovicus Jacobus Kuijper, pro
curatiehouder, geboren te Amsterdam (pro
vincie Noordholland) den 27 Juli 1866, wonende 
te Johanneshurg (Transvaal); 

5. Christeaan Hiibertus Dobbelstein, land
bouwer, geboren te Noorbeek (provincie Lim
burg) den 11 October 180/i, wonende te Hei
stern/Lontzen (Pruisen) ; 

6. Antonius Hubertus .ilfosolijn, boekbinder, 
geboren te Roermond (provincie Limburg) den 
1 Januari 1851, wonende te Kevelaer (Prui
sen); 

7. Hendrik Blaak, arbeider, geboren te 
Ha'.1.rlemmermeer (provincie Noordholland) den 
22 Januari 1868, wonende te orden (Pruisen); 

8. Bernard Vos, kantoorbediende, geboren 
te Leeuwarden (provincie Friesland) den 6 
Augustus 1860, wonende te Londen (Groot
Brita.nnië); 

9. Martinus Hef/els, voerman, geboren te 
Born (provincie Limburg) den 26 Januari 1867, 
wonende te St. Tönis (Pruisen); 

10. Johannes Brona, arbeider, geboren te 
Ottersum (provincie Limburg) den 31 Januari 
1874, wonende te Goch (Pruisen) ; 

ll. Grndus Slot, arbeider, geboren te Lon
neker (provincie Overijssel) den ö Juni 1858, 
wonende te Ochtrup (Pruisen) ; 

12. Gradus Jonkhans, arbeider, geboren te 
Gendringen (provincie Gelderland) den 16 Mei 
1851, wonende te Emmerik (Pruisen); 

13. Israel Mendes da Costa, fabrikant, ge
boren te 's Gravenhage den 20 April 1842, 
wonende te Schaerbeek (België);~ i· ' 

14. Willem Levels, administrateur, gebor"n 
te Beegden (provincie Limburg) den 21 Januari 
1873, wonende te Vorst (Pruisen); 

15. Arend Jan ter Meer, arbeider, geboren 
te Haaksbergen (provincie Overijssel) den 6 Mei 
1875, wonende te Gronau (Pruisen); 

16. Herman ter Meer, arbeider, geboren te 
Haaksbergen (provincie Overijssel) den 24 Juni 
1871, wonende te Gronau (Pruisen) ; 

17. H ermannus Kok, veehoeder, geboren te 
Dalfsen (provincie Overijssel) den 18 Juli 1862, 
wonende te Benrath/Buscherhof (Pruisen) ; 

18. Henricus Hubertus Laenen, boeren
knecht, geboren te Nederweert (provincie Lim
burg) den 19 Augustus 1869, wonende te Vorst 
(Pruisen); 

19. Egbert Bentum, leerlooier, geboren te 
Zuidlaren (provincie Drenthe) den 6 Mei 1855, 
tijdelijk verblijvende te Zuidlaren (provincie 
Drenthe); 

20. Cornelis Janssen, arbeider, geboren te 

Groesbeek (provincie Gelderland) den 10 Juni 
1875, wonende ~c olingen (-Pruisen) ; 

21. Jfaria Everharda Bamnann, dienstbode, 
geboren te Emmerik (Pruisen) den 21 Mei 1873, 
wonende to Emmerik (Pruisen) ; 

22. Jacobus Tilmans, arbeider, geboren te 
Grevenbicht (provincie Limburg) den 3 Augus
tus 1876, wonende te Kempen (Pruisen) ; 

23. Peter N euij, arbeider, geboren te Ben
rath (Pruisen) den 15 November 1871, wonende 
te Benrath (Pruisen); 

24. Leonardus Goo sens, boerenknecht, ge
boren te Beek en Donk (provincie Noordbra
bant) den 22 Juli 185fl, wonende te Benrath 
(Pruisen); 

25. Johannes Wilhelmus Ising, landbou
wer, geboren te Bergh (provincie Gelderland) 
den 14 November 1854, wonende te Schneppen
baum (Pruisen); 

26. .Martinus J elles Jellesma, reiziger, ge
boren te Wisch (provincie Gelderland) den 8 
Februari 1873, tijdelijk verblijvende te Neuren
berg (Beieren) ; 

27. Joannes H1ibertus mn Dijck, arbeider, 
geboren te Maastricht (provincie Limburg) den 
15 Nov. 1 63, wonende te Benrath (Pruisen); 

28. Arend Jan Mos, machinist, geboren te 
Ambt-Delden (provincie Overijssel) den 5 April 
1852, wonende te Emmerik (Pruisen) ; 

29. Gerardi1s Derlcsen, arbeider, gebornn te 
Huissen (provincie Gelderland) den 23 Januari 
1874, wonende te Rindern (Pruisen) ; 

30. Hendrikus Franciscus Arts, landbouwer, 
geboren te Bergh (provincie Gelderland) den 
6 Maart 1862, wonende te Emmerik (Pruisen) ; 

31. Otto Otten, sigarenmaker, geboren te 
Neuzen (provincie Zeeland) den 28 Juni 1866, 
wonende te Emmerik (Pruisen) ; 

32. Gradus ter Horst, dienstknecht, geboren 
te Wisch (provincie Gelderland) den 31 Mei 
1844, wonende te Emmerik (Pruisen); 

33. Bernardus Menkhorst, daglooner, gebo
ten te Eibergen (provincie Gelderland) den 3 
Nov. 1860, wonende te St. Tönis (Pruisen) ; 

34. Adolph Franciscus Petrus Kappen, kan
toorbediende, geboren te 's Hertogenbosch 
(provincie Noordbrabant) den 24 October 1869, 
wonende te Berchem (België) ; 

35. Johan Lambert Knubben, daglooner, 
geboren te Brunssum (provincie Limburg) den 
29 eptember 1864, wonende te Steele-Ruhr 
(Pruisen); 

36. Peter Bos, sigarenmaker, geboren te 
Deventer (provincie Overijssel ) den 5 Juli 1870, 
wonende te tockholm (Zweden); 

37. Hermanus Lenssen, voerman, geboren 
te Maashees en Overloon (provincie Noord-
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brabant) den 10 Februari 1858, wonende te 
Vorst (Pruisen); 
. 38. Johannes Hendricu.s Bouman, sloten

makersknecht, geboren te Gendringen (pro
vincie Gelderland) den 4 October 1858, wonende 
te Emmerik (Pruisen) ; 

39. Harm.anus Theodorus Sessing, klompen
maker, geboren te Vorden (provincie Gelder
land) den 19 Januari 1846, wonende te Elten 
(Pruisen); 

40. Johannes Antonius Vos, boerenknecht, 
geboren te Didam (provincie Gelderland) den 
8 October 1850, wonende te Menden (Pruisen) ; 

41. Hendrikus Linssen, daglooner, geboren 
te Maasbracht (provincie Limburg) den 22 
Januari 1868, wonende te -Vorst (Pruisen): 

42. Theodorus Janssen, mijnwerker, gebo-
ren te Ubbergen (provincie Gelderland) den 17 
Dec. 1864, wonende te Fischlaken (Pruisen) ; 

43. Arnoldus van der Heyden, dagbladver
kooper, geboren te Wintelre, gemeente Vessem, 
Wintelre en Knegsel (provincie Noordbrabant) 
den 9 Mei 1837, wonende te Antwerpen (Bel
gië); 

44. Nicolaas Bouten, daglooner, geboren te 
Baarlo, gemeente Maasbree (provincie Limburg) 
den 9 October 1866, wonende te St. Tönis (Prui
sen); . 

45. Franciscus Albertus Ponjée, schoenma
ker, geboren te Bergen (provincie Limburg) den 
21-November 1871, wonende te Rees (Pruisen); 

46. Cornelia Petronella Gersen, weduwe van 
Eduard Norden, zonder beroep, geboren te 
Millingen (provincie Gelderland) den 23 Sep
tember 1851, tijdelijk verblijvende te 's Graven
hage; 

47. Joannes Demming, machinist, geboren 
te Herwen en Aerdt (provincie Gelderland) den 
28 December 1853, wonende te Duisburg
Beeck (Pruisen) ; 

48. Peter Mathijs L ensen, boerenknecht, ge
boren te Mook (provincie Limburg) den 21 
Januari 1874, wonende te K eppeln (Pruisen); 

49. Henri Foijer, koopman, geboren te 
Maastricht (provincie Limburg) den 30 Augus
tus 1863, wonende te Berlin-Friedenau (Prui-
sen); · 

50. Gerard Rutten, landbouwer, geboren te 
Sittard (provincie Limburg) den 7 Augustus 
1860, wonende te, Vorst (Pruisen); 

51. Christiaan van Hoof, daglooner, geboren 
te Venraij (provincie Limburg) den 7 Juni 1861, 
wonende te Hüls (PrÜisen) ; 

52. Peter Johannes Victor de Kinderen, mo
lenaar, geboren te Lierop (pro~incie Noordbra
bant) den 3 Juni 1861, wonende te Raevels 
(België); 

53. Josephus Wassenaar, dokwerker, ge
boren te Zundert (provincie Noordbrabant) den 
26 Juni 1848, wonende te Antwerpen (België); 
· 54. Peter Gubbels, daglooner, geboren te 

Horn (provincie Limburg) den 30 Mei 1874, 
wonende te Doveren (Pruisen) ; 

55. Mathijs Jozef Von Wersch, tramcon
ducteur, geboren te Heerlen (provincie Limburg) 
den 16 December 1871, wonende te Kohlscheid 
(Pruisen); 

56. Johannes Everhardus Cornelis Vennis, 
mijnwerker, geboren te Amsterdam (provincie 
Noordholland) den 29 April 1873, wonende te 
Alstaden bij Oberhausen (Pruisen); 

57. Anthonius Huhertus Stemkens, boeren
arbeider, geboren te Neer (provincie Limburg} 
den 15 Maart 1867, wonende·te Viersen (Prui
sen); 

58. Jakob Quad/lieg, arbeider, geboren te 
Aplerbeck (Pruisen) den l Augustus 1873, wo
nende te Würseln/Aken (Pruisen); · 

59. Nicolaas Sa·velkoul, landbouwer, gebo
ren te Grevenbicht (provincie Limburg) den 
16 Mei 1870, wonende te Vorst (Pruieen}; 

60. Joseph Henriciis Hiibertus van Appeven, 
koetsier, geboren te Roermond (provincie Lim
burg) den 6 September 1870, wonende te Ber
chem (België); 

61. Joseph Theunissen, koopman, geboren 
te Eijsden (provincie Limburg) den 7 Maart 1858 
wonende te Luik (België); 

62. Herm Kloosterziel, arbeider, geboren te 
Zwollerkerspel (provincie Overijssel) den 3 Sep
tember 1846, wonende te Vclbert-Land (Prui
sen); 

63. Johannes Roddeman, slotenmaker, ge
boren te Olst (provincie Overijssel) den 26 
Mei 1868, wonende t.e Heiligenhaus (Pruisen). 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 3den April 

1909. 
(Jlet.) WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, (get. ) NELISSEN. 

(Uitgeg. 20 April 1909.) 

3 April 1909. WET, houdende vaststelling van 
het slot der rekening van de koloniale 
uitgaven en ontvangsten voor Curaçao over 
het jaar 1905. S. 92. 

Bij deze wet wordt het slot der rekening 
van de koloniale uitgaven en ontvangsten voor 
Curaç110 over het dienstjaar 1905 vastgesteld 
als volgt: 

De uitgaaf bedraagt: f 840,656.056• 

De ontvangst bedraagt f 594,418.496• 

Het nadeelig slot der rekening bedraagt 
alzoo f 246,237.56. 
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3 April 1909. WET, houdende vaststelling van 
het slot der rekening van de koloniale 
uitgaven en ontvangsten voor Suriname 
over het dienstjaar 1904. S. 93. 

Bij deze wet wordt het slot der rekening 
van de koloniale uitgaven en ontvangsten voor 
Swriname over het dienstjaar 1904 vastgesteld 
als volgt: 

De uitgaaf bedraagt f 4,9ól,642.736• 

De ontvangst bedraagt f 4,215,397.686• 

Het nadeelig slot der rekening bedraagt 
alzoo f 736,245.0ó. 

3 Ap,-il 1909. WET,houdendeverhoogingvan 
de begrooting van uitgaven van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1909. 
s. 94. 

3 April 1909. WET, tot heffing van personeele 
belasting wegens motorrijtuigen. S. 9ó. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . .. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het noodig is, over te gaan tot heffing van 
personeele belasting wegens motorrijtuigen ; 

Zoo is hc,t, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Achter hoofdstuk V der wet van 

16 April 1896 (Staatsblad n°. 72) tot regeling 
der personeele belasting, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 14 Juli 1904 (Staatsblad n°. 146), 
wordt een nieuw hoofdstuk ingevoegd, lnidende: 

,,HOOFDSTUK Vbis. 

Belastiny naar den zevenden grondslag. 

Art. 3lbis. § I. De belasting wordt geheven 
wegens het houden, hier te lande, van motor
rijtuigen, die op den openbaren weg worden be
reden. 

Onder motorrijtuigen worden verstaan alle 
rij- of voertuigen, bestemd om uitsluitend of 
mede door eene mechanische kracht, op of aan 
het rij- of voertuig zelf aanwezig, anders dan 
langs spoorstaven te worden voortbewogen. 

§ 2. Wie krachtens overeenkomst de beschik
king heeft over een motorrijtuig van een ander, 
onverschillig of dit al dan niet steeds hetzelfde 
is, wordt te dier zake geacht een motorrijtuig 
te houden ; ten ware de overeenkomst,, met 
inbegrip van verlenging ter keuze van eene der 
partijen, blijkt over korter tijdvak dan een en 
twintig dagen te loopen. 

Het bij art. 26, 2de lid, bepaalde is ook op 
deze overeenkomst van toepassing. 

§ 3. Geene belasting wordt geheven wegens 
het houden van : 

a. motorrijtuigen door publiekl'('chtelijke Ji. 
chamen; 

b. motorrijtuigen, die kennelijk ingericht zijn 
voor goederenvervoer of voor het vervoer 
van werktuigen en uitsluitend of hoofd
zakelijk daarvoor gebruikt worden ; 

c. motorrijtuigen, die uitsluitend worden 
gebezigd in het bedrijf van fabrikant van 
of handelaar in die voorwerpen, en deel 
uit maken van zijnen handelsvoorraad. 

§ 4. De belasting bedraagt jaarlijks : 
a. wegens de motorrijwielen : 

1 °. voor ieder rijtuig, ingericht tot 
het vervoer van één persoon. / 6 ; 

2°. voor ieder rijtuig, ingericht tot 
het vervoer van meer dan één 
persoon, of dat door middel van 
een voorspan-, zijspan- of aan
hangwagen gebezigd wordt tot 
het vervoer van meer dan één 
perROOn . / 8 ; 

• b. wegens alle overige motorrijtuigen, behal
ve de onder c. genoemde : 

10. voor ieder rijtuig van niet meer 
dan zeven paardekrachten . / 30 ; 

20. voor ieder rijtuig van meer dan 
zeven en niet meer dan veertien 
paardekrachten . / 70 ; 

30_ voor ieder rijtuig van meer dan 
veertien en niet meer dan vier 
en twintig paardekrachten . f 120 ; 

40_ voor ieder rijtuig van meer dan 
vier en twintig en niet meer dan 
veertig pa.ardekra.chten . / 180 ; 

50, voor ieder rijtuig van meer dan 
veertig pa.ardekrachten . / 250 ; 

c. wegens de motorrijtuigen, uitslui
tend voorzien van een electromotor : 

voor ieder rijtuig . . / 120. 
Voor de toepassing dezer para.graaf wordt 

het aantal paardekrachten berekend volgens 
eene formule, die bij algemeenen maatregel van 
bestuur wordt vastgesteld. 

§ 5. De belasting wordt verminderd : 
a. voor de motorrijtuigen, die uitsluitend of 

hoofdzakelijk voor het beroep of bedrijf van 
den belastingplichtige worden gebezigd, tot de 
helft der bij § 4 bepaalde bedragen ; 

b. voor de motorrijtuigen, die uitsluitend of 
hoofdzakelijk worden gebezigd in het bedrijf 
van verhuurder van motorrijtuigen of onder
nemer van personenvervoer, en voor de motor
rijtuigen, die tevens in een dier bedrijven, doch 
hoofdzakelijk in het bedrijf van fabrikant van 
of handelaar in die voorwerpen. worden ge
bezigd, tot een vierde der bij § 4 bepaalde be
dragen; 
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c. voor de motorrijtuigen, uitsluitend voor- 1 

zien van een electromotor, en uitsluitend ge
bezigd in het bedrijf van verhuurder dier rij
tuigen, tot / 10. 

Voor de toepassing van het onder letter a 
bepaalde wordt niet als een gebruik voor het 
beroep of bedrijf van den belastingplichtige 
beschouwd het rijden van zijne woning naar de 
vaste plaats zijner beroeps- of bedrijfsbezig
heden of omgekeerd. 

§ 6. Voor motorrijtuigen, die in strijd met de 
bepalingen van hoofdstuk VIII niet zijn opge
geven, wordt het bedrag der belasting met 50 
ten honderd vermeerderd. 

Wanneer voor een motorrijtuig de belasting, 
zooals zij bij de §§ 4 en 5 van dit artikel is ge
regeld, volgens den werkelijken toestand meer 
bedraagt dan volgens de gedane aangifte, wordt 
zij verhoogd met 50 ten honderd van het ver
schil." 

2. Achter artikel 56 wordt een nieuw artikel 
opgenomen, luidende : 

"Art. 56bis. Wanneer het bezwaar tegen den 
aanslag wegens een motorrijtuig, vallende onder 
artikel 3lbis, § 4b, de rangscmkking in eene der 
daarbij bepaalde groepen betreft, wordt daarop 
door den directeur geen uitspraak gedaan, dan 
nadat de aangeslagene het motorrijtuig heeft 
onderworpen aan een onderzoek naar het 
aantal paardekrachten. 

De aangeslagene heeft het recht dit onder
zoek in persoon of bij gemachtigde bij te wonen, 
waartoe hem dag en uur, waarop het zal plaats 
hebben, door den directeur minstens 3 x 24 
uur te voren wordt medegedeeld. 

Hij is bevoegd bij dat onderzoek, onder over
legging van zoodanige stukken als hij gewenscht 
acht, en binnen vier weken daarna schriftelijk 
aan den directeur, zijne bezwaren tegen de wijze 
waarop dat onderzoek plaats had of tegen de 
uitkomst daarvan, uiteen te zetten. 

Van de uitkomst van het onderzoek mag de 
directeur niet ten nadeele van den aangeslagene 
afwijken. 

Bij algemeenen maatregel van bestuur wordt 
vastgesteld, door wien en volgens welke regelen 
het onderzoek wordt verricht. 

Aan de personen, aan wie het onderzoek 
wordt opgedragen, kan door Ons ten laste 
van het Rijk eene belooning worden toege
legd." 

3. Aan artikel 57 wordt een derde paragraaf 
toegevoegd, luidende : 

,,§ 3. Het beroep kan niet gericht zijn tegen 
de uitspraak op een bezwaar als bedoeld in ar
tikel 56bi ... " 

4, In artikel 1 wordt in plaats van de punt, 
1 !)!l!l, 

achter ,.rijwielen", gelezen een komma, en daar
aan toegevoegd : 

,.7°. motorrijtuigen. " 
Achter het eerste lid van artikel 17, § 1. wordt 

een nieuw lid opgenomen, luidende : 
"Motorrijtuigen worden voor de toepassing 

van dit artikel niet als rijtuigen beschouwd." 
Aan§ 1 van artikel 31, zooals het is gewijzigd 

bij de wet van 14 Juli 1898 (Staatsblad n°. 181), 
wordt als tweede lid toegevoegd: 

., Waar in deze wet, zonder nadere aanduiding, 
van rijwielen wordt gesproken, zijn de motorrij
,vjelen niet daaronder begrepen." 

Het tweede lid van artikel 32, § 1, wordt 
gelezen: 

"Het hoofd van het gezin wordt geacht ook 
de rijtuigen, pleiziervaartuigen, dienstboden, 
paarden, rijwielen en motorrijtuigen ,an de 
leden van zijn gezin te houden." 

In ::1rtikel 34 wordt sub b gelezen : 
"buitenslands wonenden, voor zoover zij 

'niet langer dan drie achtereenvolgende maanden 
hier te lande een perceel in gebruik hebben of 
dienstboden, paarden, rijwielen of motorrij
tuigen houden." 

In het tweede lid van artikel 37 wordt in 
plaats van .,dienstboden of paarden" gelezen 
,,dienstboden, paarden of motorrijtuigen." 

Van ar tikel 39 wordt het eerste lid gelezen : 
"Verhooging van belasting heeft plaats bij 

verandering van den toestand naar den grond
slag haardsteden, dienstboden, paarden, rij
wielen of motorrijtuigen." 

In de artikelen 44, 45 en 77, zooals zij zijn ge
wijzigd bij de wet van 14 Juli 1898 (Staatsblad 
n°. 181), wordt in plaats van "vierden, vijfden 
of zesden" gelezen "vierden, vijfden, zeEden of 
zevenden". 

Van artikel 48 wordt het eerste lid sub 2°. 
gelezen: 

,,naar den vierden, vijfden of zevenden grond
slag, in de gemeente, waar de belastingplichtige 
zijn domicilie heeft, of, indien hij buitenslands 
woont, in de gemeente waar de dienstboden, 
paarden of motorrijtwgen worden: gehou
den;" . 

Artikel 51 wordt gelezen: 
,,De vastgestelde aanslag naar den tweeden, 

vierden, vijfden, zesden of zevenden grondslag 
kan, ook zonder dat eene aangifte volgens art. 
45 of art. 46 is gedaan, worden verhoogd." 

In artikel 63, § 3, worden de woorden " dienst
boden of paarden" vervangen door "dienst
boden, paarden of motorrijtuigen als bedoeld 
in art. 3lbis, § 4, sub b en c," en de woorden 
"vierden of den vijfden" door "vierden, vijfden 
of zevenden". 

13 
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Artikel 70, § 2, wordt gelezen : 
,,De ambtenaren der directe belastingen heb

ben tot het opnemen en onderzoeken der paar
den en motorrijtuigen toegang tot alle stallen 
en bergplaatsen." 

Van dat artikel wordt het tweede Jid van § 4 
gelezen : 

"De gebruikers der perceelen, stallen en 
bergplaatsen en de houders der paarden en 
motJrrijtuigen zijn verplicht, desgevraagd, de 
aanwijzingen te geven die voor de opneming en 
het onderzoek noodig zijn." 

5. In artikel 40, zooals het is gewijzigd bij 
de wet van 14 Juli 1898 (Staatsblad n°. 181), 
wordt in het tweede lid in plaats van "vierden, 
vijfden of zesden grondslag" gelezen "vierden, 
vijfden, zesden of zevenden grondslag". 

In het derde lid wordt achter onderdeel IV A 
ingelascht : 

,,IV B. opgaaf van het getal motorrijtuigen, 
gesplitst naar de onderscheidingen dezer wet ;". 

6. Deze wet wordt geacht in werking te zijn ' 
getreden op 1 J anuari 1909. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's Gravenhage, den 3den April 
1909. 

(,get. ) WILHELMINA. 

De Minister van F'inanciën, 
(_get. ) KOLKMA.N. 

(Uitgeg. 4 April 1909.) 

3 April 1909. W ET, tot verhooging van het 
negende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1909. (Verbetering 
van de rivier de Waal. ) S. 96. 

Bij deze wet wordt art. 29, het totaal der 
2de Afd. alsmede / het eindcijfer van het 
Hoofdstuk verhoogd met f 150,000. 

3 April 1909. BESLUIT, tot schorsing van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Westbroek van 17 Maart 1909, strekkende 
om in bij dat besluit nader omschreven 
gevallen de Raadsvergaderingen van West
broek steeds te beleggen vóór die van 
A chttienhoven. S. 97 . 

Geschorst tot 1 Oclober 1909. 

5 April 1909. BESLUIT, tot vernietiging van 
het besluit van Burgemeester en Wethou
ders van Tubb.ergen van 27 October 1908, 
waarbij aan H. B. TER HEYNE, aldaar, 
vergunning is verleend voor den verkoop 
van sterken drank in het klein . S. 98. 

WIJ WILHELM! A, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 26 Februari 1909, 
n° 1438, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, be 
t-reffende het besluit van Burgemeester en Wet
houders van Tubbergen van 27 October 1908, 
waarbij aan H. B. TER HEYNE, aldaar, vergun
ning is verleend voor den verkoop van sterken 
drank in het klein ; 

Overwegende, dat gebleken is, dat Burge
meester en Wethouders van Tubbergen deze 
vergunning hebben verleend met toepassing 
van artikel 55, lste Jid, der Drankwet (Staats
blad 1904 n°. 235) ; 

dat artikel 55, l ste lid, van de Drankwet be
paalt, dat voor de Jocaliteiten, waarin op l Mei 
1881 zonder strijd met wet of verordening 
sterke drank werd verkocht, de vergunning, 
behoudens in de daar bedoelde gevallen, niet 
kan worden geweigerd, zoolang aan die Jocali
teiten de bestemming om voor verkoop van 
sterken drank in het klein te worden gebruikt, 
niet door eene daad van den eigenaar of gebrui
ker is ontnomen ; 

dat H . B. TER HEYNE in 1891 de betaling 
van het vergunningsrecht en den verkoop van 
sterken drank in het perceel heeft gestaakt, 
nadat hij daartoe bij deurwaarders-exploit 
was gesommeerd op grond van het contract , 
waarbij door hem hec perceel was gekocht en 
waarbij was overeengekomen, dat o. m. de 
kooper, zijnde voornoemde H. B. TER HeYNE, 
daarin geen herberg of tapperij zou mogen uit 
oefenen ; 

dat derhalve door eene daad van den eige
naar aan de localiteiten de bestemming om voor 
den verkoop van sterken drank in het klein te 
worden gebruikt is ontnomen; 

dat mitsdien artikel 55, lste lid, van de 
Drankwet niet meer van toepassing was en 
bovenvermeld besluit van Burgemeester en 
Wethouders van Tubbergen is in strijd met de 
wet; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet ; 
Den Raad van flt,,,te gehoord, advies van 

23 Maart 1909, n°. 25; 
Gezien het nader rapport van Onzen Minis

ter van Binnenlandsche Zake van 2 April 1909, 
n°. 3208, afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenvermeld besluit van Burgemeester en 

Wethouders van Tubbergen van 27 October 
1908 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 afschrift 
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aan den Ra.ad van Sta.fo medegedeeld zal 
worden. 

's Gravenhage, den 5den April 1909. 

(get.) WIL H E L M IN .A. 

De M inister van B innenlandsche Zaken, 
(get.) HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 17 April 1909.) 

5 April 1909. BESLUIT, houdende beslissing, 
dat door de kroon geen beslissing omtrent 
eene aan de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten onderworpen verordening kan wor
den genomen, vóórdat omtrent die veror
dening door dat college is beslist. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien de stukken betreffende het door Ge
deputeerde Staten ingevolge art. 147 der Pro
vinciale W et aan Onze beslissing onderworpen 
geschil tusschen de gemeenten Hoogwoud en 
Nieuwe Niedorp betreffende de vaststelling van 
eene Verordening tot regeling van de jaarwed
den en verdere belooningen van de onderwij
zers aan de gemeenschappelijke openbare lagere 
school van Hoo_qwoud en Nieuwe Niedorp, staan
de aan de Langereis te Hoogwoud ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 17 
Maart 1909, n°. 32; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 2 April 1909 n° . 
2626, afdeeling Lager Onderwijs; 

Overwegende : dat onder dagteekening van 
11 Januari 188:.!, n°. 78, Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland hebben goedgekeurd een 
gemeenschappelijk besluit der Raden van Hoog. 
woud en Nieuwe Niedorp tot stichting van eene 
lagere school aan de Langereis van welk be
sluit artikel 11 bepaalt: 

"De voordracht, benoeming, schorsing en 
ontslag van onderwijzers en onderwijzeressen 
en de bepaling hunner tractementen .... ge· 
schieden door de betrokken autoriteiten der 
beide gemeen ten gemeenschappelijk ; " 

dat volgens de thans bestaande regeling, 
door Gedeputeerde Staten goedgekeurd bij be
sluit van 18 Juni 1902, n°. 83, de jaarwedde 
van het hoofd der school is bepaald op .f 800, 
met vier vijfjaarlijksche verhoogingen van 
/50,-; 

dat met ingang van 1 Januari 1908, de Ra
den der beide gemeenten de jaarwedden der 
hoofden van scholen in elk dezer opnieuw ge
regeld, welke regelingen hierin overeenstem
men, dat de aanvangswedde f 900, bedraagt, 

maar hierin verschillen, dat, terwijl Niemoe 
Niedorp zich bepaalt tot vier vijfjaarlijksche 
verhoogingen van f 50, Hoogwoud er nog een 
vijfde aan toevoegt na 26 dienstjaren f 100, en 
een zesde na vijf-en-dertigjarigen diensttijd 
van f 200; dat toen daarop de herziening der 
jaarwedde van het hoofd der gemeenschappe
lijke school ter sprake kwam, de .Raad van 
elk der beide gemeenten die op dezelfde 
wijze wilde geregeld zien als voor de overige 
hoofden van zijne gemeente was geschied, 
zoodat de Raad van Nieuwe Niedo,p met het 
voorstel van dien van Hoogwouil nopens toeken
ning,. van de latere verhoogingen tot f 1200 en 
f 1400, niet wenschte mede te gaan; 

dat Gedeputeerde Staten getracht hebben 
dit geschil bij te leggen en hebben voorgesteld 
instede van de beide genoemde tractements
verhoogingen eene enkele verhooging vast te 
stellen, zoodat de jaarwedde ten hoogste zoude 
bedragen f 1200, bij 26 en meer dienstjaren ; 

dat de Raad van Hoogwoud met dit bemid
delin~svoorstel genoegen heeft genomen, dut 
echter die van Nieuwe Niedorp niet met het 
voorstel medeging, daar hij van oordeel was, 
dat eene jaarwedde van f 1100, benevens f 260, 
vergoeding voor huishuur voldoende was voor 
het tegenwoordig hoofd der school, en meer
dere uitgaven niet te rechtvaardigen waren 
tegenover de belastingschuldigen; 

dat Gedeputeerde Staten hierop ter beslis
sing van dit geschil Onze bemiddeling hebben 
ingeroepen ; 

Overwegende : dat eene beslissing omtrent 
eene aan de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten onderworpen verordening niet door Ons 
kan worden genomen , vóórdat omtrent die 
verordening door dat College is beslist ; 

Gezien de Provinciale wet en de wet tot 
regeling van het lager onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te verklaren, dat er op het door Gedepu

teerde Staten van Noord-Holland aan Onze 
uitspraak onderworpen geschil geene beslissing 
kan worden genomen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. (W. v. n. B. A.) 

7 A1wil 1909. BxsLUIT, houdende machtiging 
tot uitgifte van schatkistpromessen volgens 
de wet van 5 December 1881 (Staatsblad 
n•. 185). S. 99. 

7 April 1909. Bt:sLUlT, tot vaststelling van 
een nieuw formulier voor het beschrijvings
biljet voor de personeele belasting. S . 100. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen .Minister van 
Financiën van 30 Maart 1909, n°. 92, Afdee
Jing Directe Belastingen ; 

Gelet op art. 40 der wet van 16 April 1896 
( Staatsblad n°. 72) tot regeling der personeele 
belasting, zooals deze laatstelijk is gewijzigd bij 
de wet van 3 April 1909 (Staatsblad n°. 95), tot 
heffing van personeele belasting wegens motor
rij tuigen; 

Herzien het Koninklijk besluit van 21 Decem
ber 1896 (Staatsblad n°. 226) en Onze besluiten 
van 19 November 1898 (Staatsblad n°. 233) 
en 27 November 1900 (Staatsblad n°. 206); 

Den Raad van State gehoord, advies van 6 
April 1909, n°. 31; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Financiën van 6 April 1909, n°. 2, Afdeeling 
Directe belastingen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

Art. 1. Het formulier voor het beschrijvings
biljet voor de personeele belasting, laatstelijk 
vastgesteld bij Ons besluit van 27 November 
1900 (Staatsblad n°. 206), wordt vervangen door 
het formulier, behoorende bij dit besluit. 

2. Dit formulier wordt het eerst uitgereikt 
voor de beschrijving voor het belastingjaar 
1910, en bovendien aan hen, die over het be
lastingjaar 1909 belastingplichtig worden geacht 
naar den zevenden grondslag, ter beantwoording 
der desbetreffende vragen. 

Onze Minister van Financiën is belast · met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad en in de Staatswurant zal worden 
geplaatst, en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 1: G]·~ .'>.\ i 

's Gravenhage, den 7den April 1909. ~, 1 

(get. ) WIL H E L M I N A. 
De Minister -van Financiën, 

(get. ) KoLKMAN. 

(Uitgeg. 9 April 1909.) 



GEMEENTE Uitgereikt. . . Januari 19 

. straat no. Afd . no. 
gracht Wijk 

Beschrijvingsbiljet n°. 
no. 

. plein no. 
no. 

Buurt no. 

BELASTINGJAAR 19 

Beschrijving·sbiljet voor de personeele belasting·. 

Register no . . 

(Wet van 16 April 1896. Staatsblad n°. 72, gewijzigd bij de wetten van 14 Juli 1898, 
Staatsblad n°. 181, 2 Juni 1900, Staatsblad n°. 77, en 3 April 1909, Staatsblad n°. 95.) 

Aangifte van . 

~ --

I. Welk perceel (of welke perceelen) hebt Gij in gebruik in bovenvermelde gemeente! . . . . . . . 
(Aan te wijzen door straat of wijk enz. en huisnommer. Ingeval er meer dan één perceel is, moeten de vol

gende opgaven voor elk perceel afzonderlijk worden gedaan.) 

N.B. Perceel en, die geheel buiten de belaeting vallen, moeten niet worden opgegeven. 

HUURWAARDE. 
II. Is het perceel door U gehuurd ? . 

Zoo ja, hoeveel bedraagt de huur per jaar? 
Moet bij de opgegeven huur iets worden opgeteld of moet daarvan iets worden afgetrokken ? Zoo 

ja, waarom en hoeveel ? . • • . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 

Indien er reden is om den huurprijs niet of niet voor het volle bedrag als de huurwaarde aan te merken, 
worde die reden hiernaast opgegeven. 

HAARDSTEDEN. 
JIJ. Hoe groot is het aantal haardsteden ? 

Als regel geldt, dat eene haardstede wordt gerekend voor elk vertrek, waar op één of meer dagen vóór 
1 April of na 31 October eene kachel staat of eene inrichting is om zonder kachel het vertrek te verwarmen, 
indien de kachel of inrichting kan worden in gebruik genomen zonder dat eenig metsel- of pleisterwerk ge
heel of gedeeltelijk wordt verwijderd of beschadigd. 
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VERMINDERING VA BELASTING NAAR DE GRONDSLAGEN HUURWAARDE, HAARDSTEDE 
EN MOBILAIR. 

,i. ~ · 1 Ingeval het perceel eene ambtswoning is, waarvan de belastbare huurwaarde zich behoort te regelen 
j1i E, naar de jaarlijksche inkomsten, aan het ambt of de betrekking van den belastingplichtige verbonden, 
.,i "' geve deze het bedrag dier inkomsten hiernaast op. 

Indien een gedeelte van een perceel gemeubeld wordt verhuurd of uitsluitend dient tot uitoefening 
van het logementhoudersbedrijf, tot winkel (of lokaal tot uitstalling) of tot, openbare badinrichting, is 
de belasting lager dan gewoonlijk. Wie op deze vermindering aanspraak heeft, geve hiernaast op, welk der 
genoemde gevallen zich voordoet. Tevens worde voor het betrokken gedeelte afzonderlijk het aantal 
haardsteden opgegeven. 

N.B. Deze haardsteden moeten begrepen zijn in het aantal, dat ter beantwoording van vraag III is 
ingevuld. 

Wie aanspraak meent te hebben op vermindering wegens inwonende kinderen, geve hiernaast op het 
aantal eigen of aangehuwde kinderen, kleinkinderen en pupillen, die met hem het perceel bewonen, onge
huwd zijn, en op 1 Januari van het belastingjaar den vollen ouderdom van 20 jaar nog niet hadden be
reikt. 

Zij, die tijdelijk elders verblijven tot het verkrijgen var> onderwijs, worden als inwonend beschouwd. 

DIENST B O D EN. 

N.B. Dienstbodec, welke buit~n de be Mting vallen, moeten niet in de opgaaf worden begrepen. 
IV. Hoeveel personen hebt Gij in dienst, die gebezigd worden tot pei-- 1 a. mannelijke ? , . . 

soonlijke of huiselijke diensten. b. vrouwelijke ? 

Hier kan worden opgegeven, hoevelen van de personen, bedoeld bij de beantwoording der vorenstaande 
vraag, vallen onder eene der volgende categorieën, waarvoor de belasting tot een lager bedrag wordt berekend 
(voor zooveel noodig, bij te voegen : mannelijlce of vrouwelijke) : 

a. Vrouwelijke dienstboden, die op 1 Januari van het belastingjaar den vollen ouderdom van 21 jaar nog Piet 
hebben bereikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . 

b. Koetsiers van praktizeerende genees-, heel- er verloskundigen en veeartsen . 

c. Personen, die doorgaans of hoofdzakelijk werkzaam zijn in het beroep of bedr\jf van den belastingplichtige 
of ten behoeve van eene inrichting als bedoeld in art. 4, § 1 c en d, der wet, waaraan de belastingplich
tige als inwonend bestuurder, leeraar of beambte is verbonden . . . . . . . . . . . • . . . . 

d. Huisbewaarders of huisbewaarsters, bij afwezigheid van het gezin eene woning bewarende, onverschillig 
of zij, ook bij v.:>orbijgaande aanwezigheid van leden des gezins, enkele malen andere persoonlijke of huise
lijke diensten verrichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. . . . . 
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""" 
V. Hoeveel paarden word·.m door U gehouden ! 

Hier kan worden opgegeven, hoevelen_v~n de paarden, bedoeld_bij de b eantwoording der vorenstaande viaag, 
vallen onder eene der volgende categorieen, waardoor de belastmg tot een lager bedrag wordt berekend : 

a. . Paarden van praktizeerende genees-, heel- en verloskundigen en veeartsen 

b. Paarden in gemengd gebruik 
Hieronder alleen te verstaan paarden , die doorgaans en hoofdzakel,ijk worden gebezigd voor de 1iitoefening van 

een beroep of bedrijf van den belastingplichtige, mits niet het bedrijf van rijtuigverhuurder, ondernemer 
van personenvervoer, verhuurder van rijpaarden, manegehouder of paardenkooper. , . 
. , c. Paarden, uitsluitend of hoofdzakelijk gebezigd voor de uitoefening van het bedrijf van rijtuigvabuurde., 
ondernemer van personenvervoer, verhuurder van rijpaarden of manegehouder . . . . . . . . . . • 

d. Paarden van paardenkoopers, die niet tevens een bedrijf, onder c genoemd, uitoefenen . 

RIJWIELEN. 

N.B. Rijwielen, welke buiten d e belasting vallen, moeten niet in het antwoord op vraag VI begrepen worden. 
VI. Hoeveel rijwielen worden door U gehouden, niet Yallende onder vraag VII of VIII : 

a. ingericht voor één persoon ? 

b. ingericht voor meer dan één persoon ? 

VIL Indien Gij Uw bedrijf er van maakt of het tot Uw bedr,jf behoort rijwielen telkens voor korte1· tijdvak 
dan een en twintig dagen aan anderen ten gebruike af te staan of onderricht in h0t wielrijden te geven 
of te doen geven, hoeveel rijwielen worden door U gebonden, die Gij daarvoor bezi gt ? . 

VIII. Indien Gij eene winkelnering drijft, hoeveel rijwielen houdt Gij, die geregeld gebruikt worden om voor 
die nering bestellingen op te nemen of waren te bezorgen ? . • . . . . . . . . . . . . . 

MOTORRIJTUI GEN. 

N.B. Motorrijtuigen, welke buiten de belasting vallen, moeten niet in het antwoord op de vragen I X tot 
XI begrepen worden. 

IX. Hoeveel motorrijwielen worden door U gehouden : 

a. ingericht tot het vervoer van één persoon ? 
b. ingericht tot het vervoe1· van meer dan één persoon, of die door middel van een voorspan-, zij

span- of aanhangwagen gebezigd worden tot het vervoer van meer dan één persoon ? 
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X. Hooveel motorrijtuigen worden door U gehouden, niet vallende onder vraag IX of XI : 
a van niet meer dan 7 paardekraohten ? . 
b. van meer dan 7 en niet meer dan 14 paardckrachten? . 
c. van meer dan 14 en niet meer dan 24 paardekrachten? 
d. van moer dan 24 en niet meer dan 40 paardekrachten ? 
e. van meer dan 40 paa.rdekrachten ? 

XI. Hoeveel motorrijtuigen worden door U gehouden, uitsluitend voorzien van oen elcctromotor ? 
XII. Indien motorrijtuigen door U worden gehouden, die hoofdzakelijk voor Uw beroep of bedrijf worden 

gebezigd, hoevele zoodanige worden door U gehouden, en in antwoord op welke der vragen sub IX, a 
en b, X, a,-e, en XI is elk dezer begrepen ? . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 

XIII. Indien Gij het bedrijf uitoefent van verhuurder van motorrijtuigen of ondernemer van personenvervoer, 
of een dier bedrijven on da,arnevons het bedrijf van fabrikant van of handelaar in die voorwerpen, hoe
vele motorrijtuigen, niet vallende onder vraag XIV, worden door U gehouden, die gebEYLigd worden het
zij uits\uitend of hoofdzakelijk in een der eerstbedoelde bedrijven, hetzij tevens in een dier bedrijven 
doch hoofdzakelijk in het bedrijf van fabrikant van of handelaar in dio voorwerpen, on in het antwoord 
op welke der vragen sub IX, X en XI is elk dezer begrepen ? . . . . , . . . . . . . . . 

XIV. Indien door U het bedrijf van verhuurder van motorrijtuigen wordt uits;eoefcnd, hoevele motorrijtuigen, 
uitsluitend voorLien van een electromotor, en uitsluitend in dat bedriJf gebezigd, zijn begrepen in het 
antwoord op vraag XI ? 

ALGEMEENE VRAGEN. 
Welke personen wonen bij U in buiten de leden van Uw gezin en Uwe dienstboden? 

Welk iR Uw beroep of bedrijf? . 

Indien de aangever na 15 Januari belastingplichtig is geworden of indien hij aangifte doet, omdat door veran
dering van den toestand naar den l!l'Ondslag dienstboden, paarden, rijwielen of moton-ijtuigen de belasting hooger 
is geworden, geve hij hier op : ~ 

het tijdstip, waarop de belastingplichtighoid is aangevangen of do toestand is veranderd . 

De belasting of de verhooging wordt alsdan niet over het geheele jaar, doch naar tijdsgelang berekend. 

N.B. Vorenstaande vragen moeten, op straffe bij de wet bepaald, duidelijk, 
stellig en zonder voorbehoud naar waarheid worden beantwoord, ook 
al meent de belanghebbende, dat hij niet belastingplichtig is. 

Het antwoord moet worden onderteekend. 

• 

Deze aangifte naar waarheid gedaan. 

Voor zoover het biljet niet reeds vroeger is teruggehaald. moet 
het uiterlijk op den 20sten dag na dien der uitreiking worden 
inr,eleverd ten kantore van den Ontmn9er der Directe Belastingen te 

Te . . , den. . 19 

(Ilandleekening mn den aangever.) 
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7 April 1909. BESLUIT, tot wijziging van het 
bij Koninklijk besluit van 14 September 
1838 (Stàatsb lad n°. 36) vastgestelde Re~le• 
ment I , gelijk dit Reglement laatstelijk is 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 31 
Juli 1908 (Staatsblad n°. 277). S. 101. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van den 3 April 1909, 2de afdeeling A, 
n°. 584; 

Overwegende, dat wijziging _wenschelijk is 
van het bij Koninklijk besluit van 14 Septem
ber 1838 (Staatsblad n°. 36) vastgesteld Regle
ment I, betreffende de wijze van eedsaflegging 
der onderscheidene regterlijke ambtenaren, de 
afwezigheid, de afwisseling en de orde van den 
inwendigen dienst van den Hoogen R aad, gelijk 
mede van de Hoven en Regtbanken, gelijk dat 
Reglement laatstelijk is gewijzigd bij het 
Koninklijk besluit van 31 Juli 1908 (Staatsl>lad 
no. 277); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 6 April 1909, n°. 28) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 6 April 1909, 2de 
Afdeeling A, n°. 556; 

Hebben goedgevonden en verstaan, gelijk 
Wij goedvinden en verstaan bij deze : 

Art. 1. Aan h et slot van het eerste lid van 
artikel 1 van het den 14den September 1838 
(Staatsblad n°. 36) vastgestelde en laatstelijk 
bij Koninklijk besluit van den 3lsten Juli 1908 
(Staatsblad n°. 277) gewijzigde R eglement I 
worden, met weglating van de punt, achter het 
woord "Koning", toegevoegd de woorden: .,of 
in handen van den Minister van Justitie, daar
toe door den Koning gemagtigd." . 

2. Dit besluit treedt in werking op den twee
den dag na dien van de dagteekening van het 
Staatsblad en van de Staatscoi,rant, waarin het 
is geplaatst. 

Onze Minister van Justitie is belaf,t met de 
uitvoering van dit beslmt, dat gelijktijdig in 
het Staatsblad en in de Staatscourant zal wor
den geplaatst en waarvan afsch1·ift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 7den April 1909. 

(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, 
(get.) N KLISSEN . 

( Ditgeg. 8 April 1909.) 

7 April 1909. BESLUIT, tot vaststelling van 
eenen algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld bij de artikelen 3lbis. § 4, en 

56bis der wet van den 16den April 1896 
(Staatsblad n•. 72), laatstelijk gewijzigd bif 
de wet van den 3den April 1909 (Staats
blad n°. 95). S. 102 . 

WlJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de gemeenschappelijke voordracht van 
Onze Ministers van Finanriën en van Land
bouw, Nijverheid en Handel van 30 Maart 
1909, n°. 93, Afdeeling Directe belastingen, n°. 
829 S, Afdeeling Arbeid ; 

Gelet op de artikelen 3lbis, § 4, en 56bis der 
wet van den 16den April 1896 (Staatsblad n°. 
72) tot regeling van de personeele belasting; 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van den 3den 
April 1909 (Staatsblad n°. 95) ; 

Den Raad ·van State gehoord (advies van 6 
April 1909, n°. 32); 

Gezien het nader r apport van Onze Ministers 
van Financiën en van Landbouw, Nijverheid 
en Handel van 6 April 1909, n°. 1. Afdeeling 
Directe Belastingen, n°. 904 S, Afdeeling 
Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. De berekening der paardekrachten 

van motorrijtuigen, bedoeld onder letter b van 
art. 3lbis, § 4, da wet van 16 April 1896 
(Staatsblad n°. 72), laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 3 April 1909 (Staatsblad n°. 95), ge
~chiedt volgens de formule : 

N = 0,3 X i X s X <l". 
In deze formule is : 

N het aantal paardekrachten van het mo-
torrijtuig ; 

het aantal cylinders ; 
s de slaglengte -van den zuiger in meters; 
d de middellijn der boring van den cylin-

der in centimeters. 
Bij ongelijkheid der cylinders wordt het 

aantal paardekrachten voor iederen cylinder 
afzonderlijk berekend, en het bedrag der aldus 
verkregen getallen bijeen genomen. 

In afwijking van het vorenstaande wordt het 
aantal paardekrachten bij motorrijtuigen, ge
dreven door eene stoommachine, gesteld op 
het aantal paardekrachten der machine, waar
bij onder paardekracbt wordt verstaan de ar
beid, vereischt om een·last van vijf en zeventig 
lcilogram in ééne seconde één m e ter hoog op 
te heffen. 

2. Het onderzoek, bedoeld bij art. 56bis der 
in het .vorig artikel genoemde wet van 16 April 
1896, geschiedt door den hoofdingenieur of 
den ingenieur voor het stoomwezen van het 
district, waarin de gemeente ligt, in welke de 
aanslag wegens het motorrijtuig beeft plaats 
gehad. 
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Op aanwijzing van den hoofdingenieur voor 
het stoomwezen kan het onderzoek ook ge
geschieden door een in het district geplaatsten 
adspirant-ingenieur voor het stoomwezen. 

Mocht de belanghebbende verkiezen . dat het 
onderzoek geschiede in een ander district dan 
in dat, hetwelk in het eerste lid van dit artikel 
is aangewezen, dan kan de directeur der di
recte belastingen, invoerrechten en accijnzen, 
bij wien het in het bovengenoemd artikel 56bis 
bedoelde bezwaar is ingebracht, den in dat 
district bevoegden ambtenaar aanwijzen. 

3. In overleg met den ambtenaar, krachtens 
het vorig artikel met het onderzoek belast, zal 
de directeur der directe belastingen, invoerrech
ten en accijnzen tijdstip en plaats van het onder
zoek bepalen. Hij geeft den belanghebbende 
daarvan ten minstJ 3 X 24 uren te voren ken
nis pet aangeteekenden brief, met uitnoodiging 
daarbij in persoon of bij gemachtigde tegen
woordig te zijn. 

Het is den belanghebbende toegestaan, zich 
door anderen te doen bijstaan. 

4. De belanghebbende of iemand van zijnent
wege moet den in het vorig artikel bedoelden 
ambtenaar in staat stellen, door het verwijde
ren, zoo noodig, van onderdeelen van het motor
rijtuig, de noodige opnemingen te verrichten. 

Doet hij dat niet, dan kan daarin te zijnen 
gevare worden voorzien. 

Aan den ambtenaar, krachtens artikel 2 met 
het onderzoek belast, wordt voor ieder onder
zoek, behalve vergoeding van reis- en verblijf
kosten, toegekend eene vergoeding van / 10. 

Onze Ministers van Financiën en van Land- · 
bouw, Nijverheid en Handel zijn belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad en in de Staatscourant zal worden geplaatst, 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's Gravenhage, den 7den April 1909. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Financiën , (qet.) KOLKMAN. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(ge t. ) A. S. T.ALMA. 

( Uitgeg. 9 April 1909.) 

7 April 1909. BESLUIT, waarbij goedkeuring 
is onthouden aan een besluit van den ge. 
meenteraad om kosten van inpoldering 
van aan de gemeente behoorende perceelen 
te bestrijden door het te gelde maken eentr 
inschrijving op het Grootboek der Nat. 
Schuld. 

WIJ WILH~LMIN A, EJS"Z. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

tl.en Raatl. tl.er gemeente Blokzijl, tegen het be: 
sluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel 
d.d. 22 December 1908, 2• afd. n°. •, • • i ,, 0 •, 

waarbij goedkeuring is onthouden aan het be· 
sluit van dien Raad dd. 2 December 1908, n•. 
49, strekkende om ter bestrijding van de kosten 
van inpoldering der aan de gemeente beboo
rende perceelen, gelegen te Ambt- Vollenhove en 
aldaar bekend in sectie C n°. 82, 83 en 84, 
welke kosten ten hoogste j 400 zullen bedragen, 
tot voormeld bedrag te gelde te maken eene 
inschrijving op het grootboek der 2½ pCt. 
Nationale Schuld; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 17 
Maart 1909, n°. 76 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 6 April 1909, no. 
3051, afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten bij 
bun bestreden besluit hunne goedkeuring aan 
het raadsbesluit hebben onthouden, uit over
weging, dat, hoewel door die inpoldering de 
perceelen zullen worden verbeterd en er mits
dien een hoogere pacht zal kunnen worden 
verkregen, het belang dezer hoogere pachtsom 
niet in evenredigheid staat tot dat, gevormd 
door de zekerheid, welke eene belegging van 
gelden op het Grootboek aan de gemeente 
verschaft; dat het dan ook naar het oordeel 
van Gedeputeerde Staten niet in het belang 
der gemeente is om voor het aangegeven doel 
het op het Grootboek belegd kapitaal der ge
meente te verminderen en het de voorkeur 
verdient de noodige gelden uit leening te 
vinden; 

dat van dit besluit de gemeenteraad van 
B lokzijl tijdig bij Ons in beroep is gekomen ; 

Overwegende, dat de gronden, waarop het 
bestreden besluit steunt, juist zijn ; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving van het bestreden besluit, 
het daartegen ingestelde beroep ongegrond te 
verklaren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. (W. v. n . B. A.) 

7 April 1909. .RESOLUTIE van den Minister 
van Financiën tot uitvoering der wet van 
3 April 1909 (Staatsblad n°. 96), tot hef
fing van personeele belasting wegem mo• 
torrijtuigen. 

De artikelen, in deze resolutie ter zijde aan
gehaald, zijn die der wet van 16 April 1896 
(Staatsblad n°. 72, Verzameling n°. 69), zooals 
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deze luidt na de laatste wijziging bij de voor
melde wet van April 1909. 

A. Inlichtingen omtrent de toepassing. 

Aan de inlichtingen omtrent de toepassing 
der bepalingen nopens de personeele belasting 
wegens motorrijtuigen en de opsomming van 
eenige punten van instructie tot uitvoering 
d>1arvan moge de mededeeling voorafgaan , dat 
die heffing is geschoeid op ilezelfde leest als 
die van den vierden, den vijfden en den zes
den grondslag. Naar omstandigheden gewijzigd, 
zijn eenige bepalingen. nopens die grondsla
gen overgenomen, die voor deze heffing tevens 
doelmatig zullen zijn. · 

In andere bepalingen zal echter een kenne
lijk onderscheid worden aangetroffen met de 
hiervoren bedoelde, zulks in verband met de 
eischen welke de nieuwe heffing stelt. 

Art. 31bis, § l. Ter aanduiding van het be
lastbaar object is in het eerste lid dezelfde 
omschrijving gegeven als in art 31, § 1, voor 
de rijwielen. Het 2de lid van het artikel be
vat eene omschrijving, wat onder motorrijtui
gen in het algemeen wordt verstaan, overeen
komende met die in de Motor- en Rijwielwet 
1905 (Staa tsblad n•. 69). 

§ 2. In deze paragraaf is ten aanzien van 
vaste huur dezelfde regel gevplgd als bij den 
vijfden en den zesden grondslag. Evenals 
daar zal dus de beschikking krachtens over
eenkomst over een motorrijtuig voor langeren 
tijd - ~1 dagen of langer - dengene, die 
zich van dat recht verzekerd heeft, onder de 
bepalingen der wet doen vallen, alsof hij ei
genaar van het motorrijtuig ware. 

De bijzondere bepaling die noodig is om te 
voorkomen', dat de werking der wetsbepaling 
wordt ontgaan door meerdere kort achter el
kaar werkende overeenkomsten, wordt ook in 
deze paragraaf niet gemist. 

§ 3. a. De vrijstellingen, in deze paragraaf 
opgenoemd, doen van belasting afzien, waar 
deze door het gebruik van het voertuig voor 
beroep of bedrijf ongeraden zou zijn. 

Zoo zullen onder de vrijstelling van letter 
a. vallen motorrijwielen, van Rijkswege ver
strekt aan militairen, automobielen voor het 
gemeentelijk brandwezen, voor gemeentezie
kenhuizen e. d. 

b. Onder die van letter b. vallen b.v. de 
, automobielen als vrachtwagen ingericht en 

gebezigd, ook dan wanneer daarmede bij wijze 
van uitzondering personen worden vervoerd, 
b.v. werklieden bij terugkeer van een goede
rentransport met de automobiel bewerkstelligd; 
verder- de stofzuigers, de motorwagens in ge-

bruik bij de electrische trambedrijven, ter in
spectie der geleidingen, enz. 

c. Onder letter c. vallen de motorrijtuigen 
door fabrikanten of handelaren als zoodanig 
te koop gesteld en, voor beproeving door af
nemers, gereden. 

Laat letter b. een enkel buiten de omschrij
ving vallend gebruik, zooals het terugbrengen 
van de geleiders of helpers na met het mo
torrijtuig volbrachten arbeid toe , letter c. is 
veel beperkter, omdat voor het doen der proef
ritten vervoer van personen toch reeds moet 
worden toegelaten en meer vrijheid misbruik 
in de hand zou werken. 

De laatstbedoelde vrijstelling is dan ook 
slechts te genieten voor motorrijtuigen, die 
niet alleen uitsluitend worden gebezigd door 
den fabrikant of handelaar in die voorwerpen 
in zijn bedrijf, maar die daarbij tot zijn han
delsvoorraad behooren , niet dus wegens een 
motorrijtuig, dat de fabrikant of de handelaar 
tot vervoer van zichzelf of van anderen be
stemt of gebruikt. 

§ 4. a. Het tarief der belasting zal, wat 
de motorrijwielen betreft, wel geen uitlegging 
behoeven. Wat een motorrijwiel is , zal in ie
der voorkomend geval voldoende duidelijk zijn. 
In gevallen van twij fel, welke vermoedelijk 
tot de uitzonderingen zullen behooren, zal 
het aanwezig zijn eener inrichting, waardoor 
het voertuig zonder in werking zijnden motor 
als een rijwiel kan worden voortbewogen , aan
duiding zijn, dat men te doen heeft met een 
motorrijwiel. In den regel zullen de motor
rijtuigen, onder de motorrijwielen te rangschik
ken, wel niet meer dan drie wielen h ebben, 
eerder minder. Wat in het bijzonder zijn mo
torrijwielen als bedoeld bij § 4, letter a, sub 
2°, ingericht voor meer dan één persoon, zal 
mede het spraakgebruik kunnen uitwijzen . Ten 
aanzien van de motorrijwielen met voorspan-, 
zijspan- of aanhangwagens zij de aandacht er 
op gevestigd, dat het bierbedoelde voertuig 
naar de bewoordingen van de wet slechts dan 
in het hooger tarief valt, wanneer het gebezigd 
wordt tot het vervoer van meer dan één per
soon . Om daarop dus dat hooger tarief, met 
afwijking van deswege gedane aangifte te kun
nen doen toepassen , moet het gebruik er van 
tot vervoer van ,neer dan één persoon vaststaan. 

b. Onder letter b. van het tarief zijn opge
nomen alle motorrijtuigen, thans bekend on
der den naam van automobielen, voortbewo
gen door eenen explosiemotor of wel door 
eene stoommachine ; de laatstbedoelde komen 
niet veel voor. 

Het tarief kent vijf klassen, waarin de au-
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tomobielen, naar gelang van het aantal paar
dekrachten van den motor, worden gerang
schikt. De grens van iedere klasse is bepaald 
zóó, dat zooveel mogelijk in eene en dezelfde 
klasse vallen de automobielen van dezelfde 
soort, naar de vijf hoofdonderscbeidingen, in 
de automobielwereld bekend , en verband hou
dende met mindere of meerdere kostbaar
heid. 

Nauwkeurige beschouwing door ieder in zijne 
omgeving van de daar aanwezige automobielen 
en informatie zooveel mogelijk naar construc
tie, afmetingen en prijzen, wat de afmetingen 
betreft vooral van die van de middellijn der 
cylinders en de slaglengte, zal de ambtenaren, 
voor zoover zij het nog niet mochten zijn, 
spoedig op de hoogte kunnen brengen van het 
nieuwe voorwerp van belasting. 

Voor nasporing, herkenning bij eventueel 
onderzoek naar de paardckracbten door den 
ingenieur van het stoomwezen en voor nauw
lettend toezicht op de aanvragen om onthef
fing , is het noodig, dat nauwkeurige aanteeke
ning wordt gehouden van de automobielen 
wat betreft de fabriek waar het voertuig, voor
namelijk het onderstel of chassis, is vervaar
digd, het type, het fabri eks- en motornummer, 
het jaar van aanmaak, het aantal cylinders, 
de lengte van het chass is, de soort van boven
bouw of carosserie en, zooveel mogelijk, van 
de zooeven genoemde middellijn der cylinders 
en de slaglengte. Grootendeels zijn deze opga
van vervat in het nationaliteitsbewijs, waarvan 
vele houders van automobielen zich hebben 
voorzien (zie de resolutie van 31 Januari 1908, 
n~. 26 (Verzameling n°. 16), alsook in de op
gaven, samen te stellen ingevolge de resolutie 
van 31 Maart 1909, n•. 88, waarvan de inhoud 
algemeen bekend zal worden gemaakt. Met 
vruch t kan gebruik gemaakt w0rden van de 
bekendmakingen van uitgegeven nummerbe
wijzen, welke sedert het vorige jaar in de 
directiën circuleeren. De bepaling van art . 
70, § 2, zooals die thans is gewijzigd, kan 
het onderzoek zeer in de band werken. 

Zooveel mogelijk zal acht moeten gegeven 
worden op vernieuwingen van den motor in 
bestaande rijtuigen ; vervanging van een mo
tor door een sterkeren komt nu en dan voor. 

c. Behalve de automobielen met explosie
motor en die met stoomkracht, zijn er nog in 
geb;uik, gedreven door electriciteit. Voor deze 
soort is een uniform tarief van f 120.- vast
gesteld. Motorrijtuigen welke door een explo
siemotor of een stoommotor on tevens door 
eenen electromotor kunnen worden voortbe
wogen - zij komer. hier te lande weinig of 

niet voor -, behooren onder letter b. gerang
schikt te worden. 

De formule voor de berekening van het aan
tal paardekracbten, ten behoeve van de rang
schikking der automobielen in een der klassen 
van het tarief naar letter b. is , krachtens de 
slotbepaling van § 4, bij het Koninklijk be
sluit van 7 April 1909 (Staatsblad n°. 102, 
Verzameling n°. 52) vastgesteld. Daarnaar 
zullen dus de belastingplichtigen voor hunne 
aangifte het aantal paardekracbten van bun 
automobiel kunnen berekenen en de klasse, 
waarin het voertuig dientengevolge zal vallen, 
aanwijzen. Aan hen, die dit mochten verlan 
gen, zal te dezer zake zooveel mogelijk hulp 
moeten worden verleend. 

Wanneer houders van automobielen den 
wensch mochten te kennep geven, hei aantal 
paardekrachten van hun voertuig door een 
ambtenaar der administratie te doen bepalen, 
doet de inspecteur de opname verrichten door 
een daarto~ geschikt ambtenaar in de inspectie. 
Bij het ontbreken van een zoodanig ambtenaar 
in de inspectie, wijst de directeur een ander 
ambtenaar aan. 

De belastingplichtige moet behoorlijk gele
genheid tot opname aanbieden en den motor 
daartoe, voor zooveel noodig, uit elkaar nemen. 

Vergoeding van reis- en verblijfkosten voor 
opname buiten den dienstkring, kan den lande 
in rekening worden gebracht naar het Konink
lijk besluit van 5 Januari 1884 (Staatsblad n°. 
4, Verzameling n•. 7). 

Van iedere opneming wordt door den in • 
specteur, met opgave van alle bijzonderheden 
van de automobiel , rechtstreeks bericht gezon
den aan het Departement van Financiën (af
deeling directe belastingen). 

§ 5. De vermindering van belasting, voor 
den vierden en den vijfden grondslag in ver
schillende gevallen verschillend geregeld, wordt 
voor de motorrijtuigen geregeld naar twee 
hoof donderscheidingen. 

a. De eerste is het gebruik uitsluitend of 
hoofdzakelijk .,-oor het beroep of bedrijf, waar
voor eene vermindering tot op de helft is 
toegelaten . Behoudens de gevallen, genoemd 
in § 3, is dus gebruik voor beroep of bedrijf 
niet vrij, gelijk dit voor dienstboden of paar
den wèl hei geval kan zijn. Dat gebruik is, 
evenals dat, hetwelk o. a. bij den grondslag 
paarden gemengd gebruik (art. 30, § 2, Ie lid) 
wordt genoemd, steeds voor de helft belastbaar. 
Ook is afwisselend gebruik tegen éénmaal het 
belasti.ngbedrag, als voor paarden (art. 30 § 2, 
2e lid), bier niet toegelaten . 

b e·n c. De vermindering van letter b. tot 
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op een vierde is te duidelijk om toelichting 
te behoeven ; zoo ook die van letter c. Slechts 
zij opgemerkt, dat met de bewoordingfln: ,,die 
uitsluitend oE hoofdzakelijk worden gebezigd 
in het bedrijf van verhuurder" enz. is bedoeld, 
de gelegenheid open te laten voor zeer bijkom. 
stig persoonlijk gebruik door den verhuurder. 

Voorts lette men op de uitdrukkelijke voor
waarde in letter c. van uitsluitend gebruik in 
het bedrijf van verli.uurdér, waarmede men 
op het oog heeft de verhuring van stationeerende 
rijtuigen en dergelijke bedrijven. Een gebruik 
mede voor welk ander doeleinde ook brengt 
de belasting op f 80,- (§ 5 b.). 

Men zij er aan indachtig, dat de belangrijke 
vermindering velen in de verleiding zal bren
gen om daarvan misbruik te maken; streng 
behoort hiertegen te worden gewaakt al zal 
het gevaar van verhooging, naar § 6, 2e lid, 
naar verwacht wordt, menigmaal van een po
ging tot dergelijke ontduiking afschrikken. 

§ fi. De bepalingen omtrent de verhooging 
bij gebreke van aangifte of bij te lage aan
gifte geven de gelegenheid om, evenals bij de 
belasting wegens rijwielen, langs den weg van 
aanslag eene verhoogde belasting te vorderen 
van een nalatigen of een onoprechten belasting
plichtige . 

De bepaling van art 87, 4° lid, dat, ingeval 
van algeheele verzwijging, de belasting en de 
verhooging steeds voor het volle jaar worden 
geheven, is voor de motorrijtuigen niet over• 
genomen. In de ee1·ste plaats toch is van deze 
voertuigen gemakkelijker de tijd van aanvang 
van belastbaar gebruik na te gaan dan van 
gene - men denke aan de nummerbewijzen 
voor motorrijtuigen volgens do Motor- en 
Rijwielwet 1905 - en in de tweede plaats is 
de belasting veel hooger, zoodat een aanslag 
voor langeren tijd dan dien van het werkelijk 
gebruik, do verhooging dan nog daarbij gere
kend, te zeer met het bij behoorlijke aangifte 
verschuldigde bedrag uiteen zou loopen. 

Van het opleggen van belasting per se voor 
een vol jaar kan slechts sprake zijn bij bekeu
ring, maar dit middel van _verzekering der juist• 
heid in de aangiften zal slechts dan te baat 
moeten genomen worden, wanneer van eene 
verhooging naar § 6 geen effect in die rich
ting is te verwachten. 

De inspecteurs zullen zich, alvorens een pro
ces-verbaal van bekeuring te dezer zake te doen 
beteekenen, daarvan nauwkeurig rekenschap 
geven en, waar zij dit noodig oordeelen, het 
proces-verbaal zonder beteekening aan den di· 
recteur toezenden met gemotiveerd voorstel tot 
buitengevolgstelling . . 

De directeurs kunnen, zich met het voorstel 
vereenigende, dienovereenkomstig besluiten 
zonder hoogere machtiging. 

Art. 56 bis. Do bepaling van het nieuwe 
artikel 56/Jis is van bijzonderen aard, geboden · 
door het eigenaardige der materie. 

Het bezwaar toch, loopende over de rang
schikking in te hooge klasse, uitsluitend af
hangend van de vraag, hoeveel paardekr11chten, 
d. i. hoeveel middellijn en aantal van cyl inders 
en slaglengte de motor heeft, is van zuiver tech
nischen aard. De gegevens daarvoor :,;ijn vol
komen waarneembaar, mnnr het opnemen daar
van dient in geval van geschil te ge8chieden 
door een technisch in deze zaken bedreven 
persoon. 

De directeur houdt :,;ich geheel aan de uit
spraak van den ingenieur van het stoomwezen, 
bij den algemeenen maatregel van bestuur tot 
uitvoering der \vet ten dezen opzichte d_aartoe 
aangewezen, tenzij daartegen door den belas• 
tingschuldige be:,;waar wordt ingebracht. Hier• 
toe is dezen een termijn van vier weken ge
laten; met de uitspr11ak op het be:,;waarschrift 
zal op het verstrijken van dezen termijn moeten 
worden gewacht, tenz\i soms de aangeslagene 
ter wille van een spoedige eindbeslissing te 
voren schriftelijk mocht verklaren, van alle 
bezwaar tegen de opneming af te zien. 

De directeur doet alle voorzorgen nemen , 
opdat de zekerheirl besta, dat werkelijk aan 
de opneming wordt onderworpen het motor
rijtuig, waarover het bezwaar loopt, en geen 
ander daarvoor in de plaats geschoven wordt. 
Den ingenieur van het stoomwezen zal voor 
de bedoelde herkenning, zoowel als voor het• 
geen verder ter bevordering van de richtige 
opneming noodig mocht zijn, van de zijde van 
den directeur de noodige bijstand worden 
verleend. 

Voor het bijna ondenkbare geval, dat de 
aangeslagene niet, naar de regelen bij den be· 
doelden maatregel van algemeen bestuur, mocht 
willen medewerken tot het volbrengen der op
neming, doet de directeur hem op de gevolgen , 
nl. het alsdan achterwege blijven van zijne 
uitspraak, wijzen. 

De directeur bepaalt in overleg met den 
ingenieur van het stoomwezen, en zooveel 
mogelijk ook met den aangeslagene, waar en 
wanneer de opneming zal plaats hebben . Hij kan 
den inspecteur, die de aanslagsregeling heeft 
bewerkstelligd, opdragen om, voor het geval 
de opneming niet bij den aangeslagene zelf 
kan plaats vinden, om te zien naar eene ge• 
schikte gelegenheid, liefst eene werkplaats van 
een automobielfabrikant of van hersteller van 
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automobielen. Voor het geval in de bedoelde 
inspectie zoodanige gelegenheid niet is te vin
den, verleent een der ambtgenooten, de ge• 
vraagd, zijne tusschenkomst tot verschaffing 

•eener localiteit in zijne inspectie. De kosten 
van buur der werkplaats en die van technische 
hulp bij de opneming worden door den ont• 
vanger van het kantoor, alwaar de aanslag 
ton kohiere is gebracht, of wel door den ont· 
vanger der directe belastingen ter standplaats 
van den inspecteur, die de aanslagregeling 
beeft bewerkstelligd, aan den lande bij voor• 
scbotdeclaratie in rekening gebracht. De 
declaratiën, door de ingenieurs van het stoom
wezen in te dienen voor hunne vacatie en voor 
de vergoeding wegens reis- en verblijfkosten, 
worden door deu directeur goedgekeurd en 
aan het Departement van Financiën opgezonden. 

Art. 57. De aanvulling van art. 67, in ar
tikel 3 der wet, geeft geen aanleiding tot bij
zondere opmerkingen. 

Art. 63, § 3. Ten aanzien van de wijzigingen 
en de aanvulliugen, opgenomen in artikel 4, 
wordt het volgende opgemerkt. 

Ontheffing naar art. 63, § 3, is niet toege
laten voor motorrijwielen evenmin als dit voor 
rijwielen het geval is. Voor de overige motor
rijtuigen, de automobielen, is zij geregeld als 
voor de dienstboden en de paarden. 

De controle op de juistheid der aangiften 
zal zeer nauwlettend moeten zijn en goed 
onderscheiden zal moeten worden tusschen 
afschaffen of niet langer tot belastbare doel
einden bezigen, gelijk de wet als voorwattrde 
voor ontheffing stelt, en het voor korten tijd 
niet bezigen. Het laat te zal veelvuldig voor
komen, maar daarom nog niet tot ontheffing 
aanleiding mogen geven. 

Art. 70, § § 2 en 4. Ingevolge het thans 
gewijzigde artikel 70, § § 2 en 4, 2e lid, zul
len de ambtenaren, ter wille van behoorlijk 
toezicht, het gebeele jaar door, behoudens het 
bepaalde bij § 4, le lid, tot de stallen en berg
plaatsen van motorrijtuigen, tot opname en 
onderzoek, toegang hebben; aanwijzingen zul
len hun op verzoek moeten worden gedaan. 

Hierin ligt, het behoeft nauwelijks te wor
den opgemerkt, een krachtig hulpmiddel voor 
de controle, ook ingeval van aangifte voor 
ontheffing. 

Ook aan het toezicht op het houden van 
paarden kan deze uitbreiding ten goede komen. 

In de resolutie van 30 November 1898, no. 
68 (Verzameling n°. 1:.13), nopens de uitvoering 
der wet van 14 Juli 1898 (Staatsblad no. 18, 
Verzameling n°. l:ë.!) tot regeling der personeele 
belasting naar den grondslag rijwielen, vervalt 

de lautstc alinea van het daarin sub A opge
!lomene. 

B. Aani·.,lling der Instructie, gegeven bij reso• 
l"tiën van 10 December 1896, n°. 45 (Ver

zameling n°. 11:.!), en van 30 November 
1898, n•. 68 (Verzameling n°. 123). 

Waar in de § § 2, 4, 18 en 23 gesproken 
wordt v11n: .,dienstboden, paarden en rijwielen" 
of "4den, 6den of 6den grondslag", wordt 
voortaan gelezen: ,.dienstboden, paarden, rij 
wielen en motorrijtuigen" en "4den, 5den, 
6den of 7den grondslag". 

Voor de motorrijtuigen wordt een Hfzonder
Jijk register van aanslagen (Pe,·soneele belasting 
n°. 4a) aangelegd, dat echter niet op zich 
zelf staat, doch slechts eene aanvulling is 
van het register n°. 4. In het register no. 4 
wordt dus de naam, enz. van den belastingplich
tige ingesch reven , ook al ware hij alleen naar 
den 7den grondslag aan te slaan . Het register 
n°. 4a heeft hetzelfde nommer als het hoofd
register, doch met de bijvoeging van de let• 
ter a. De artikelen van eerstgenoemd register 
zijn eveneens die van het hoofdregister, met 
de bijvoeging van eene a. De in het aanvul
lingsregister berekende belasting (en de ver
booging) wordt in het hoofdregister bijgeteld 
ter verkrijging van de hoofdsom over een vol 
jaar, welke door het kohier moet word2i:i aan
gewezen . 

Het bedrag der verbooging met 50 pCt. vol
gens art. 3lbis, § 6, der wet wordt in het re• 
gister Personeele belasting n°. 4a ingevuld, be
rekend oi,er een vol jaar. 

In het kohier (Personeele betasting n°. 6 en 
n•. 5a) wordt het bedrag der verhooging, in 
de vorige alinea bedoeld, met de overige be• 
lasting wegens den 7den grondslag over een 
vol jaar in ééne som in de daartoe bestemde 
kolom uitgetrokken. In de kolom van 11an
merkingen wordt te daartoe aangeduider plaatse 
de verbooging èn voor rijwielen (6de grond• 
slag) èn voor automobielen over een vol jaar 
aangeteekend. Deze aanteekening wordt over
genomen op het aanslagbiljet. 

Voor de motorrijtuigen worden, overeenkom
stig overigens het bepaalde bij § 6 en volgende 
der resolutie van 16 Januari 1901, n°. 65 (Ver 
zameling n•. 12) afzonderlijke registers aange
legd van de elementen dflr aanslagen (Perso· 
neele belasting n°. 7a). Daaruit worden uit
treksels vervaardigd , en ingezonden op dezelf
de wijze als is voorgeschreven voor de registers 
Personeele belasting n°. 6 en no. 7. 

In de elementregisters (Person,eele belasting 
n•. 10) worden voor het belastingjaar 1909 de 
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motorrijtuigen in kolom 14 aangeteekend. In 
het titelvel dezer registers wordt een inlegblad 
gelegd (Personeele belasting no. 10 - Inlegvel 
voor titelblad), waarop de wijze van aandui
ding voor de categorieën van "motorrijtuigen" 
is vermeld. 

Voor de belastingplichtigen, die niet een 
door hen bewoond perceel in gebruik •hebben, 
wordt geen afzonderlijk register gehouden. 
Zij worden in het gewone elementregister ge
bracht. 

In den staat van aangiften volgens art. 68, 
§ 8, (Personeele belasting n•. 19) wordt voor het 
belastingjaar 1909 van de 6de kolom in hot 
hoofd met de pen gewijzigd : ,,of paarden" in : 
,,paarden of motorrijtuigen". · 

Met het toezicht op de naleving der wet, 
voor zooveel den 7den grondslag betreft, zijn 
belast de personen, bedoeld in § 50 der boven· 
vermelde instructie. 

Ook voor den 7den grondslag staat het mid
del van aanslag ambtshalve open. 

Zoowel bij bekeuring als bij aanslag ambts 
halve wordt de aanslag, of de verhoogde aan
slag, met 50 pOt. vermeerderd (Zie art. lllbis, 
§ 6, der wet). 

Wordt een aanslag, of verhoogde aanslag, 
ambtshalve opgelegd, niet na bekeuring, dan 
wordt ook de verhooging slechts naar tijdsge• 
lang berekend. 

De aanslagen wegens den 7den grondslag 
worden voor het belastingjaar 1909 alle sup• 
pletoir opgelegd, en op suppletoire kohieren 
(nieuw model) gebracht. Deze kohieren wor
den opgenomen in een voor het belastingjaar 
1909 afzonderlijk aan te leggen register van 
kohierbedragen (Personeele belasting n°. 8, 
nieuw model). Indien voor eene gemeente 
een kohierbedrag in het afzonderlijk register 
is opgenomen, wordt daarvan bij die gemeente 
in het oorspronkelijk register van kohierbe
dragen aanteekening gehouden. 

Aan hen, die vermoed worden naar den 7den 
grondslag belastingplichtig te zijn, worden, ook 
al heeft reeds beschrijving bij hen plaats ge
vonden, beschrijvingsbiljetten naar het nieuwe 
model uitgereikt. 

Voor aanslagen naar den 6dcn grondslag 
wegens motorrijwielen, welke over het belasting
jaar 1909 reeds mochten zijn opgelegd, wordt. 
ambtshalve ontheffing verleend. 

Het niuuwe materieel Personeele belasting 
• n°". 4a, 6, 6a. 7a en 10 - Inlegblad voor 

titelvel, wordt zoo spoedig mogelijk tusschen
tijds aangevraagd. 

Voor eensluidend afschrift, 
De Secretaris-Generaal, (get. ) HESHUSIUS. 

7 April 1909. MISSIVE van den Minister van 
Oorlog aan de Commissarissen der Konin
gin, betreffende de staten van inlichtingen 
en advies nopens verzoeken om ontheffing 
van den werkelijken dienst of vergoeding 
wegens den werkelijken dienst. 

De Minisi:er van Oorlog heeft onder dagtee
kening van 7 April l.i., afd. M. en L. (L.) 
n•. 178 de volgende missive aan de Commis
sarissen der Koningin in de onderscheidene 
provinciën gericht. 

In de staten van inlichtingen en ad vies 
nopens verzoeken om, hetzij ontheffing van 
den werkelijken dienst, hetzij vergoeding we
gens den werkelijken dienst, welke door militie
plichtigen of landweerplichtigen moet worden 
volbracht, bepalen Burgemeester en Wethou
ders zich bij de beantwoording van de vraag 
nopens het beroep van bel•mghebbende veel
tijds tot eenvoudige vermelding van het hand• 
werk waarmede de belanghebbende zich bezig 
houdt. 

Vermits bedoeld vraagpunt dezerzijds in 
genoemde staten van inlichtingen en advies is 
opgenomen ook in verband met den wensch 
van den Directeur van het Centraal bureau 
voor de Statistiek om van de zijde van het 
Departement van Oorlog jaarlijks opgave te 
ontvangen van de beroepen, waarin de ont• 
heffing of vergoeding genietenden werkzaam 
zijn, zoo is het duidelijk dat aan bedoel• 
den wensch niet naar behooren kan wor· 

· den voldaan, indien de door Burgemeester 
en Wethouders gegeven antwoorden, als be
doeld, eenvoudig luiden, zooals herhaaldelijk 
geschiedt, werkman, klerk, machinist, kok, 
fabrieksarbeider, enz. Waar de evenvermelde 
bezigheden als zoodanig · intusscben verricht 
kunnen worden in tal van verschillende be
drijven, daar is het zeer bezwaarlijk zoo niet 
onmogelijk, om dezerzijds uit dergelijke ant
woorden het juiste beroep van belanghebbende 
af te leiden. 

Onder mededeeling van het vorenstaande 
heb ik de eer U HoogEdelgestrenge te verzoe• 
ken, de aa~dacht van de Colleges vnn Burge
meester en W ethouders in het gewest onder 
Uw bestuur wel op deze aangelegenheid te 
willen vestigen en hen daarbij uit te noodigen, 
om, voor zoover zulks door hen niet reeds nu 
geschiedt, in den vervolge de in meerbedoelde 
staten voorkomende vraag naar het beroep 
meer afdoende te beantwoorden. 

(W. v. D. B. A.) 
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8 April 1909. BESLUlT, ter uitvoering van 
art. 2 der wet van 2 April 1909 (Staats
blad n°. 89), tot regeling van de voogdij 
over den minderjarigen Koning. S. 103. 

WIJ WILHEL}IlNA, ENZ. 

Gezien de wet van 2 April 1909 (Staatsblad 
n°. 89), tc>t regelin'5 van de voogdij over den 
minderjai·igen Koning; 

Overwegende, dat, volgens artikel 2 d ,zer 
wet, door Ons, den Raad van State gehoord, 
vier Nederlanders worden aangewe7en tot leden 
van den Raad van Voogdij, geroepen om 
Onzen beminden Gemaal, als Vader-Voogd, 
ter zijde te staan : 

Den Raad vaL State gehoord (advies van 6 

April 1909, n°. 30) ; 
Gezien het rapport van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken, tijdelijk voorzitter van 
den Raad van Ministers ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
tot leden van vorenbedoelden Raad van 

Voogdij aan te wijzen de heeren: 
Jhr. mr. J. RöELL, Voorzitter van de Tweede 

Kamer der Staten-Generaal ; 
A. W. F. IDENDURG, Minister van Koloniën; 
Mr. J. A. LoEFF, Lid van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal ; en 
Mt. J . C. Baron BAUD, Procureur-Generaal 

bij het Gerechtshof te Amsterdam. 
Onze Minister van Binnenlardsche · Zaken, 

tijdelijk voorzitter van den Raad van Ministers, 
is belast met de uitvoeru1g van dit besluit, 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan de 
beidél Kamers der Staten-Generaal, aan den 
Raad van State en aan de Algemeene Reken
kamer, en hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst. 

's Gravenhage, den 8sten April 1909. 

(get.) WILHELMINA. 

De M i11ister van B i,menlandsche Zaken, 
tijdelijk voo,·zitter van dm Raad van Ministers, 

(get.) HEEMSKERK. 

l Uitgeg. IJ April 1909.) 

10 Ap,·il 1909. BESLUIT, tot vernietiging van 
het besluit van Burgemeester en Wetbou· 
ders van Broekht,izm van 12 Juni 1908 
waarbij aan M. ÜLEVIS, aldaar, vergunning 
is verleend voor den verkoop van sterken 
dra11k in het klein. S. 104. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 25 Februari 1909, 
n°. 12797, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, be. 

treffende het besluit van Burgemeoster en 
W ethouders van Broekhiiizen van 12 Juni 
1908, waarbij aan M. ÜLEVIs, aldaar, vergun
u ing is verleend voor den verkoop van ster
ken drank in het klein : 

Overwegende, dat Burgemeester en vVet
houders deze vergunning hebben verleend op 
de Yolgendc gronden: dat M. CLEVI op 1 
Mei 1881 zonder strijd met wet of verorde
ning sterken drank in het klein verkocht in 
de localiteiten waarvoor de vergunuing werd 
gevraagd ; dat hij door achteruitgang van za
ken niet meer in staat was vóór den lsten Mei 
1892 het verschuldigde vergunningsrecht te 
betalen; dat zulks niet als eene daad van den 
eigenaar moet worden aangemerkt, waardoor 
die localiteit hare bestemming, verkoop van 
sterken drank in het klein, heeft verloren en 
dat tegen de inwilliging van het verzoek gecne 
bedenkingen bestaan en daartegen geene be
zwaren zijn ingekomen ; 

Overwegende, dat hier derhalve artikel 55, 
lste lid, van de Drankwet (Staatsblad 1904 u0 • 

235) is toegepast ; 
dat dit artikel bepaalt, dat voor de locali 

teiten, waarin op 1 Mei 1881 zonder strijd met 
wet of verordening sterke drank werd ver
kocht, de vergunn ing, behoudens in de daar 
bedoelde gevallen, niet kan worden geweigerd, 
zoolang aan die localiteiten de bestemming 
om voor verkoop van sterken drank in het 
klein te worden gebruikt, niet door ecne daad 
van den eigenaar of gebruiker is ontnomen ; 

dat M. ÜLEVIS nu wel is waar in de locali
teiteu, waarvoor hem bij het bovenbedoelde 
besluit van Burgemeester en Wethouders van 
B roekhuizen vergunning is verleend, op 1 Mei 
1881 zonder strijd met wet of verordening 
sterken drank verkocht, doch den verkoop van 
sterken drank in het klein op 1 Mei 1892, we
gens het niet betalic,n van het verschuldigde 
vergunningsrecht vóór dien datum, heeft ge
staakt en de bedoelde localiteiten vervolgens 
uitsluitend heeft gebezigd voor den verkoop 
van alcoholhoudenden drank, anderen dan 
sterken drunk ; 

dat het niet voortzetten van den kleinhandel 
in sterken drank in verband met het bezigen 
van de localiteiten uitsluitend voor den ver
koop van alcoholhoudenden drank, anderen 
dan sterken drank, daden zijn van den gebrui
ker, waardoor aan die locali teiten de bestem
ming om voor den verkoop van sterken drank 
in het klein te worden gebruikt, is ontnomen; 

dat dus artikel 55, l ste lid, van de Drank
wet op de bedoelde localiteiten niet meer van 
toepassing was ; 
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dat bovenbedoeld besluit van .Burgemeester 
en Weth,mders van Broekhuizm derhalve is 
genomen in strijd met genoemd artikel 55; 

Gelet op artikel ló3 der Gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord, advies van 23 

Maart 1909, n°. 24; 
·. Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Binnenlandsche Zaken van 7 April 
1909, n•. 3207, afdeeling Binnenlandsch Be
stuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovenvermeld besluit van BurgemeeRter en 

Wethouders van Broekhuizen van 12 Juni 
1908 te vernietigen wegens strJJu 11,.;~ C:0 w~~-

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

's Gravenhage, den !Oden April 1909. 

(get.) W I L H E L M I N A. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(qet. ) HEEMSKll:RK. 

(Uitgeg . 22 April 1909.) 

13 April 1909. .BESLUIT, bevelende de plaat
sing in het Staatsblad van het op 2 Mei 
1908 te Washington tusschcn Nederland en 
de Vereeni,qde Staten van Amerika gesloten 
arbitrageverdrag. S. 105. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien het op 2 Mei 1908 te Washington 
tusschen Nederland en de Vereenigde Staten van 
A,nerika gesloten arbitrage-verdrag, van welk 
verdrag een afdruk aan dit Besluit gehecht is; 

Overwegende, dat voornoemd verdrag goed
gekeurd is bij de wet van ó Februari 1909 
(Staatsblad n•. 27) ; 

Overwegende, dat de uitwisseling der akten 
van bekrachtiging den 25 Maart 1909 te Was
hington heeft plaats gehad; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 8 April 1909, 
n°. 6962, Directie van het Protocol ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de bekendmaking van voorzegd verdrag te 

bevelen door plaatsing van dit Besluit in het 
Staatsblad. (1) 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, worden beliist, 

(1) Dit verdrag is opgenomen bij de wet 
van ó Februari 1909, S. 27, bi. 99. 

1909. 

ieder voor zooveel hem betreft, met de uit· 
voering van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's Gravenrage, den 13den April 1909. 
(get. ) WILHELMINA. 

De inister van Biiitenlandsche Zaken , 
(get. ) R. DE l\1AREES VAN SWINDEREN 

(Uitgeg . 21 April 1909.) 

13 April l!J09. B~SLUIT, tot nadere wijziging 
-van het Koninklijk besluit van 31 Januari 
1903 (Staatsblad n°. 41), houdende bepa
lingen omtrent de jaarwedden van de leden 
vun den Centralen Raad van Beroep, 
de voorzitters van àe .i.{aueu \".!Il .ueroep 
en de ambtenaren bij die colleges aan
gesteld. S. 106. 

WIJ WILHELM! A, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van den 8 April 1909, Algemeen e
cretariaat/4de Afdeeling, n•. ó75; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
De artikelen 2, 3 en 4 van Ons besluit van 

31 Januari 1903 (Staatsblad n°. 41), houdende 
bepalingen omtrent de jaarwedden van de leden 
van den Centralen Raad van Beroep, de voor
zitters van de Raden van Beroep en de amb
tenaren bij die colleges aangesteld, zooals dit 
is gewijzigd bij Ons besluit van 22 Maart 1906 
(Staatsblad n°. 53), te wijzigen als volgt: 

Artikel 2. De jaarwedden der schrijvers bij 
den Centralen Raad van Beroep en de Raden 
van Beroep bedragen : 

van de eerste-klerken ten minste f 800; ten 
hoogste : bij den Centralen Raad van Beroep 
en bij de Raden van Beroep te Amsterdam en 
Rotterda,n f 1200; 

Bij de overige Raden van Beroep f 1100; 
van de tweede-klerken ten minste f 400 en 

ten hoogste f 700. 
Artikel 3. De jaarwedden der bedienden bij 

den Centralen Raad van Beroep en de Raden 
van Beroep bedragen : 

van de boden ten minste f 600 en ten hoogste 
f 700; 

van de knechts ten minste f 400 en ten 
hoogste f 600; 

van de concierges ten minste f 50 en ten 
hoogste f 600. 

Vervult dezelfde persoon meer dan eene der 
betrekkingen in dit artikel vermeld, dan be• 
draagt diens jaarwedde ten minste f 600 en 
ten hoogste f 800. 

Aan concierges kan bovendien het genot van 
vrije woning, vuur en licht worden toegekend. 

Artikel 4. De jaarwedden der klerken en be-
14 
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dienden worden bij bekwaamheid, geschiktheid 
en dienstijver verhoogd als volgt: 

a. Wat betreft de eerste-klerken na een, drie 
en vijf jaren dienst in dien rang tot f 950, 
f 1100 en f 1200 's jaars voor die, werkzaam 
bij den Centralen Raad van Beroep en de Raden 
van Beroep te Amsterdam en Rotterdam, en 
tot f 900, f 1000 en f 1100 voor die werkzaam 
bij de overige Raden van Beroep ; 

b. Wat betreft de tweede-klerken na ½, 1, 
2 en 3 jaren dienst in dien rang tot f 450, 
f 600, f 600 en f 700 's jaars; 

c. Wat betreft de knechts en de concicrges , 
wier tractement ten minste f 400 bedraagt, nn 
½, 1, 2 en 3 jaren dienst in dien rang, en wat 
betreft de boden en die bedienden, die meer 
dan eene der in art. 3 vermelde betrekkingen 
bekleeden, na 2, 4, 6 en 8 jaren dienst in dieu 
rang, telkens met f 50, totdat het in dat arti
kel bedoelde maximum is bereikt. 

Voor de concierges, wier bezoldiging minder 
dan /400 bedraagt, geldt deze periodieke rege
ling niet. 

Als diensttijd voor de berekening van aan
spraak op periodieke î"erhooging van het per
soneel sub c genoemd, komt alleen in aanmer
king de tijd na 31 December 1906. 

Bij benoeming tot eene der in dit artikel 
genoemde betrekkingen in den loop van een 
kwartaal, worden de hierboven vermelde tijd
vakken geacht aan te vangen met den e,3rsten 
dag van het kwartaal, volgende op dat waarin 
de benoeming is geschied. 

Onze :Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staaf.,
blarl zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan Onzen Minister van 
Financiën en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's Gravenhage, den 13den April 1909. 

(.fjet.) WILHELMINA. 

(.fjet. ) 
De Minister van Justitie, 

ELISSEN. 

(Uifgeg. 22 Ap,·il 1909.) 

13 April 1909. BESLUIT, tot wijziging van 
het besluit van 26 Maart 1909, tot uitv()e
ring van art. 6 van de Wet op de uitvoer
keuring van vleeschl907(Staatsblad n°. 217). 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordra0ht van Onzen .Minister vnn 
Landbouw, Nijverheid en Handel, van 10 April 
1909, Directie van den Landbouw, n°. 3ïï l , 
keuring van vee en vleesch ; 

Gelet op art. 6 van de Wet op de uitvon
keul'ing van vleesch 1907 (Staatsblad n°. 217) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
dat in Ons besluit van 26 Maart 1909, n°. 26 

(Nederlandsche Staatscourant van 31 Maart 
d. a. v., n•. 76) : 

1°. in de slotbepaling van art. 1 in plaats 
van "iederen dag" zal worden gelezen: ·,,ieder 
etmaal"; 

2°. achter art. 2 zal worden ingelascht: 
,,Artikel 3. 

Door Onzen, met de uitvoering van dit besluit 
belasten Minister kan, op grond van bijzondere 
omstandigheden, het bcdra~ der minimum -
vergoeding, genoemd in de slotbepaling van 
art. 1, worden verlaagd of eene minimum -
vergoeding voor een Jangeren termijn dan één 
etmaal worden vastgesteld" ; 

3°. in plaats van "art. 3" (oud) zal worden 
gelezen : ,,art. 4." 

Onze Ministel' van Landbouw, Nijverheid 
en Handel, is belast met de uitvoering van 
dit besluit, waarvan afschrift zal word,m ge
zonden aan de Algemeene Rekenkamer en 
aan Onzen Minister van Financiën. 

's Gravenhage, 13 April 1909. 

(get.) WILHELMINA. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

(get.) A. S. TALM.A. . 

14 April 1909. BESLUIT, waarbij aan den heer 
J. H. HooGERS, eervol ontslagen leeraar 
aan eene hoogere burgerschool te 's (ha
venhage, een jaarlijksch pensioen ten laste 
van den Staat wordt toegekend ten bedrage 
van f 1449. S. 107. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op de aanvrage om pensioen 
van den met ingang van 1 September 1906 
eervol ontslagen leeraar aan eene hoogere bur
gerschool te 's Gravenhage, J. H. H oooERS; 

Gezien het daarover uitgebracht advies van 
den Pensioenraad voor burgerlijke ambtenaren 
van 7 Juli 1906, n°. 21; 

Den Raad van State, -afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, geboord, advies van 
29 Januari 1908, n°. 312; 

Gezien de Burgerlijke Pensioenwet, zooals 
die laatstelijk is gewijzigd en aangevuld bij 
de wet van 5 Juni 1905 (Staatsblad n•. 152), 
art. 32 der wet tot regeling van het Middel
baar Onderwijs, zooals dut artikel is gewijzigd 
bij de wet van 5 Juni 1905 (Staatsbla1l no. 154) 
en de artt. 39 en 60 der wet tot regeling van 
het Lager Onderwijs ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 10 April 1909 , 



14 APR.IL 1909. 211 

n°. 1973,'l, afdeeling Hooger en Middelbaar 
Onderwijs en van Onzen Minister van Finan
ciën van 24 October 1908, n°. 5, afdecling Pen
sioenen; 

Overwegende dat de Pensioenraad voor bur
gerlijke ambtenaren in zijn bovenvermeld advies 
Ons in overweging heeft gegeven, belangheb
bende met ingang van 1 September 1906 een 
jaarlijksch pensioen toe te leggen van f 1294 
op g rond dat belanghebbende na 1 Januari 
1891 in dienst getreden, bij besluit van den 
Raad. der gemeente 's Gravenhage dd. 5 Juni 
1906 met ingang van 1 September l\l06 eervol 
is ontslagen; dat zijn burgerlijke diensttijd van 
8 maanden, vereenigd met den overigen, vol· 
gens artikel 9b der Burgerlijke Pensioenwet 
in aanmerking komenden dienst bij het Lager 
Onderwijs van 4 jaren, 8 maanden en 15 dagen 
en don volgens artikel 9d geldigen d ienst bij 
het Middelbaar Onderwijs van 2:.1 jaren en 
4 maanden, een tijdvak uitmaakt van 27 jaren, 
8 maanden en 15 dagen ; dat hij, geboren 
26 April 1861, den ouderdom van 56 jaren 
heeft vervuld en uit hoofde van lichaamsge
breken voor de waarneming van zijn ambt 
ongeschikt is, welke ongeschiktheid is bewe
zen door de verklaring der geneeskundigen 
dr. G. M. P. FILET en A. CARRJÈRF;, beiden 
arts te 's G-ra~enhage, dd. 24 April 1906 (ge
registreerd), benoemd door den Minister van 
Binnenlandsche Zaken bij beschikking van 
12 April 1906 ; dat zijn pensioensgrondslag 
heeft bedragen van 1 Januari 1906 tot 1 Sep• 
tember 1906 f 2800, zoodat een zestigste deel 
van de middelsom ad f 2800 bedoeld bij art. 6, 
2de lid, der wet, bedraagt f 46.662/,, weshalve 
hij volgens de artikelen 3c, en 9a, b en d der 
wet, recht heeft op een pensioen van/1293.05½; 

dat nadat dit adv ies in afschrift aan den 
belanghebbende was medegedeeld, onder op
merking dat bij den Minister van Financiën 
de bedenking is gerezen, dat bij de berekening 
van het pensioen door den Pensioen:aad buiten 
rekening z~jn gelaten de door den belungheb• 
bende vóór 1 Januari 1906 bij het bijzonder 
lager onderwijs bewezen diensten, hij zijn ver• 
langen heeft te kennen gegeven, dat over het 
advies het gevoelen van den Raad van State, 
afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
worde ingewonnen ; 

Overwegende, dat belanghebbende van 1 Sep
tember 1870 tot 1 September 1873 en van 1 Sep
tember 1877 tot 4 Januari 1878, alzoo gedurende 
een tijdvak van 3 jaren, 4 maanden en 3 dagen 
als onderwijzer verbonden is geweest aan bij
zondere lagere scholen als bedoeld in artikel 60 
der wet tot regeling van het lager onderwijs; 

dat krachtens artikel 9b der .Burgerlijke Pen
sioenwet bij de regeling van een burgerlijk 
pensioen o. a. als diensttijd in aanmerking 
komt de tijd vóór en nà de invoering van 
die wet, alzoo vóór en nà 1 Januari 1891, in 
werkelijken dienst doorgebracht in betrekkingen 
bij scholen als bovenbedoeld, mits d ie betrek
kingen naar de daarvoor geldende regelen aan
spraak geven op pensioen ; 

dat sedert 1 ,Januari 1906, krachtens arti
kel 60 der wet tot regeling van het lager 
onderwijs aan de betrekking van onderwijzer 
aan eene bijzondere lagere school als in dat 
artikel bedoeld het vooruitzicht op pensioen 
is verbonden ; 

dat dus aan belanghebbende behalve over 
den in het advies van den Pensioenraad voor 
burgerlijke ambtenaren genoemden diensttijd 
ook over voormeld tijdvak van 3 jaren, 4 maan
den en 3 dagen pensioen toekomt; 

dat hem al zoo over een diensttijd van 31 jaren 
en 18 dagen naar de in gemeld advies ge • 
noemde middelsom van belooning, een pen• 
sioen is toe te kennen van f 1449 's jaars: 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
aan J. H. HooGERS, eervol ontslagen leeraar 

aan eene hoogere burgerschool te 's Graven
hage, krachtens de artt. 3c, 9a, lJ en il der 
Burgerlijke Pensioenwet j0 • de artt. 39 en 60 der 
wet tot regeling van het lager onderwijs en 
artikel 32 der wet tot regeling van net mid
delbaar onderwijs, met ingang van 1 Septem
ber 1906 een pensioen te verleenen van f 1449 
's jaars. 

Onze Minister van Binnenlanclsohe Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad en te gelijk met het gemeen
schappelijk rapport van dien Minister en van 
Onzen :Minister van Financiën in de Staats
courant zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State (afdeeling voor de geschillen van be
stuur) , aan de Algemeene Rekenkamer, 11an 
den P ensioenraad voor burgerlijke ambtenaren 
en aan den Directeur van het Weduwen- en 
Weezenfonds voor burgerlijke ambtenaren. 

's Gravenhage, den 14den April 1909. 

(.get.) WILHELMIN A. 

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

De ,ltinister van Financiën, 
(.get.) KOLKMAN. 

(Ui tgeg. 6 Mei 1909.) 

14 Ap,·il 1909. BESLUIT, tot aanvulling en 
wijziging van het Besluit op de Indische 
bestuursopleiding. S. 108. 

14* 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Koloniën ad interim van 15 April 1908, Af
deeling D, no. 22; 

Den Raad van State geboord (advies van 5 
Mei 1908, n•. 19); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Koloniën van 8 April 1909, Afdeeling 
D, n•. 11; 

Hebben goedgevonden en verstl\an : 
Art. 1. In Ons Besluit op de Indische be

stuursopleiding (Nederlandsch Staatsblad 1907 
n•. 71, Indisch Staatsblad 1907 n•. 230) worden 
de volgende wijzigingen gebracht: 

I. Aan artikel 40 wordt toegevoegd: 
4. Zij, die in de termen vallen van het 

tweede lid, doch reeds langer dan een 
studiejaar overeenkomstig artikel 47 ver
gunning hebben om de lessen en voor
drachten aan de Bestuursacademie als toe
hoorder bij te wonen, worden niet meer 
voor de studie aangewezen. 

5. Aanwijzing voor de studie van hen, 
die bij hunne desbetreffende aanvraag in 
het eerste jaar van hun toehoorderschap 
zijn, geldt slechts voor het tweede studie
jaar. 

6. Behalve in het geval van overigens 
gelijke aanspraken, geeft het toehoorder
schap geen voorkeur voor aanwijzing voor 
de studie. 

Il. Het eerste lid van artikel 51 wordt ge
lezen: 

1. Behoudens het bij lid 5 van artikel 
40 bedoelde geval, is voor de tot de studie 
aan de Bestuursacademie aangewezerr amb
tenaren de duur van den studietijd twee 
jaren. 

Art. 2. Voor hen , die in 1908 voor de 
studie aan de Nederlandsch-lndische Bestuurs
academie aangewezen ,sijn nadat zij tevoren als 
toehoorder waren toegelaten, wordt ook die 
aanwijzing geacht slechts voor het tweede stu
diejaar te gelden. 

Onze Minister van Koloniën 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. 

's Gravenhage, den 14den April 1909. 

(get.) WILHELMINA. 

D e 11Ii nisfer van Kolonilfn, 
(get. ) lDENBURO, 

(Ui lgPg. 27 April 1909.) 

1 14 Ap,·il 1909. MI SIVE van den Mini , ter van 
Binnenlandsche Zaken aan de Commissa
rissen der Koningin betreffende l!e aan
wijzing van lotelingen voor korte oefe
ning. 

De vraag is gerezen, in hoeverre de aanwij
zing van de manschappen, die krachtens het 
door hen getrokken nummer voor korte oefe
ning zijn bestemà., nog verandering kan onder
gaan, indien vóór hunne inlijving, tengevolge 
van incompleet van de Maartploeg, met toe• 
passing van art . 99 der Militiewet 1901 na-in
lijving moet plaats vinden. 

Het wil mij na overleg met den waarnemen
den Minister van Oorlog, voorkomen, dat der
gelijke verandering vele practische bezwaren 
met zich zou medebrengen, en ook niet zou 
kunnen geacht worden eene juiste toepassing 
van de wet te zijn. 

Wel is waar werd, zoolang het tweeploegen
stelsel, dat de jongste wijziging der Militiewet 
aanvaardde, nog niet was ingevoerd, tot op ze
kere hoogte een andere toepassing aan de wet 
gegeven, maar ik betwijfel ernstig of tegen 
die praktijk niet gelijksoortige bedenkingen 
waren in te brengen. 

Zeker is het, dat thans die bedenkingen, voor 
zooveel ,sij aan de wet ontleend worden, dui
delijker in het oog springen . Immers nu het 
in 1908 gewijzigde art. 99 de na-inlijving in 
het volgend jaar slechts toelaat, zoo zij niet 
kon plaats vinden in September van het loo
pende jaar, is er gelegenheid om het tekort 
op de Maart-ploeg in te halen bij de samen
stelling van de September-ploeg, en is het 
klaarblijkelijk de bedoeling van den wetgever, 
dat dit ook alleen bij die gelegenheid geschiedt, 
derhalve nadat de Mei-ploeg reeds is samen
gesteld. Duidelijker dan te voren komt dus 
de bedoeling van den wetgever uit, om de 
reeds eenmaal aan de Mei-ploeg toegewezen 
manschappen niet weder aan hunne bestem
ming te onttrekken. 

Ik heb daarom de eer U H.E.G. uit te noo
digen om, nadat de bestemming der verschil
lende lotelingen is vastgesteld, op die bestem
ming geen inbreuk meer te doen maken, zoo
dat dus de, uit hoofde van het door h!)n ge
trokken nummer, eenmaal voor korte oefening 
bestemde manschappen niet alsnog kunnen 
worden toegevoegd aan de September-ploeg en 
dientengevolge ook niet voor volledige oefe
ning worden bestemd. 

(W. v. D. B. A.) 
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15 April 1909. MISSIVE van den Minister 
, van Landbouw, Nijverheid en Handel aim 

de Oommissarissen der Koningin betref
fende het overleggen van advies bij vlek
ziekte van varkens. 

Bij beschikking van den Minister van Wa
terstaat, Handel en Nijverheid van 20 Febru
ari 1904, werd, met betrekking tot de vlek
zi~kte der varkens, o. a. het onderzoek buiten 
toepassing gesteld. 

Deze maatregel heeft bij vele Burgemeesters 
en veeartsen de meening doen ontstaan, dat, 
wanneer bij een veehouder de genoemde ziekte 
onder de varkens uitbreekt, daaromtrent geen 
advies meer behoort te worden afgegeven. 

De bier vermelde opvatting is evenwel niet 
juist. 

V ermoedt n.l. eeu veehouder, dat zijne var
kens aan eene besmettelijke veeziekte lijdende 
zijn, dan zal bij toch eerst een deskundige 
ontbieden, opdat deze kan beoordeelen of men 
werkelijk met vlekziekte te doen beeft. 

De veearts kan dus steeds een bewijs (advies) 
afgeven, dat bij een veehouder vlekziekte heerscht 
en hij kan dau tegelijkertijd vermelden welke 
verdere maatregelen moeten worden toegepast, 
b.v. of er kenteekenen moeten worden geplaatst 
en of er al dan niet verbranding of begraving 
moet plaats hebben. 

Deze handelwijze levert niet het minste be
zwaar op eu is ook niet in strijd met de in de 
Ie alinea dezes genoemde beschikking. 

Het is om die reden, dat dan ook in den 
vervolge bij vlekziekte - evenzoo als bij andere 
veeziekten - geregeld een advies zal worden 
geëischt. 

U R.E.G. gelieve de Burgemeesters in Uw 
gewest met het bovenstaande in kennis te 
stellen, terwijl mijnerzijds de districts-veeartsen 
dienovereenkomstig zullen worden aange
schreven. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(get.) A. S. TALMA. 

16 April 1909. BESLUIT, betreffendedenegende 
algemeene tienjaarlijksche volkstelling. 
s. 109. 

WIJ WILHELJIUNA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 4 Maart 1909, n°. 
2'295, afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Gelet op art. 2 der wet van 22 April 1879 
(Staatsblad no. 68); 

Den Raad van State gehoord ; 
Gezien het nader rapport van Onzen Minis-

ter van Binnenlandsche Zaken van 15 April 
1909, n°. 8519, afdeeling Binnenlandsch Be
stuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen: 
Art. 1. De negende algemeene tienjaarlijk· 

sche volkstelling heeft ten doel de aanwijzing 
van allen, die te middernacht tusscben 81 De
cember 1909 en 1 Januari HllO hunne werke
lijke woonplaats binnen Nederland hebben, 
onverschillig of zij op dat tijdstip in hunne 
woning al dan niet aanwezig zijn of zich tij
delijk buiten het Rijk in Europa bevinden, 
alsmede van ben, die, zonder werkelijke woon
plaats binnen Nederland te hebben, op dat 
tijdstip aldaar aanwezig zijn ; met vermelding 
ten aanzien van ieder : 

a. van familienaam en voornamen ; 
b. van geslacht; 
c. of bij afzonderlijk leeft, dan wel, in een 

gezin ; behoudens het bepaalde in art. 2 van 
Ons tegenwoordig besluit; 

d. zoo hij in een gezin leeft, of bij dan daarin 
is als hoofd ; of (voor zooveel de vrouwen be· 
treft) als ecbtgenoote ; of als zoon of dochter; 
of in andere betrekking van verwantschap, zoo 
ja, welke ; of als niet-verwant inwonend ; of 
als kostganger of bestedeling ; of in dienstbe• 
trekking ; behoudens het bepaalde in art. 2 
van Ons tegenwoordig besluit ; 

e. van gemeente en provincie of (voor hen, 
die buiten het Rijk in Europa geboren zijn) 
van de plaats en het land der geboorte ; 

f. van de huisvesting ; overeenkomstig de 
bepalingen van art. 8 van Ons tegenwoordig 
besluit; 

g. of bij in den nacht van 31 December 
1909 op l Januari 1910 in zijne woning aan
wezig was, ·Of wààr bij toen was ; met dien 
verstande, dat zij, die op het tijdstip der tel
ling geen nachtverblijf hebben waar zij alsdan 
vertoeven, geacht worden op dat tijdstip dáár 
te zijn, waar zij het eerstvolgend nachtverblijf 
hebben ; 

h. of hij is Nederlander, en zoo niet, tot.. 
welk volk bij behoort (nationaliteit) ; 

i. van dag, maand en jaar der geboorte,. 
(leeftijd) ; 

k. of bij is ongehuwd, of gehuwd, of we
duwnaar (weduwe), of gescheiden van echt, of 
gescheiden van tafel en bed ; 

l. of bij tot eene kerkelijke gezindte behoort, 
of tot eene vereemging met godsdienstig doel ; 
zoo ja, tot welke ; 

m. van ambt, bediening of beroep ; over-. 
eenkomstig de bepalingen van art. 4 van Onll,, 
tegenwoordig besluit; 
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n. of hij is blind of doofgeboren (z. g. o. 
doofstom). 

2 . Ten aanzien van opgenomeneo of ver
pleegden in gebouwen, gestichten en schepen, 
staande onder bestuur of toezicht van Rijks
wege en vermeld in art. 1 van het Koninklijk 
besluit van 27 Juli 1887 (Staatsblad n°. 142). 
laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 3 
October 1899 (Staatsblad n°. 211), en in kloos
ters, inrichtingen ,an onderwijs, gestichten 
tot opvoeding, gestichten tot vernorging van 
den ouden dag, gestichten voor doofstommen 
of blinden, armhuizen of woningen der Maat
schappij van "\Veldadigheid , ziekenhuizen en 
passantenhuizen, worden de vragen, bedoeld 
onder c en ll, in art. 1 van Ons tegenwoordig 
besluit beantwoord met vermelding van den 
aard der instelling en als hoedanig de per
soon daarin is. 

3 . Ter zake vuo de huisvesting, bedoeld 
onder f in art. 1 van Ons tegenwoordig be· 
sluit, wordt vermeld: 

a. hoeveel personen in het gev.in van elk 
gezinshoofd samen wonen , gesplitst naar de 
geslaeb ten en naar leeftijd; 

b. hoeveel vertrekken elk gezinshoofd met 
zijn gezin en elk afzonderhjk levende voor be
woning ter beschikking heeft ; 

c. hoeveel van deze vertrekken onmiddellijk 
door een raam of deur of door eene serre in 
gemeen8cbap met de buitenlucht staan. 

4. Ter zake van de vermelding van het 
ambt, ·a e bediening of het beroep, bedoeld on
der m, io art. 1 van Ons tegenwoordig be
sluit, wordt het volgende io acht genomen: 

Indien een persoon meer dan één ambt, be
diening of beroep uitoefent, wordt slechts dat 
.vermeld waarbij de persoon het meeste belang 
heeft (hoofdberoep). 
. Zij, die een ambt, bediening of beroep uit
oefenen, worden onde1·scheiden in: 

A. ben, die dat alleen of met anderen voor 
eigen rekening of 

B. beo, die dit niet voor eigen rekening 
uitoefenen. 

Van de sub B genoemde personen moet 
voorts blijken : 

I. in welken rang of hoedanigheid zij dan 
werkzaam zijn, als b.v. bestuurder eener in
richting of onderneming, als boekhouder, kan · 
toorbedieode, kantoorknecht, meesterknecht, 
ploegbaas, opzichter of gewoon werkman ; 

II. in welk soort van inrichting zij werk
zaam zijn en 

lII. hoe de naam is vau hem of haar io 
wiens dienst zij werkzaam zijn. 

5 . Voor de toepassing van Ons tegeowoor-

dig besluit is de werkelijke woonplaats van 
ieder daar, waar hij die heeft volgens de voor
schriften van het Koninklijk besluit van 27 
Juli 1887 (Staatsblad n°. 140), laatstelijk ge 
wijzigd bij Ons besluit van 3 October 1899 
(Staalsblad n°. 210). 

Zij, die op het tijdstip der volkstelling in 
Nederland vertoeven, zonder dat blijkt, waar 
zij werkelijke woonplaats hebben, worden ge
acht werkelijke woonplaats te bebbeu in de 
gemeente, waar zij verklaren thuis te behooren. 

6 . De personen, genoemd in art. 1 van het 
Koninklijk besluit van 27 Juli 1887 (Staatsblad 
n°. 14:l), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 3 O<:tober 1899 (Staatsblad n°. 211) heb
ben werkelijke woonplaats in de gemeente, 
waarin het gebouw, gesticht of schip, tot welks 
bevolking zij behooren, gelegen is. 

Personen, die nachtverblijf hebben in zulk 
een gebouw, gesticht of schip, zonder te be· 
hooren tot ben, die in het afzonderlijk regis • 
ter, bedoeld io art. 1 van eerstgenoemd Ko
ninklijk besluit, moeten worden ingeschreven , 
worden als aldaar tijdelijk aanwezig beschouwd. 

De werkelijke woonplaats van een krankzin
nige, die het gesticht, waarin hij was opgeno
men , met ve rlof heeft verlaten, blijft, zoolang 
hem geen ontslag is verleend , in het gesticht, 
waarin hij was opgenomen. 

Een veroordeelde, die overeenkomstig art. 25 
van het Wetboek van Strafrecht hechtenis 
ondergaat in een gesticht, bestemd tot de uit
voering van gevangenisstraf, wordt geacht geen 
werkelijke woonplaats meer in dat gesticht te 
hebben . 

7. Het houden der volkstelling is opgedra 
gen aan de gemeentebesturen . 

8 . Uit 's Rijks kas wordt aan iedere ge
meente, ter vergoeding van de kosten der 
volkstelling, zoodanig bedrag verstrekt als 
nader door Ons zal worden bepaald. 

9. Tot het verkrijgen der in art. 1 van Ons 
tegenwoordig besluit bedoelde opgaven worden 
kaarten ingevuld. 

Het model dier kaarten , die elk slechts voor 
één persoon zijn bestemd, wordt vastgesteld 
door Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken . 

Voorschriften omtrent de wijze van invulling 
dier kaarten worden gegeven op de kaarten 
zelve of op een stuk, dat met die kaarten wordt 
aangeboden. 

10. Ieder, die op het tijdstip der telling of 
gedurende de bewerking van de uitkomsten 
der telling in Nederland aanwezig is, is ver
plicht, alle opgaven, in art. 1 van Ons tegen 
woordig besluit bedoeld, die door eenig ge
meentebestuur verlangd worden omtrent hem 
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zei ven of de personen, die gedurende dat tijtl.
vak deel uitmaken van zijn gezin of bij hem 
aanwezig zijn, of die tot de bevolking behooren 
van of aanwezig zijn in een onder zijn bestuur 
staande in~telling, gebouw, gesticht of schip, 
voor :r.ooveel hij tot het doen der opgaven in 
staat is, te verstrekken. 

Het hoofd van ieder gezin of de bestuurder 
van iedere instelling, gebouw, gesticht of 
schip, waar de in art. 9 van Ons tegenwoor
dig besluit bedoelde kaarten worden bezorgd, 
is verplicht, voor de behoorlijke invulling zorg 
te dragen. 

11. Schippers en bewoners van woonwa
gens met of zonder huisgezin , op den dag der 
telling varende, respectievelijk trekkende, leve
ren hunne ingevulde kaart of kaarten in op 
de plaats, waar zij na het tijdstip der telling 
eer~t aankomen. 

Aan schippers en bewoners van woonwagens 
wordt bij het in ontvangst nemen der kaarten 
daarvoor een bewijs afgegeven, dat zij tot en 
met den lsten Februari 1910 moeten vertoonen 
aan eiken ambtenaar van het openbaar gezag, 
die het hun afvraagt. Schippers, of bewoners 
van woonwagens, die tijdens het uitreiken der 
volkstellingskaarten in het buitenland vertoe
ven en niet vóór 1 ]februari in het land terug
keeren , moeten vóór dien datum aan het be
stuur der gemeenten in welker bevolkingsre
gister zij zijn ingeschreven schriftelijk de 
vereischte opgaven voor de volkstelling doen. 

12. De werkzaamheden der gemeentebe
sturen en van Onze Commissarissen in de 
provinciën ten opzichte der volkstelling worden 
geregeld door voorschriften, door Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken uit te vaar
digen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan kennis zal worden gegeven aan 
den Raad van State. 

's Gravenhage, den 16den April 1909. 

(get.) WILHELM 1 NA. 
De Minister van Binnenlandse/ie Zaken, 

(get.) HEF.MSK}:RK. 
(Uitgeg. 30 April 1909.) 

16 April 1909. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken nan de Com
missarisEen der Koningin , betreffende het 
geven van voorbereidend militair onder
richt in vergunnings- of verlofslocali
teiten . 

Omtrent het geven van voorbereidend mili
tair onderricht in vergunnings- of verlofsloca-

liteiten is, naar aanleiding van de door U en 
Uwe ambtgenooten ter zake uitgebrachte rap
porten en ook in verband met het bepaalde 
bij art. 10 van de Drankwet, door mij nader 
met den Minister van Oorlog overleg gepleegd. 
Uit de mij door dien Minister toegezonden 
stukken is mij gebleken, dat het bedoelde onder
richt slechts dan in vergunnings- of verlofs
localiteiten gegeven wordt, wanneer geene 
andere geschikte localiteiten beschikbaar zijn 
en dat de voorwaarden, door den Inspecteur 
der infanterie vastgesteld voor het geven van 
het onderricht in dergelijke localiteiten, het 
gebruik aldaar van bier of sterken drank door 
de jongelieden, die aan het onderricht deel
nemen, zooveel mogelijk voorkomen. 

Het ligt daarom vooralsnog niet in mijne 
bedoeling er nader bij den Minister van Oor
log op aan te dringen om het bedoelde onder
richt in die localiteiten te doen staken of af. 
hankelijk te stellen van het verkrijgen van de 
in art. 10 van de Drankwet bedoelde toestem· 
ming. 

Ik heb de eer U H.E.G. te verzoeken het 
bovenstaande ter kennis te brengen van de 
Burgemeesters der gemeenten in Uw gewest, 
voor zooveel nood ig onder herinnering aan de 
uitnoodiging, vervat in het voorlaatste lid van 
mijne circulaire van 12 Juni 1908, n°. 5244, 
afd. ll. B. 

De .Minister ~-an Binnenlandsche Zaken , 
(get.) HEEMSKERK. 

17 April 1909. BESLUIT, houdende beschik
king op het beroep ingesteld door den 
Raad der gemeente Uitht<izen tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van G,·o
ningen, d.d. 9 October 1908, n•. 28, 3de 
afdeeling, waarbij goedkeuring is onthou
den aan zijn besluit dd. 17 Juni 1908, 
n°. 3a, tot wijziging van de Verordening, 
regelende de jaarwedden, de belooning 
voor het geven van herhalingsonderwijs 
en de vergoeding voor huishuur der onder
wijzers aan de open bare lagere scholen in 
die gemeente, zooals zij is vastgesteld bij 
zijn besluit, d.d. 29 October l!l06, en goed
gekeurd bij besluit van Gedeputeer.de Sta
ten van G-roningen, d.d. 16 November 1906, 
n°. 27, 3de afdeeling. S. 110. 

WIJ WILHEL}ITNA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente Uithuizeii tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van (h-oningen, 
dd. 9 October 1908, n°. 28, 3de afdeeling, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan zijn besluit dd. 
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17 Juni 1908, n°. 3a, tot wijziging van de 
Verordening, regelende de jaarwedden, de be
looning voor het geven van herhalingsonderwijs 
en de vergoeding voor huishuur der onder
wijzers aan de openbare lagere scholen in die 
gemeente, zooals zij is vastgesteld bij zijn besluit 
dd. 29 October 1906, en goedgekeurd bij besluit 
van Gedeputeerde Staten van Gronin_qen, dd. 
16 November 1906, n°. 27, 3de afdeeling; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 24 
Maart 1909, n°. 63; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 16 April 1909, 
n°. 3798, afdeelh1g Lager Onderwijs; 

Overwegende : 
dat volgens het raadsbesluit• van 17 Juni 

1908, n°. 3a, de jaarwedde bedraagt van het 
hoofd der school aan de Schoolstraat f 1200, 
van het hoofd der school aan den Startweg 
f 960, van het hoofd der school in den Polder 
f 960, alle met vier 6-jaarlijksche verhoogingen 
van j 60; van de onderwijzers van bijstand 
·met minder dan 2 dienstjaren f 660, met 2 
tot 4 dienstj11ren f 600, met 4 tot 6 dienstjaren 
f 660, met 6 tot 10 dienstjaren f 700, met 10 
tot 14 dienstjarenj 776, met 14 en meer dienst
jaren f 860 ; van den onderwijzer met ver
plichte akte voor de ~'ransche en Hoogduitsche 
taal f 100 meer, en wordt eene verhooging 
toegekend van f 60 voor het bezit van elke 
akte in een der vakken l, m, n en p - s; 

dat Gedeputeerde Staten van Groningen 
tegen deze regeling bezwaar hebben gemaakt, 
waarbij zij te kennen gaven, dat de jaarwedden 
van de onderwijzers van bijstand (met uit
zondering van de aanvangswedde) huns inziens 
met zoodanige bedragen moesten worden ver
hoogd, dat de eindsalarissen met ten minste 
f 60 het wettelijk minimum te boven gaan ; 
dat de tegemoetkoming in de huishuur van 
f 60 op f 76 moest worden gebracht ; dat eene 
afzonderlijke vergoeding voor het onderwijs 
in de vakken j en k, als het buiten de gewone 
schooluren gegeven wordt, hun wenschelijk 
voorkwam; dat het hoofd der school in de 
Schoolstraat wegens den meerderen admini
stratieven arbeid aan eene zoo groote school 
verbonden, eenige meerdere belooning behoorde 
te ontvangen, dan hem was toegekend ; dat de 
regeling der jaarwedden bij uitoefening der 
militie- en landweerplichten verbetering be

·hoefde ; dat het meer in overeenstemming 
is te achten met de bedoeling van artikel 6 
der wet van 28 December 1907 (Staatsblad 
n°. 361), de verhoogde jaarwedde te doen in

. gaan op 1 Januari 1908 dan - gelijk de ge-

meenteraad bepaald had - op 1 April 1908 ; 
dat het overweging verdient, de jaarwedden 
van de hoofden der scholen, in plaats van na 
6 jaar, na 3 jaar eene verhooging te doen 
ondergaan, zooals dat in de oude verordening 
bep11ald was ; 

dat de gemeenteraad gemeend heeft aan de 
bedenkingen van Gedeputeerde Staten geen 
gevolg te moeten geven ; 

dat Gedeputeerde Staten hierop bij besluit 
van 9 October 1908, n°. 28, 3de afdeeling, hunne 
goedkeuring aan het raadsbesluit hebben ont
houden; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
de gemeenteraad bij Ons in beroep is gekomen , 
daarbij aanvoerende, dat een deel der beden
kingen van Gedeputeerde Staten betrekking 
heeft op bepalingen der verordening, die niet 
gewijzigd zijn, en dat de jaarwedden voor eene 
gemeente als deze royaal zijn geregeld en de 
gemeente daarvoor reeds voor het volgend 
jaar f 1600 meer moet besteden d11n de Rijks
bijdrage bedraagt; 

Overwegende : 
dat de jaarwedde van het hoofd der school 

in de Schoolstraat, in verband met het aantal 
scholieren, f 60 hooger moet worden gesteld, 
dan in de verordening is geschied ; 

dat de jaarwedden der onderwijzers van bij
stand met 20 en meer dienstjaren f 60 meer 
behooren te bedragen, dan in de verordening 
is bepaald; 

dat de tegemoetkoming in de huishuur door 
den gemeenteraad op een onvoldoend bedrag 
is bepaald en vastgesteld dient te worden 
op f 76 ; 

dat de regeling in art. 7, vijfde en zesde 
lid, der verordening vervat betreffende afwezig
heid wegens zwangerschap en ter vervulling 
van militieplichten door eene andere dient te 
worden vervangen ; 

dat voor het overige met de regeling, zooals 
zij door den gemeenteraad is vastgesteld , ge• 
noegen kan worden genomen ; 

Gezien de wet tot regeling van het lager 
onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
to bepalen, dat de jaarwedde van het hoofd 

der school in de Schoolstraat bedragen zal 
/1260 (met de verhoogingen, in de verordening 
bepaald) : dat de jaarwedde der onderwijzers 
van bijstand na ommekomst van 20 dienstjaren 
verhoogd zal worden met f 60; dat de tegemoet
koming in de huishuur zal bedragen f 76; dat 
de regeling, vervat in artikel 7, vijfde en zesde 
lid , zal worden vervangen door de volgende : 

"Aan de gehuwde onderwijzeres, die hare 
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bevalling te gemoet ziet, wordt een verlof 
verleend, ingaande drie maanden vóór het ' 
tijdstip, waarop de bevalling kan worden ver
wacht, en eindigende ééne maand na hare 
bevalling. 

"Gedurende den tijd van dit verlof wordt 
hetgeen ten behoeve der plaatsvervanging van 
de onderwijzeres als salaris door de gemeente 
inoet worden uitbetaald van bare jaarwedde 
.ingehouden, met dien verstande, dat de onder
wijzeres, die verlof beeft, over dien tijd ten 
minste de helft harer jaarwedde geniet. 

"Is de onderwijzeres ééne maand na hare 
bevalling volgens het oordeel van den genees
heer nog niet in staat hare werkzaamheden 
aan de school te hervatten, dan treden de ge
wone regelen van verlof bij ziekte in. 

.,Aan de onderwijzers, die ingevolge artikel 
110, art. 111, art. 141, vierde lid, art. 141 bis 
of art. 142 der Militiewet 1901, of krachtens 
art. 11 der Landweerwet onder de wapenen 
of in werkelijken dienst zijn, wordt verlof 
verleend met behoud van jaarwedde, ten ware 
in een der gevallen, vermeld in de genoemde 
artikelen 110, 141, vierde lid, of art. 141 bis 
de afwezigheid uit de school langer mocht 
duren dan één jaar, in welk geval de jaarwedde 
slechts gedurende één jaar wordt uitgekeerd" ; 

en voor het overige eene regeling vast te 
stellen overeenkomstig hetgeen door den Ge
meenteraad is bepaald. 

Met inachtneming van de voorschriften der 
aangehaalde wet, zal de gemeenteraad van 
Uithuizen, onder goedkeuring van Gedepu
teerde Staten van Groningen, wijziging kunnen 
brengen in deze regeling, welke in ieder geval 
met 1 April 1918 zal ophouden van kracht 
te zijn. 

Onze Minister v-an Binnenlandsche Zaken 
s belast met de uitvoering van dit besluit, 

hetwelk in het Staatsblad geplaatst en te gelijk 
met de in hoofde dezes vermelde voordracht 
van genoemden Minister in de Nede,·landsche 
Staatscourant opgenomen zal worden, en waar• 
van afschrift z11l worden gezonden aan den 
Raad van State, Afdecling voor de Geschillen 
van Bestuur. 

's Gravenhage, den 17den April 1909. 
(,get. ) W J L H EL MIN A. 

De Ministe1· va.n Binnenlandsche Zaken, 
(qet.) HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 6 l.t ei 1909.) 

17 April 1909. MISSIVE van den Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel aan de 
Commissarissen der Koningin , betreffende 
naleving der Hinderwet. 

Bij Koninklijk besluit van 4 Maart 1909 n•. 
37, (Staatsblad n•. 63) werd vernietigd, op 
grond van strijd met de wet, een besluit van 
Burgemeester en Wethouders van Breskens, 
dd. 18 Juni 1908, hetwelk niet overeenkomstig 
de wet was afgekondigd. 

Ten einde niet steeds genoodzaakt te zijn in 
de nalatigheid van een Gemeentebestuur, 
wanneer het afkondiging van Hinderwetbe
slissingen betreft te voorzien, door toepassing 
van het Koninklijk vernietigingsrecht te be
vorderen, heb ik de ee.r U Hoogedelgestrenge 
in overweging te geven, telkens wanneer te 
Uwer kennis mocht komen, hetzij tengevolge 
van een ingesteld beroep, hetr.ij op andere 
wijze dat de bij de Hinderwet voorgeschreven 
afkondiging van een door het Gemeentebe
stuur krachtens die wet genomen beslissing 
niet beeft plaats gehad, het nalatige gemeen
tebestuur aan te schrijven dit verzuim onver
wijld te herstellen en voorts den appellant er 
op te wijzen, dat hij op zijn ingesteld beroep 
vermoedelijk niet ontvankelijk zal worden ver· 
klaard, weshalve het voor hem van belang zal 
zijn, binnen den bij de wet bepaalden termijn 
van 14 dagen na de afkondiging opnieuw be
roep in te stellen. 

Mocht niettemin een gemeentebestuur wei
gerachtig blijven tot de vereischte afkondiging 
alsnog over te gaan, dan zoude ik U H .E.G. in 
overweging willen geven door toepassing van 
artikel 127 der Gemeentewet daarin te voor-
zien. (W. v. D. B. A. ) 

19 Ap1·il 1909. BESLUIT, tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 21 November 1908 
(Staatsblad n•. 342), houdende vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in artikel 59, sub 6, der Onge
vallenwet 1901. S. 111. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 13 Maart 
1909, n°. 338, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 59, sub 5, der Ongevallenwet 
1901 (wet van 2 Januari 1901, Staatsblad n°. 1, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 Februari 
1909, Staatsblad n°. 46) ; 

Gelet op artikel 59, sub 6, der voornoemde 
wet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
6 April 1909, n°. 46); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 16 April 1909, n°. 668, 
afdeeling Arbeidersverzekering ; 
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Hebben goedgevonden en Y0rstann te be
palen: 

Eenig a,·tikel. 

Aan het slot van de voorlaatste alinea van 
artikel 1 van Ons besluit van ::ll November 
1908 (Staatsblatl n•. 342) wordt: ,, toegekend;" 
..-ervangen door: ,,toegekend, met dien ver
stande, dat 111 op niet minder dan 1 wordt 
gesteld ;". 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaat-t en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 19den April 1909. 
(get.) -W I L H E L MI N A. 

De Jfin. van Larulbouto, Nijverheid en Handel, 
(get.) A. S. TALllU. 

( Uit_qeg. 29 Ap,-il 1909.) 

20 April 1909. BESLUIT, tot vernietiging van 
het besluit van Burgomccster en vVethou
ders van Ubach over Worms van 8 Octo· 
ber 1908, waarbij aan H. J. Bon!ANS, 
aldaar, vergunning is ,·erleend voor den 
Yerkoop van sterken drank in het klein. 
s. 112. 

WlJ WILHELJ\'IIN A, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen )Iinister van 
Binnenlandsche Zaken van 16 Maart 1909, n°. 
2420, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, betref
fende het besluit van Burgemeester en Wet· 
houders van Ubach over Worms van 8 October 
1908, waarbij aan H. J. Bon.JANS, aldaar, ver• 
gunning is verleend voor den verkoop van 
sterken drank in het klein; 

Overwegende, d11t Burgemeester en Wet
houders van Ubach over Wo,-,ns de:r.c vergun
ning hebbon verleend, in aanmerking nemende, 
dat aan H . J. BoYMANS voor de desbetreffende 
localiteit in 1881 vergunning tot verkoop van 
sterken drank in het klein was verleend ; dat 
die vergunning op 1 Mei 1885 was vervallen 
wegens niet voldoening vóór dien datum van 
het ve1·schnldigde vergunningsrecht en dat de 
localiteit gelijk is als in 1881 en niet van be
stemming is veranderd ; 

Overwegende, dat Burgemeester en \Vethou
ders hier dus, zooals ook uit nader verstrekte 
inlichtingen is gebleken, artikel 55, 1°. lid van 
de Drankwet (Staatsblad 1904, n°. 235) hebben 
toegepast; 

dat ·dit artikel bepaalt, dat voor de locali
teiten, waarin op 1 Mei 1881 zonder strijd met 
wet of ,·erordening sterke drank werd verkocht, 

de vergunning, behoudens in de daar bedoelde 
gevallen, niet kan worden geweig6rd, zoolang 
aan die localiteiton 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 H. J. BoYMANS den verkoop van ster
ken drank in het klein in de localiteit, waar 
voor hem bij het bovenvermelde besluit van 
Burgemeester en W ethonders van Ubach over 
Wo,·ms vergunning is verleend, op 1 Mei 1885 
wegens het niet betalen van het verschuldigde 
vergunningsrecht vóór dien datum, heeft go• 
staakt en die localiteit vervolgens uitsluitend 
heeft gebezigd voor den verkoop van alcohol
houdenden drank, anderen dan sterken drank ; 

dat het niet-voortzetten van den kleinhandel 
in sterken drank in verband met het bezigen 
van de localiteit uitsluitend voor den verkoop 
van alcoholhondenden drank, anderen dan 
sterken drank, daden zijn van den gebruiker, 
waardoor aan de localiteit de bestemming om 
voor den verkoop van sterken drank in het 
klein te worden gebruikt, is ontnomen ; 

dat dus artikel 55, 1°. lid van de Drankwet 
op de bedoelde localiteit niet meer van toe
passing was ; 

dat bovenbedoeld besluit van Burgemeester 
en Wethouders van Ubach over Worms der
halve is genomen in strijd met genoemd arti
kel 55; 

Gelet op artikel 153 dor Gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord, advies van 6 

April 1909, n°. 45 ; 
Gezien het nader rapport van Onzen Minis

ter van Binnenlandsche Zaken van 17 April 
1909, n°. 3725, afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenvermeld besluit van Burgemeester en 

Wethouders van Ubach ove,· Worms van 8 Oc
tober 1908 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. 

' s Gravenhage, den 20sten April 1909. 

(get.) W I L HEL MIN A . 

De 1Ui11isfer van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 6 Mei 1909.) 

22 April 1909. BESLUIT, tot aanwijzing van 
Oldenzaal als losplaats van ruw zont bij 
invoer met spoorwagens. S. 113. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 19 April 1909, n°. 51, Accijnzen; 

Gezien art. 5 der wet van 27 September 1892 
(Staatsblad n•. 227) en art. 2 van Ons besluit 
van 3 Januari 1908 (Staatsolad no. 2); 

Gelet op de Koninklijke besluiten van 10 
December 1822 (Staatsblad n°. 50), 31 Juli 1865 
(Staatsblad n°. 88) en 15 April 1872 (Staats• 
blad n°. 47); 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
~et ingang van de dagteekening van dit 

besluit, wordt Oldenzaal aangewezen als losplaats 
van ruw zout bij invoer met spoorwagens, op 
den voet van het Koninklijk besluit van 26 
Maart 1872 (Staatsblad n°. 19), laatstelijk ge
wijzigd bij Ons besluit van 18 September 
1907 (Staatsblad n•. 253). 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit , dat in het Staats
blad en in àe Staatscourant zal worden geplaatst . 

's Gravenhage, den 22sten April 1909. 
(,get.) WILHELMINA. 

JJe Ministe,- van Financiën, 
(get.) KOLKMAN. 

(Uitgeg. 28 April 1909.) 

22 April 1909. BESLUIT, tot nadere wijziging 
van het Reglement voor de Hoogere 
Krijgsschool. S. 114. 

Wr.r WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Marine, waarnemend Minister van Oorlog en 
van Onzen Minister van Koloniën van 13 Febru
ari 1909, Ilde Afd., n° . 157, en van 18 Febru
ari 1909, Afdeeling C, i e Bureau, n•. 31; 

Den Raad Vlln E, tate gehoord (advies van 
den 23sten Maart 1909, n°. 22); 

Gezien het nader rapport van voornoemde 
Ministers van 8 April 1909, Ilde Afd., n°. 10-2, 
en van 19 April 1909, Afdeeling C, lste Bureau, 
n°. 1 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Eenig artikel. 

Het Reglement voor de Hoogere Krijgs
school, vastgesteld bij het Koninklijk besluit 
van 14 September 1891 (Staatsblad n•. 170), 
laatstelijk gewijzigd bij het Koninklijk besluit 
van 27 Oetober 1908 (Staatsblad n°. 327), wordt 
nader gewijzigd als volgt : 

1 °. In de bij het Reglement behoorende Tabel 
worden achter "Amanuensis" in de tweede 
kolom het woord "Korporaal" en het cijfer 
.,(5)" vervangen door "Burgerbeambte (8)" ; 

20. In de onder 1°. bedoelde Tabel wordt 
onder "Ordonnans" in de eerste kolom geplaatst 
"Concierge", daa-rachter in de tweede kolom 
,,Burgerbeambte" en in de derde kolom "l' ; 

3°. In de onder 1°. bedoelde Tabel wordt 
in de noot a van de kolom "Bijzondere bepa
lingen", in plaats van "en den bibliothecaris", 
gelezen : ,, ,den bibliothecaris , den concierge en 
den amanuensis - van dezen laatsten als hij 
burgerbeambte is -"; 

4°. In de onder 1°. bedoelde Tabel wordt 
aan de noot b van de kolom "Bijzondere be
palingen" eene nieuwe zinsnede toegevoegd, 
luidende: 

"Indien de dienst van ordonnans door een 
burgerwerkman wordt verricht, wordt de aan 
dezen toe te kennen vergoeding mede door den 
Minister van Oorlog bepaald" ; 

5°. In de onder 1°. bedoelde Tabel wordt 
in de kolom "Bijzondere bepalingen" eene 
noot (8) toegevoegd, luidende : 

,,(8). Kan bij uitzondering Korporaal zijn; 
alsdan is noot (6) op hem van toepassing". 

Onze Ministers :van Oorlog en van Koloniën 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast 
met de uitvoering van dit besluit , hetwelk in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en in af
schrift aan den Raad van State zal worden 
medegedeeld. 

's Gravenhage, den 22sten April 1909. 
(get. ) WILHELMINA. 

JJe Minisfe,- van Mm·ine, 
waa,·nemend M inis/e,· van Oo,·log, 

(get. ) J. WEN'l'HOLT. 

IJe Minister ~·an Koloniën, (_g~t. ) lDENBURO. 

(Uitgeg. 8 Mei 1909.) 

22 April 1909. BEsLurr, tot nadere wijziging 
van het Reglement voor de Koninklijke 
Militaire Academie. S. 115. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Marine, Waarnemend Ministet· van Oorlog, en 
van Onzen Minister van Koloniën van 13 
Februari 1909, Ilde Afd. , n°. 157, en van 18 
Februari 1909, Afdeeling C, I• Bureau, n°. 31; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den \!3aten Maart 1909, n°. 22); 

Gezien het nader rapport van voornoemde 
Ministers van 8 April 1909, Ilde Afd., n•. 102, 
en van 19 April 1909, Afdeeling C, lste Blueau, 
n•. 1; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Eenig a,·tikel. 

Het Reglement voor de Koninklijke Militaire 
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Academie, vastgesteld bij het Koninklijk besluit 
van 6 April 1896 (Staatsblad n°. 40), laatstelijk 
gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 27 
October 1908 (Staatsblad n°. 328), wordt nader 
gewijzigd als volgt : 

D.e tweede zinsnede van Artikel 8 vervalt, 
terwijl de woorden "De duur" , waarmede de 
voorlaatste zinsnede van dit artikel aanvangt, 
worden vervangen door "De aanvang en de 
dunr". 

Onze Ministers van Oorlog en van Koloniën 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast 
met de uitvoering van dit Besluit, hetwelk in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en in af
schrift aan den Raad van tate zal worden 
medegede"ld. 

's Gravenhage, den 22sten April 1909. 
(,get.) W I L H E L M I N A. 

De M iniafe,· van .Marine, 
waarnem.end Minister van Oorlo,q, 
(get.) J. WENTHOLT. 

De Minister van Koloniën, 
(_get.) lDENllURG. 

(Ui(qeg. 8 Mei 1909.) 

22 April 1909. BESLUIT, tot nadere wijziging 
van het Reglement voor den Hoofdcur-
sus. . 116. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Marine, waarnemend Minister van Oorlog en 
van Onzen Minister van Koloniën van 13 Febru
ari 1909, Ude Afd., n°. 167, en van 18 Febru
ari 1909, afdeeling C, Iste Burau, n°. 31; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 23sten Maart 1909, n°. 22) ; 

Gezien het nader rapport van voornoemde 
Ministers van 8 April 1909, Ude Afd. , n°. 102, 
en van 19 April 1909, afdeeling C, lste Bureau, 
n°. 1; 

Rebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Eenig artikel. 

Het Reglement voor den Hoofdcureus, vast
gesteld bij het Koninklijk besluit van 22 Sep
tember 1892 (Staatsblad no. 2'21), laatstelijk ge
wijzigd bij het Koninklijk besluit van 18 Decem
ber 1908 (Staatsblad n°. 418), wordt, met ingang 
van 1 October 1909, nader gewijzigd als volgt : 

1°. In artikel 40, onder/, wordthettusschen 
haakjes gestelde vervangen door : 

,,Bij de vertaling is het gebruik van woorden
boeken verboden" ; 

2°. Het gestelde in Artikel 40, onder h, 
sub 1°. en 2°., wordt vervangen door: 
·· ,,De ·geschiedenis van 1816 tot op den tegen-

woordigen tijd, meer in bijzonderheden de 
vaderlandsche geschiedenis, met inbegrip van 
die der N ederlandscheKoloniën en bezittingen"; 

3°. Het gestelde in Artikel 41, onder IJ , sub 
II en UI, wordt gelezen : 

"Il. een algemeen overzicht van de nieuwe 
geschiedenis tot aan den val van het eerste 
Fransche Keizerrijk (1816), waarbij voornamelijk 
zullen worden gevorderd, voor zooveel betreft : 

1°. het tijdperk van 1492-1789: 
de kennis van personen en gebeurtenissen, 

die, hetzij een overwegenden invloed op de 
ontwikkeling der volken hebben uitgeoefend , 
hetzij meer in het bijzonder op Nederland be
trekking hebben gehad ; 

2°. de FranscheStaatsomwentelingvan 1789: 
een duidelijk begrip van de oorzaken en het 

algemeen verloop dier staatsomwenteling, zoo
mede de gevolgen daarvan uit een maatschap
pelijk oogpunt; 

3°. het tijdperk van 1789-1816: 
bekendheid met de voornaamste daarin voor-

gevallen gebeurtenissen.• 
IIl. de vaderlandsche geschiedenis: 
1 °. tot 1568 in groote trekken ; 
2°. van 1668-1816 meer in bijzonderheden, 

vooral wat de verhouding van Nederland tot 
andere Europeesche staten betreft; 

3°. overzicht vnn het ontstaan en de ont
wikkeling der koloniën en bezittingen van 
Nederland tot 1816"; 

4°. Het gestelde in Artikel 69 bij A, onder b, 
wordt vervangen door: 

"Algemeene kennis van de inrichting, de 
regeling en het gebruik van instrumenten tot 
het meten van hoeken en afstanden, alsmede 
tot het uitvoeren van waterpassingen. 

Overzicht van de wijze waarop een terrein 
opgemeten en in teekening wordt gebracht."; 

5°. Het gestelde in Artikel 69 bij A, onder 
d, wordt gelezen: 

"Lezen met beschaafde uitspraak, op het 
eerste gezicht vertalen van Fransch proza ; 
schriftelijk vertalen uit het Nederlandsch in 
het Fransch en omgekeerd van niet te moei
lijke stukken, meer in 't bijzonder op militair 
gebied , waarbij het gebruik van een woorden

-boek niet is toegestaan. 
Eenige vaardigheid om zich mondeling in 

de Fransche taal uit te drukken." ; 
6°. Het gestelde Artikel 59 bij A, onder f, 

Aardrijkskunde, wordt vervangen door : 
,j. Militaire Aardrijkskunde en 

s t at i s t i e k. · 
1°. Kennis van de militaire aardrijksknnde 

van , Nederland; geograpbische toestanden 'uit 
een' ~ilitair oogpunt beschouwd; algemeen 
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overzicht van het Vestingstelsel van Nederland : 
2° .- in hoofdtrekken de stelsels van leger

vorming in Frankrijk, I>uitschland en België"; 
: 7°. In Artikel 69 wordt onder A tnsschen 
fen g ingelascht: 

,,f'. Geschiedenis. 
Eenige kennis der krijgsgeschiedenis om de 

theorie der oorlogvoering door voorbeelden te 
kunnen toelichten."; 

8°. Het gestelde in Artikel 69 bij A onder k 
wordt gelezen : 

"I. Grondige kennis rnn de inrichting en 
werking der hand- en vuistvuurwapenen bij 
!-:<it Ne!lerlandsche leger in gebruik en van de 
daarbij !::'.'hoorende munitie . . 

II. bekendheid mt:t ; 
10. de inrichting van het geschut der Neder

landsche landmacht en van de daarbij behoo
rende projectielen en ontstekingsmiddelen, de 
wijze van vuren uit dat geschut en de uit
werking der projectielen ; 

2°. de inrichting der affuiten en de wijze 
van bediening van het onder 1° vermelde ge
schut, zoomede de ont- en de verbranding van 
het buskruit in vuurmonden en draagbare 
wapenen; 

3°. het gebruik van het geschut bij den aan
val op en de verdediging van liniën en stel
lingen; 

4°. het schieten; het begrip van spreiding 
en uitwerking der projectielen, zoomede van in
richting, gebruik en vervaardiging van schoots
tafels voor handvuurwapenen." ; 

9°. Het gestelde in Artikel 69 bij A, onder l, 
sub I, vervalt, en in verband daarmede wor
den de cijfers "Il" en "UI", roede voor
komende onder /, respectievelijk gewijzigd in 
,,l'' en "Il" ; 

10°. Het gestelde in Artikel 69 bij C, onder g. 
Aardrijkskunde, wordt vervangen door : 

,,g. Geschiedenis. 
Eenige kennis der Oost-Indische Krijgsge

schiedenis om de theorie der oorlogvoering 
door voorbeelden te kunnen toelichten". 

11°. Het gestelde Artikel 69 bij C, onder l, 
wordt gelezen : 

"I. Grondige kennis van de inrichting en 
werking der hand- en vuistvuurwapenen bij 
het Nederlandsch-Indische leger in gebruik en 
van de daarbij behoorende munitie. 

II. bekendheid met : 
1°. de inrichting van het geschut der Neder

landsch-Indische landmacht en van de daarbij 
behoorende projectielen en ontstekingsmid
delen, de wijze van vuren uit dat geschut en 
de uitwerking der projectielen; 

2°. de inrichting der affuiten en de wijze 

van bediening van het onder 1°. vermelde ge
schut, zoomede de ont- en verbranding van 
het buskruit in vuurmonden en draagbare 
wapenen; 

ö0 • het schieten; het begrip van spreiding 
en uitwerking der projectielen, zoomede van 
inrichting, gebruik en vervaardiging van 
schootstafels voor handvuurwapenen." ; 

12°. Het gestelde in Artikel 69 bij C, onder 
m, wordt vervangen door: 

,.1°. Pionierkunst: 
pionierarbeid van de infanterie van het 

Nederlandsch-Indische leger. 
20. De algemeeue inl'ichting van de ver

sterkingen tegen inlanclsche vijanden . 
3°. Tijdelijke en duurzame versterkings · 

een algemeen overzici:it van ue ;;:;::::!-:t:::;; 
van tijdelijke en duurzame werken, inzonder
heid van kustversterkingen, 

verder als bij A onder l, bij II onder 2°." ; 
13°. Het gestelde in Artikel 66 bij 2°., onder 

b, wordt gelezen : 
"het totaal aantal punten bij het examen 

behaald in de vakken bedoeld in art. 60 
onder b"; 

14°. In de tabel, behoorende bij het Regie• 
ment voor den Hoofdcursus, vervallen, in de 
tweede kolom, achter "Oppassers" de woorden 
"Tamboers of hoornblazers", zoomede, in de 
derde kolom, het daarachter geplaatste cijfer "2" 

Onze Ministers van Oorlog en van Koloniën 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en in af. 
schrift aan den Raad van State zal worden 
medegedeeld. 

's Gravenhage, den 2'2sten April 1909. 

<.get.) W I L HE L MIN A.. 
De Minister van Marine, 

waarnemend Minister van Oorlog, 
(get.) J. WENTH0LT. 

De Ministe,· van Koloniën, 
(get.) IDENBlJRG. 

( Uitgeg . 8 Mei 1909.) 

23 April 1909. BESLUIT, nopens het beroep 
van J. M. V AS VISSER te Scheveningen, 
tegen de uitspraak van den directeur der 
directe belastingen, invoerrechten en accijn
zen te Rotterdam, op zijn verzoek om ont
heffing van personeele belasting over 1908, 
wegens een perceel te Voorburg, dat door 
hem in dat jaar gedurende niet meer dan 
tien dagen is bewoond geweest. S. 117. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Be chikkende op het beroep, ingesteld door 
J . M. VAs VISSER te cbeveningen, tegen de 
uitspraak van den directeur ddr directe belas
tingen, invoerrechten en accijnzen te Rotter· 
dam, dd. 9 October 1908, op zijn verzoek om 
ontheffing van personeele belasting over 1908, 
wegens een perceel te Vo01·b1.wg, dat door hem 
in dat belastingjaar gedurende niet meer dan 
10 dagen is bewoond geweest; 

Den Raad van State, afdeeling voor de Ge
schillen Bestuur, gehoord, advies van 20 Ja
nuari 1909, n°. 365; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
.Financiën van 20 April 1009, n•. 10, afdeeling 
Directe Belastingen; 

Overwegende, dat, nadat de ontheffing is 
aangevraagd, de directeur bij beschikking van 
9 October 1908 ontheffing heeft verleend van 
J 67.63 in hoofdsom en opcenten, uit overwe
ging dat het perceel B, n°. 75, ged., in den 
loop der maand Apdl 1908 in den zin van art. 
63, § 1, der wet is ontruimd; dat het perceel 
na de ontruiming is in gebruik genomon door 
de Maatschappij tot exploitatie van tramwe
gen, die hare kantoren daarin vestigde; dat 
derhalve het perceel, zij het ook door een an· 
der dan den adress"nt, in 1908 meer dan tien 
dagen is bewoond geweest, zoodat a1·t. 63, § 2, 
der wet in casu geen toepassi;:ig kan erlangen ; 
dat aanspraak bestaat op ontheffing krachtens 
art. 68, § 1, der wet over 8 maanden; 

dat van bovengenoemde beschikking appel
lant bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat hij voor het thans door hem be
woonde perceel, Badhuisweg 96 te Schevenin
gen, is aangeslagen voor een vol jaar, en bo
vendien voor een perceel te Voorburg, dat door 
hem bewoond is geweest voor vier maanden; 
dat hij meent, dat het niet de bedoeling van 
den wetgever kan geweest zijn, iemand, dio 
vroeger een perceel bewoond heeft, te belas
ten, alleen omdat nà hem een ander, die vroe
ger een deel van het perceel in gebruik had, 
thans het geheele perceel in gebruik neemt, 
waar bovendien deze tweede gebruiker ook 
belasting betaalt : 

Overwegende, dat art. 63, § 2, der wet op 
de personeele belasting ontheffing vun de be
lasting naar de eerste drie grondslagen toe
staat wegens eene woning, die, al is zij gedu
rende hot geheele jaa1· gemeubeld geweest, 
niet meer dan tien dagen is bewoond geweest ; 
dat, indien de belanghebbende de woning 
slechts gedurende een gedeelte van het jaar 
in den zin van art. 3 dier wet in gebruik heeft 

, gehad, het onderzoek, of zij niet meer dan 
tien dagen bewoond is geweest, zich tot dat 
gedeelte behoort te bepalen, vermits op de 
aanspraak op ontheffing redelijkerwijze niet 
van invloed kan zijn wat in het overig ge• 
deelte van het jaar met de woning mocht zijn 
voorgevallen ; 

dat in casu het perceel B, n°. 75, ged., den 
16 April 1908 door appellant is verlaten zon
der achterlating van roerende goederen, ter
wijl dat perceel van den aanvang van het jaar 
tot dat tijdstip niet meer dan tien dagen be 
woondi is geweest; 

dat derhalve door den appellant !\Unspraak 
kan worden gemaakt op ontheffing naar art . 
63, § 2, der wet ; 

Gezien de meergenoemde wet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan; 

Den appellant ontheffing te verleenen van 
de personeele belasting naar cle eerste drie 
grondslagen over het belastingjaar 1908 we
gens het perceel te Voor/Ju,·g, B, n°. 75, ged., 
boven en behnlve de ontheffing, door den di 
recteur voornoemd reeds verleend, ten bedrage 
van J 33.76 in hoofdsom en opcenten. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, en, tegelijk 
met zijn rapport, in de Staatscourant, en waar· 
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van tate, Afdeeling voor de Geschillen 
van Bestuur. 

's Gravenhage, den 23sten April 1909. 
(.get. ) W I L H E L 1[ IN A. 

De Minister van Financilin, 
(9et.) KoLKMAN. 

( Uitgeg. 7 Mei 1909.) 

24 April 1909. BESLUIT, tot wijziging van 
het besluit van 21 Februari 1908, n•. 34, 
houdende bepalingen nopens de opleiding 
van militieplichtigen voor den militairen 
telegraaf- en telephoondienst. 

WIJ WlLHELMDIA, ENZ. 

Op de voordrucht van Onzen Minister van 
Marine, Waarnemend Minister van Oorlog, 
van 22 April 1909, Afdeeling Militie en Land
weer (M.) n•. 136; 

Overwegende, dat het wenschelijk is , de be
palingen, opgenomen in het Koninklijk Besluit 
van 21 Februari 1908, n°. 34, betrekkelijk de 
opleiding van miliciens tot milicien-telegrafist, 
.assistent, -telephonist en -optischseiner, nader 
aan te vullen ; 

Gezien do Militiewet 1901; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 2 De-
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cember 1901 (S taatsblad n•. 230), laatstelijk ge
wijzigd bij dat van 9 Januari 1909 (Staatsblad 
n°. 10), houdende voorschriften betrekkelijk 
de uitvoering dier wet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepa
len, dat aan Artikel 2 van het Koninklijk 
Besluit van 21 Februari 1908, n•. 34, een 
nieuw lid wordt toegevoegd, luidende als volgt: 

,,De Commandeerendc-Officier van het Regi
ment Genietroepen is echter bevoegd, met 
inachtneming van door Onzen Minister van 
Oorlog te stellen regelen, aan tot korte oefe
ning ingelijfde militieplichtigeu - overigens 
beantwoordende aan dezelfde eischen als, op 
grond van Artikel 1 te stellen aan de tot op
leiding voor milicien-telegrafist in aanmerking 
komende militieplichtigen - toe te staan eene 
vrijwillige verbintenis aan te gaan, als in Ar
tikel 3 bedoeld, ten einde tot milicien-telegra
fist te worden opgeleid. Op deze miliciens 
zijn, na het aangaan van deze verbintenis, van 
toepassing de bepalingen, in dit Besluit opge
nomen ten aanzien van de miliciens-telegra
fisten of de daarvoor in opleiding genomen 
miliiieplichtigen". 

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

's Gravenhage, den 24 April 1909. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Marine, 
Waarnemend .Minister van Oorlog, 

(get.) J. WEN1'HOLT. 

28 April 1909. BESCHIKKING van den Mi
nister van Marine, waarnemend Minister 
van Oorlog, betreffende dienstreizen van 
dienstplichtigen der Nationale Militie -
die, voor den dienst ter zee bestemd, 
daaronder begrepen - en van personeel 
der Landweer, voor zooveel de zorg daar
voor aan de Burgemeesters der Gemeenten 
is opgedragen. 

De Minister van Marine, waarnemend Mi
nister van Oorlog, 

Het wenschelijk achtende, het "Voor schrift 
betreffende dienstreizen van dienst'[)l,ichtigen der 
Nationale Militie", enz., vastgesteld bij de 
Beschikking van 15 April 1902, Vlde Afd. 
no. 68, laatstelijk gewijzigd bij die van 1 Oc
tober 1903, Vlde- Afd. n°. 12, en de bij wijze 
van proef gevolgde "Regeling van dienstreizen", 
enz., vastgesteld bij de Beschikking van 
5 Maart 1904, Ilde Afd. n°. 176, laatstelijk 
gewijzigd bij die van 30 Augustus 1904, Ilde 
Afd. n°. 2, te herzien, zoomede nadere regelen 

vast te stellen nopens het vervoer bij dienst
reizen van verlofgangers van de landweer 
beneden den rang van officier. 

Heeft goedgevonden : 
A. In te trekken: 
de Beschikkingen, hiervoren vermeld, zoo-

mede die van 19 Januari 1903, Vlde Afd. n°. 7.1; 
van 17 Augustus 1904, Ilde Afd. n°. 148; 
van 25 April 1905, Ilde Afd. n °. 154; 
van 14 November 1905, Ilde Afd. n°. 109, en 
van 17 September 1908, Afdeeling Militie en 

Landweer (L.) n°. 295. 
B. Vast te stellen, na gehouden overleg 

met den Minister van Marine, het hierbij ge
voegde Voorschrift, betreffende dienstreizen van 
dienst'[Jl,ichtigen der Nationale Militie - die, 
voor den dienst ter zee bestenid, daaronder be
grepen - en van personeel der Landweer, voor 
zooveel de zorg daarvoor aan de Burgemeesters 
der Gemeenten is opgedragen. 

0. Vast te stellen de hierbij gevoegde "Re
geling van dienstreizen van mil,:ciens - bestemd 
voor den dienst te land - die van groot-verlof 
onder de wapenen worden geroepen en bij welke 
dienstreizen veren moeten worden gepasseerd of 
vervoer met spoor- of tramwegen of stoombooten 
noodig is, als bedoeld in de eerste zinsnede van 
§ 2 van het Voorschrift betreffende dienstreizen". 

D. Te bepalen, dat in de §§ 3 en 4 van de 
Voorschriften tot uitvoering van artikel 29 
van het Reglement van Administratie bij de 
Landmacht, i.p. stede van de getallen 30 en 15, 
moeten worden gelezen reps. 20 en 10. 

J. WENTHOLT. 

Behoort bij de Beschikking van den Mi
nister van Marine, waarnemend Minister 

van Oorlog, van 28 April 1909, Af
deeling Militie en Landweer (M.) 

no. 166. 

VOORSCHRIFT betreffende dienstreizen 
van dienst'[Jl,ichtigen der nationale militie 
- die, ,,,'001' den dienst ter zee beste,nd, 
daaronder begrepen - en van personeel, 
der landweer, voor zooveel de zorg daar
voor aan de Burgemeesters der gemeenten 
is opgedragen. 

H O O F D S T U K I. 

Algemeene bepalingen. 

§ 1. Bij het regelen der dienstreizen m~et 
het streven op den voorgrond staan, de lll

gezetenen zoo min mogelijk met den last d~r 
inkwartiering te bezwaren, waartoe zoo nood1g 
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van middelen van versneld vervoer gebruik 
gemaakt wordt. 

§ 2. Vervoer voor Rijksrekening met open
bare middelen van versneld vervoer (spoor. 
of tramwegen of stoombooten) mag plaats 
hebben, wanneer de afstand van de woonplaats 
(zie § 21) tot de plaats, voor de aflevering 
of opkomst bestemd, meer bedraagt dan 
20 kilometer (volgens de Afstandstafelen, vast
gesteld door den Minister van Oorlog, krach
tens art. 2 van het Koninklijk Besluit van den 
4den Maart 1862 (Staatsblad n°. 27)). 

Bedraagt die afstand 20 kilometer of minder, 
dan kan, onder verantwoordelijkheid van den 
lastgever, vervoer voor Rijksrekening gesoh;~
den, ingeval : 

a. de reis spoed vereischt ; 
b. de toestand van de personen -- ook 

van hen die reeds op reis zijn en door ziekte, 
ongemak als anderszins de reis niet te voet 
kunnen voortzetten -- dit vordert ; 

c. de reis eerst laat op den dag kan worden 
aangevangen en de belanghebbende, door te 
voet te gaan, niet op het bepaalde uur zijne 
bestemming zou kunnen bereiken. 

In de gevallen, onder a tot en met o vermeld, 
moet op het vervoerbewijs eene verklaring ge
steld worden, waaruit blijkt om welke reden 
vervoer voor Rijksrekening wordt noodig ge
oordeeld. 

In den regel wordt gebruik gemaakt van 
die vervoermiddelen, waardoor, bij gelijke ge
schiktheid voor het beoogde doel, de minste 
kosten worden veroorzaakt. 

Alleen ingeval bijzondere omstandigheden 
dit in het belang van een doelmatig vervoer 
vereischen, mag van dien regel worden af. 
geweken. 

De reden van afwijking moet worden vermeld 
op de bewijzen, welke dienen voor het vervoer. 

§ 3. In verband met het gestelde in het 
voorlaatste lid van § 2 wordt opgemerkt, dat 
voor het vervoer van krijgsvolk (1) in het 
belang van 's Rijksdienst reizende met : 

de Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen ; 

de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maat
schappij; 

de Nederlandsche Centraal-Spoorweg-Maat
schappij en 

(1) Onder "krijgsvolk" worden bier ook ver
staan de ter inlijving opgeroepen, a lsmede de 
niet van uniform voorziene dienstplichtigen 
der nationale militie en verlofgangers van de 
landweer. 

de Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg
Maatschappij ; 

verschuldigd zijn de vrachtprijzen volgens 
het Tarief voor het gewoon militair-vervoer 
over de spoorwegen. 

Voor vervoer met de Spoorweg-Maatschappij 
Geni,--Terneuzen, de Spoorweg-Maatschappij 
J.lfechelen--Terneuzen en de Westlandsche 
Stoomtram-Maatschappij (Vereenvoudigde Lo
caalspoorweg) is de helft van de vrachtprijzen 
verschuldigd, welke bij deze Maatschappijen 
voor het gewoon vervoer gelden. 

Met verschillende locaal-spoorweg-, tramweg
en stoombootmaatschappijen zijn vo,.,,: !:..,~ 
militair-vervoer bijzondere tarieven vastgesteld. 

Voor zooveel de Burgemeesters van bedoelde 
tarieven geen kennis dragen, kunnen daar
omtrent aan den Commissa.ris der Koningin 
in de Provincie inlichtingen worden gevraagd. 

Ten einde de Commissarissen der Koningin 
tot het geven van die inlichtingen in staat te 
stellen, worden de tarieven voor militair
vervoer over spoor-, locaal-spoor- en tra,m
wegen, en met stoombooten door het Departe
ment van Oorlog te hunner kennis gebracht. 

Vermits de bij die tarieven bepaalde prijzen 
slechts dàn van invloed op de keuze van de 
vervoermiddelen kunnen zijn, wanneer gelegen
heid bestaat van meer dan één middel gebruik 
te · maken, behoeven die prijzen niet ter alge
meene kennis van de Burgemeesters gebracht 
te worden. 

§ 4. Voor het gedeelte der reis, dat volgens 
dit ,·oorschrift door de personen te voet wordt 
afgelegd, hebben zij recht op vrijen overtocht 
van rivieren en stroomen. 

Voor het passeeren van veren, bruggen, enz. 
worden passagebiljetten (Model n°. 1) aan 
hen afgegeven door den Burgemeester hunner 
woonplaats; het geval bij § 24 (opkomst met 
spoed) uitgezonderd. 

(Omtrent de verstrekking van passagebiljet
ten ten behoeve van miliciens, door de zorg 
van de korpsen, de Provinciale-Adjudanten 
en de 111arine-Autoriteit, wordt verwezen 
naar § 22.) 

§ 5. Van het vervoer over spoor-, locaal
spoor- en tramwegen van meer dan 5 personen, 
uit eenzelfde gemeente herkomstig, die onder 
de wapenen of in werkelijken dienst of ter 
inlijving opkomende, op hetzelfde tijdstip en 
in dezelfde richting reizen, moet door den 
Burgemeester van die gemeente mededeeling 
worden gedaan aan de bestuurders der be
trokken ondernemingen, in de gevallen, dat de 
hiervoren bedoelde personen door de zorg van 
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de gemeente van vervoerbewijzen worden 
voorzien. 

De Burgemeester zorgt alsdan dat die mede
deeling zoodra mogelijk, in elk geval minstens 
tweemaal 24 uur vóór den dag, waarop het 
vervoer zal moeten geschieden, bij de be
stuurders per dienstbrief of per telegram is 
ingekomen. 

In de mededeeling wordt opgaaf gedaan 
van het aantal dienstplichtigen, van het 
station van vertrek, van de plaats waarheen 
het vervoer moet geschieden en, zoo mogelijk, 
ook van de treinen, door hem voor het vervoer 
aangewezen. 

De Burgemeesters zullen slechts bij uit
zondering sneltreinen aanwijzen voor het ver
voer. Aanwijzing van die treinen mag alleen 
geschieden in die gevallen, waarin, gebruik 
makende van gewone treinen, niet bijtijds de 
plaats van bestemming zou kunnen worden 
bereikt. 

Doorloopt het vervoer, in de mededeeling 
vermeld, wat de spoorwegen betreft, van het 
station van vertrek tot dat van bestemming, 
lijnen van meer dan één spoorwegdienst, onder
ling door sporen verbonden (aansluitend ver
voer), dan geschiedt de mededeeling alleen 
aan de bestuurders van den spoorwegdienst 
van die lijn, waarop het vervoer begint ; deze 
zorgen dan, voor zooveel noodig, voor de 
mededeeling aan de opvolgende spoorweg
diensten. 

Is het vervoer niet aansluitend (zie § 6) dan 
moet de mededeeling bovendien geschieden 
aan de bestuurders van de niet aansluitende 
lijn of lijnen. 

De mededeelingen, aan bestuurders van 
spoorwegdiensten en tramwegen te zenden, 
moeten op het adres behelzen "Militair-Ver
voer", en worden gericht voor elke der door 
de maatschappijen geëxploiteerde lijnen : 

a. Voor de spoorwegen aan: 
1°. de Maatschappij tot Exploitatie van 

Staatsspoorwegen te Utrecht; 
2°. de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maat

schappij te Amsterdam; 
3°. de Nederlandsche Centraal-Spoorweg

Maatschappij te Utrecht; 
4°. de Noord-Brabantsch-Duitsche Spoor

weg-Maatschappij te Gennep ; 
5°. voor elk der spoorwegen Mechelen

Terneuzen en Gent-Terneuzen aan den station
chef te Neuzen. 

b. Voor de locaal-spoor- en tramwegen aan 
het adres der directie ter plaatse, waar die, 
volgens de tarieven, bij) 3 bedoeld, is gevestigd. 

1909. 

Aangezien door de Permanente Militaire 
Spoorwegcommissie, telkens wanneer met groot
ver lof zijnde lichtingen of gedeelten van 
lichtingen der militie onder de wapenen zullen 
worden geroepen, aan de spoorwegmaatschap
pijen opgave wordt gedaan van het transport 
van miliciens, dat aan elk station is te ver
wachten, behoeft van dit transport door den 
Burgemeester niet de mededeeling te geschieden, 
bedoeld in de eerste zinsnede dezer paragraaf, 
ook al worden de hierbedoelde miliciens door 
de zorg van den Burgemeester van vervoer
bewijzen voorzien. 

§. 6. Het vervoer wordt als niet aansluitend 
beschouwd, wanneer overgang niet per spoor 
plaats heeft : 

a. te 's-Gravenhage, van het station van den 
Hollandschen IJzeren Spoorweg op dat van 
de Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen, en omgekeerd ; 

b. te Utrecht, van het station van den Hol
landschen IJzeren Spoorweg (Maliebaan) op 
het vereenigd station van de Maatschappij 
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, Hol
landschen IJzeren- en den Nederlandschen 
Centraal-Spoorweg, en omgekeerd ; 

c. te Rotterdam, van het station Rotterdam
Maas op de stations Delftsche-Poort en Beurs en 
omgekeerd, wanneer nl. het vervoer niet plaats 
heeft over den verbindingsweg om Rotterdam. 

Op de vervoerbewijzen mag alleen dan de 
route via Capelle (vervoer over de verbindings
baan) worden voorgeschreven, wanneer wer
kelijk van de verbindingsbaan om Rotterdam 
gebruik gemaakt kan worden. 

In dit geval dient het uur van vertrek van 
den trein, waarmede het vervoer verlangd 
wordt, op het vervoerbewijs te zijn vermeld. 
Kan geen gebruik gemaakt worden van perso
nentreinen, welke rechtstreeks langs de ver
bindings baan naar de bestemming voeren, en 
zijn er ook geene correspondeerende treinen 
van het station Gouda of Rotterdam-Maas 
naar het station Rotterdam-D. P., of om
gekeerd waarmede, na overstappen, de reis 
langs de verbindingsbaan kan worden vol
bracht, dan is overgang niet per spoor noodig 
van het station Rotterdam-Afaas naar een 
der stations Rotterdarn,--D. P. of Beurs, of 
omgekeerd. 

Het vervoer is in laatstgenoemd geval niet 
aansluitend, zoodat dan niet volstaan kan 
worden met één vervoerbewijs ; 

d. te Baarn, van den Hollandschen IJzeren 
Spoorweg op den Nederlandschen Centraal
Spoorweg, en omgekeerd. 

15 
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Vervoer waarbij bovenstaande overgangen 
niet plaats hebben, wordt als aansluitend vervoer 
beschouwd. 

Als aansluitend vervoer en in het algemeen 
als vervoer per spoor, wordt ook beschouwd 
het vervoer met den stoombootveerdienst 
Enkhuizen-Stavoren. 

Is deze stoombootveerdienst gestremd, dan 
heeft het vervoer via Zwolle plaats. 

§ 7. Tot verrekening van de kosten van 
het vervoer over spoor-, locaalspoor- en tram
wegen en met stoombooten worden door den 
Burgemeester aan ieder afzonderlijk reizende 
of indien twee of meer personen te zamen 
reizen naar eenzelfde plaats, aan een hunner 
één of meer bewijzen (Model n°. 2) verstrekt. 

Indien onder geleide gereisd wordt, mag de 
geleider, zoo hij geen militair is, niet op het 
bewijs voorkomen. 

(Zie omtrent de verstrekking van vervoer
bewijzen aan miliciens, door de zorg van de 
korpsen, de Provinciale-Adjudanten en de 
Marine-Autoriteit, het bepaalde in§ 22 hierna.) 

§ 8. De richting van vervoer moet steeds 
en nauwkeurig op de bewijzen en op de daarbij 
behoorende strooken worden aangegeven, waar
bij de stationsnamen niet afgekort maar voluit 
moeten worden vermeld. 

Is in de plaats van vertrek of bestemming 
meer dan één spoorwegstation, dan moet de 
naam van het bedoelde station duidelijk worden 
omschreven, b. v. : 

[ C S 1 G.O.L.S. M. P. Hengelo of Amsterdam of 

W. P. 
A.S. (S.S.) 

rp 
1 

Noord. 

Rotterdam B:~rs, 
Enschedé of 

s. s. 
Maas. 

1 

C.S. 

{ s. s. Utrecht of 
den Haag of M.B. 

H.S. ) s. s. 
( L. S. E. O. Deventer of 

Oldenzaal of L.S.W.III. 
A.S. i H.S. 

(dorp) 

Baarn of Barneveld Voort-

N. C.S. huizen. 

t .S.W.III. Winters- l G. 0. L. s. 
Hattem of wijk of 

N.C.S. . N. W.S. 

Er moet stipt op gelet worden, dat geene 
tegenstrijdige aanwijzingen inzake het station 
van vertrek . of bestemming eenerzijds en de 

te volgen route anderzijds op het vervoer
bewijs worden ingevuld (zie wijders ook de 
aanwijzingen omtrent de invulling op de 
achterzijde der bewijzen). 

§ 9. Ten aanzien van het aantal op te maken 
bewijzen gelden de navolgende regelen : 

a. bij vervoer over tramwegen, ook al zijn 
deze in beheer bij de Maatschappij tot Ex
ploitatie van Staatsspoorwegen, de Hollandsche 
I Jzeren Spoorweg-Maatschappij en de Neder
landsche Centraal-Spoorweg-Maatschappij, of 
met stoombooten, worden voor elk vervoer
middel afzonderlijke bewijzen opgemaakt; 

b. bij aansluitend vervoer (zie § 6) over spoor
wegen wordt voor het vervoer op eenzelfden 
dag slechts één bewijs opgemaakt, ook al 
wordt voor de reis gebruik gemaakt van twee 
of meer spoorwegmaatschappijen; 

c. bij niet aansluitend vervoer over spoorwegen 
(zie § 6) wordt voor eiken overgang eveneens 
een nieuw bewijs opgemaakt. 

§ 10. De bewijzen worden steeds afgegeven : 
a. bij vervoer over spoor- en tramwegen, 

aan den Chef van het station in het hoofd 
van het bewijs aangegeven als station van 
vertrek, of aan den beambte belast met het 
afgeven van plaatsbewijzen; 

b. bij vervoer per stoomboot aan den gezag
voerder of aan den beambte met het afgeven 
van plaatsbewijzen belast. 

§ ll. De formulieren voor bewijzen bij § 7 
bedoeld, moeten gedrukt zijn, en worden door 
het Departement van Oorlog op aanvrnag 
verstrekt aan de Commissarissen der Koningin 
in de Provinciën, die de Burgemeesters, op 
hunne aanvraag, daarvan voorzien. 

De gemeenten kunnen de formulieren ook 
voor eigen rekening doen drukken, mits ze 
in afmeting, vorm en inhoud gelijk zijn aan 
die, door het Departement van Oorlog ver
strekt. 

§ 12. Bij vervoer over spoor- en tramwegen 
of met stoombooten nemen de militie- en 
landweerplichtigen plaats in afdeelingen der 
laagste klasse. 

Adjudanten-Onderofficieren en met hen in 
rang gelijkgestelden mogen echter bij vervoer 
per spoor reizen in rijtuigafdeelingen der 2de 
klasse. 

Bij het vervoer van deze categorie van 
onderofficieren, dient op het bewijs achter den 
naam de rang te worden vermeld . 

§ 13. Voor het geval dat het zoowel om de 
personen tijdig op hunne bestemmingsplaats 
te doen aankomen, als om hen in één dag de 
reis te kunnen doen volbrengen, volstrekt 
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noodzakelijk is, gebruik te maken van een 
trein, waarin geene rijtuigen der 3de k lasse 
zijn opgenomen, kan het vervoer in rijtuig
a.fdeelingen der 2de klasse plaats hebben. 

Alsdan wordt door den Burgemeester, die 
het bewijs afgeeft, op dat stuk eene aan
teekening gesteld, waaruit blijkt met welken 
trein het vervoer moet plaats hebben en om 
welke reden vervoer in eene hoogere klasse 
wordt verlangd. 

§ 14. De voldoening der vrachtkosten voor 
de bewijzen, onder de §§ 7, 9 tot en met 12 
bedoeld, geschiedt, zonder verdere tusschen• 
komst der Burgemeesters, door de .zorg van 
het Departement van Oorlog. 

§ 15. Komt het in bijzondere gevallen 
noodig voor, om van andere middelen dan van 
spoor- en tramwegen of stoom booten gebruik 
te maken, dan wordt deswege door de Burge
meesters, door tusschenkomst va.n den Com
missaris der Koningin in de Provincie, een 
voorstel aan den Minister van Oorlog of be
treft het zeemiliciens, aan den Minister van 
Marine ingediend, met opgave van den aard 
der te bezigen vervoermiddelen, van de re
denen, die het gebruik daarvan noodig maken, 
en van de kosten aan het vervoer verbonden. 

Na bekomen machtiging worden die kosten 
door de Burgemeesters betaald en gestaafd 
door quitantiën (Model n°. 3), welke zoo het 
te betalen bedrag de som van f 10.- overtreft 
op zegel worden opgemaakt (zie § 28). 

H O O F D S T U K II. 

Opkomst ter inlijving van dienstplichtigen der 
Nationale Militie. 

§ 16. De dienstplichtigen ter aflevering be
stemd, genieten op den da.g der aflevering aan 
de militaire autoriteit, en op de dagen der 
reis van hunne woonplaats naar de plaats 
van aflevering, een daggeld van 25 cent, welk 
bedrag hun door den Burgemeester hunner 
woonplaats wordt betaald. 

Zij, die, vóór de overgave aan de militaire 
autoriteit, gedurende de reis, of na volbrachte 
reis, in de plaats, voor de aflevering bestemd, 
moeten overnachten, worden voor Rijksrekening 
bij de ingezetenen gehuisvest en gevoed. 

Daarvan worden bewijzen opgemaakt volgens 
een der Modellen n°. 4 of 5 naar gelang het 
overbrengen naar de ter aflevering bestemde 
plaats al of niet onder geleide geschiedt. 

HOOFDSTUK III. 

Opkomst onder de wapenen of in werkelijken 
dienst van verlofgangers der Nationale 

1',f ilitie of der Landweer beneden den 
rang van officier (1). 

§ 17. De onder de wapenen of in werkelijken 
dienst geroepen verlofgangers der nationale 
militie of landweer, die in de plaats, voor de 
opkomst aangl,lwezen, wonen, vervoegen zich 
op het bepaalde tijdstip bij het Korps of te 
bestemder plaats. 

Aan hen wordt, behoudens de bepaling van 
het volgend lid, geen daggeld verstrekt,. 

De verlofgangers van de landweer echter, 
die bij eene gewone oproeping (!Oder de wapenen 
zich op een bepaa-ld punt in hunne woonplaats 
moeten aanmelden om vandaar op denzelfden 
da.g te worden vervoerd naar de plaats voor 
legering of oefening aangewezen, hebben voor 
den dag van opkomst recht op een daggeld 
van f 0.25. Te dien aanzien geldt verder het
geen in het tweede, derde en vierde lid der 
volgende paragraaf is vermeld. 

§ 18. De onder de wapenen of in werkelijken 
dienst opgeroepen verlofgangers, die buiten 
de plaats voor de opkomst aangewezen wonen, 
hebben voor den dag der reis en voor dien 
van opkomst recht op een daggeld van f 0.25, 
ongeacht den rang door hen bekleed. 

Zij, die zulks verlangen, kunnen het dag
geld op den laatsten werkdag voor hun vertrek 
bij den Burgemeester ontvangen . Aan hen, 
die geen daggeld van den Burgemeester hebben 
ontvangen, wordt dit onmiddellijk na. aankomst 
bij en door de zorg van het korps of aan boord 
uitbetaald. 

Het verdient aanbeveling, dat door den 
Burgemeester, bij de openbare kennisgeving 
betrekkelijk de oproeping, op deze bepaling 
wordt gewezen. 

De Burgemeester doet van de door hem 
gedane betaling van het daggeld aanteekening 
in het zakboekje. 

Onder de hiervorenbedoelde verlofgangers 
moeten ook worden begrepen zij, die tengevolge 
van de eene of andere overtreding voor straf 
in werkelijken dienst worden geroepen. 

Geschiedt de terugroeping onder de wapenen 
of in werkelijken dienst, hetzij krachtens 
art. 185 der Grondwet op de wijze bij §_ 24 

(1) Dit voorschrift is ook van toepassing op 
dienstplichtigen der ationale Militie, die zich 
met verlof bevinden tot nadere oproeping. 

15* 
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van dit Voorschrift aangegeven, hetzij krach
tens art. 110 of art. 14lbis der Militiewet 1901, 
dan heeft, ter bespoediging van de afreis, 
nimmer betaling van het daggeld door de 
Burgemeesters plaats, doch gesçhiedt deze 
steeds onmiddellijk na aankomst bij en door 
de zorg van het korps of van de Marine
autoriteit. 

Zeemiliciens, met hunne kooigoederen rei
zende, hebben recht op vervoer voor Rijks
rekening, ongeacht den door hen af te leggen 
afstand. 

§ 19. Op reizen van personen die, uithoofde 
van ziekte zich niet naar hunne korpsen of 
landweera.fdeelingen kunnen begeven, doch 
naar eene militaire zieken-inrichting moeten 
worden gezonden, is het in dit Voorschrift 
bepaalde van toepassing. 

Is het, in verband met den aard der ziekte, 
noodig, voor eene reis, die volgens § 2 te voet 
zou moeten worden afgelegd, van vervoer
middelen gebruik te maken, dan wordt door 
den Burgemeester in het vervoer voorzien. 
Alsdan is, bij het bezigen van vervoermiddelen 
volgens § 15, de daarbij bedoelde machtiging 
niet noodig. 

Tot staving der noodzakelijkheid van het 
vervoer wordt op de daarvoor af te geven 
bewijzen of te nemen quitantiën door den 
Burgemeester eene verklaring gesteld en be
krachtigd, inhoudende, dat de belanghebbende 
buiten staat is, de reis te voet af te leggen, 
en het noodig is, dat hij per spoorweg, locaal
spoorweg,trarnweg, st,oornboot, trekschuit, ornnibus, 
wagen of kar met één paard, enz. naar de 
bestemming wordt overgebracht. 

§ 20. De tot het houden van herhalings
oefeningen opgeroepen verlofgangers moeten 
zich, indien daaromtrent in de Beschikking 
betrekkelijk de opkomst niet anders wordt 
bepaald, bij het korps of op de plaats van 
bestemming aanmelden : 

a. zoo zij woonachtig zijn in de plaats van 
opkomst, op den dag voor de opkomst bepaald, 
uiterlijk te 8 uur voormiddag; 

b. zoo zij woonachtig zijn binnen 20 kilo
meter van de plaats van opkomst, op den dag 
voor de opkomst bepaald, uiterlijk te 10 uur 
voormiddag ; 

c. de overige verlofgangers, voor zooveel zij 
binnen het Rijk gevestigd zijn, op het tijdstip, 
waarop zij aanwèzig kunnen zijn, indien zij 
zich op den dag voor de opkomst bepaald, 
met het eerst vertrekkende middel van ver
sneld vervoer van hunne woonplaats of naaste 
station naar de plaats van opkomst begeven, 

C 

en voor zooveel zij buiten het Rijk gevestigd 
zijn op dien dag vóór ·4 uur namiddag. 

De uit anderen hoofde dan tot het houden 
van herhalingsoefeningen onder de wapenen 
of in werkelijken dienst geroepen verlofgangers 
- opkon1st met spoed hierin niet begrepen -
moeten zich, op den dag voor de opkomst 
bepaald, aanmelden uiterlijk te 4 uur na
middag, met dien verstande evenwel dat zij, 
die binnen het Rijk verblijf honden, eerst 
zoo spoedig mogelijk nà dat uur zich behoeven 
aan te melden, indien · het noodzakelijk zou 
zijn, dat zij zich, ten einde vóór 4 uur te 
kunnen aankomen, reeds den dag vóór de 
opkomst op reis begeven. 

Kan echter daardoor het onderweg in
kwartieren, of het geval bedoeld bij § 13 worden 
vermeden, dan kan de aankomst later op 
den dag plaats hebben. 

In dat geval wordt op den verlofpas door 
den Burgemeester eene aanteekening gesteld 
en bekrachtigd als volgt : ,,Kan niet voor . . . 
uitr ..... rniddag bij het korps (of ter 
plaatse van ·opkomst) aankomen." 

Tot het bekomen van inkwartiering moet de 
verlofpas worden vertoond. 

§ 21. Door woonplaats wordt in dit Voor
schrift verstaan de gemeente, waarin de verlof
gangers binnenslands gevestigd zijn. 

Zij, die, bij vertrek met verlof, niet naar 
hunne vroegere woonplaats, doch naar eene 
andere plaats wenschen te reizen, worden 
door de zorg van de korpsen of landweer
afdeelingen of van de Marine-autoriteiten naar 
deze laatstè plaats gedirigeerd. 

§ 22 (1). Ten einde het onder de wapenen 
of in werkelijken dienst komen van de verlof
gangers der nationale militie te bespoedigen 
ook voor die gevallen, waarin het geen op
komst met spoed (mobilisatie) geldt, worden 
aan alle met groot-verlof vertrekkende mili
ciens de zakboekjes medegegeven. 

Voor miliciens, die na hunne inlijving dadelijk 
met verlof worden gezonden om eerst later 
hunne eerste-oefening aan te vangen, worden 
de zakboekjes, voor zoover deze hun bij ver
trek van het korps of van boord niet werden 
ter hand gesteld, aan · de daarbij betrokken 
Burgemeesters ter uitreiking toegezonden. 

In deze zakboekjes zijn, behalve de vervoer
bewijzen voor opkomst met spoed (mobilisatie) 
de noodige bewijzen ingeplakt (zie echter ook 

(1) Voor de zeemilitie treden de bepalingen 
dezer paragraaf eerst i11 werking te11 aanzien 
van de lichting 1909. 
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het voorlaatste lid dezer paragraaf), welke 
moeten dienen voor het vervoer met spoor, 
tram of stoomboot en het passeeren van veren 
door de daartoe gerechtigde miliciens, die van 
groot-verlof onder de wapenen of in werkelijken 
dienst terugkeeren, wanneer die terugkeer niet 
het gevolg is van eene oproeping met spoed 
(mobilisatie). 

De vervoerbewijzen en passagebiljetten zijn, 
met uitzondering van den datum van het 
vervoer, bij de korpsen of aan boord met 
rooden inkt ingevuld en onderteekend door 
den betrokken Compagnies-, Batterij - of 
Eskadronscommandant of Marine-autoriteit. 

Wanneer een milicien met groot-verlof van 
woonplaats verandert en zich ingevolge art. 121 
der Militiewet 1901, aanmeldt bij den Burge
meester der Gemeente waar hij zich gaat 
vestigen, dan moet zijn zakboekje door de 
zorg van dien Burgemeester worden opge
zonden naar den Provinciale-Adjudant in het 
gewest of betreft het een verlofganger van de 
zeemilitie, naar den Directeur en Comman
dant der Marine te Willemsoord, onder opgave 
c. q. van het onderdeel der Gemeente, alwaar 
de verlofganger zich vestigt. 

Bedoelde Provinciale-Adjudant of bedoelde 
Vlootvoogd zal daarop, behalve hetgeen hij te 
verrichten heeft ten opzichte van de "last
geving" voor opkomst met spoed (mobilisatie) 
het vorengenoemde vervoerbewijs, voor zooveel 
noodig met rooden inkt wijzigen, of het zak
boekje van nieuwe vervoerbewijzen of wel van 
passagebiljetten voorzien. 

Het zakboekje wordt door laatstgenoemde 
autoriteit zooveel mogelijk zonder vertraging 
aan den Burgemeester teruggezonden en door 
de zorg van dezen weder aan den verlofganger 
uitgereikt . 
• De met groot-verlof zijnde miliciens, die 

opgeroepen worden, om onder de wapenen 
of in werkelijken dienst te komen, begeven 
zich op den dag van opkomst rechtstreeks 
naar de aanlegplaats of na'àr het station van 
vertrek, alwaar door de beambten der maat
schappij of onderneming de vervoerbewijzen 
met strook uit de zakboekjes zullen worden 
genomen en van den datum zullen worden 
voorzien. 

Mocht het voorkomen, dat niettegenstaande 
het hiervoren bepaalde, een milicien bij het 
onder de wapenen of in werkelijken dienst 
komen niet in het bezit is van de noodige 
vervoerbewijze.n of passagebiljetten, of wel dat 
andere vervoerbewijzen moeten worden ·ver
strekt, doordat b. v. de dienst van het voor-

geschreven vervoermiddel is gestaakt, of moet 
een verlofganger b. v. voor herhalingsoefe
ningen buiten zijn garnizoen opkomen, dan 
zal hij zich wenden tot den Burgemeester van 
de Gemeente, waar hij zich bevindt. 

Deze Burgemeester zal den bedoelden milicien 
alsdan voorzien van de benoodigde bewijzen 
en daarvan aanteekening doen in het zak
boekje. 

Vermits bij vertrek met groot-verlof van 
miliciens der compagnieën hospitaalsoldaten, 
niet reeds met zekerheid kan worden vast
gesteld, wáár ter plaatse die miliciens weder 
onder de wapenen zullen moeten komen, in
dien zij worden ·opgeroepen ingevolge art. llO 
of art. l ll der Militiewet 1901, worden in de 
zakboekjes der hierbedoelde miliciens niet de 
in deze paragraaf vermelde vervoerbewijzen 
ingeplakt. Eveneens worden geen vervoer
bewijzen geplakt in de zakboekjes van de 
miliciens, die met groot-verlof vertrekken en 
daarna niet meer krachtens art . 111 der 
Militiewet 1901 onder de wapenen worden 
geroepen. Te hunnen aanzien geldt alzoo de 
bepaling van het negende en tiende lid dezer 
paragraaf. 

Bewijzen van vervoer per stoomboot en 
passagebiljetten voor veren zijn eveneens niet 
ingeplakt in de zakboekjes van de ingelijfden 
bij de militie te laud, die vóór 1 Augustus 1909 
met groot-verlof (of met verlof tot nadere 
oproeping) zijn vertrokken. Indien de hier
bedoelde miliciens voor terugkeer onder de 
wapenen of opkomst in werkelijken dienst 
deze bewijzen behoeven, moeten de Burge
meesters de belanghebbenden daarvan voorzien. 

§ 23. De milicien-verlofganger, die zich met 
toestemming van of vanwege den Minister van 
Oorlog of van Marine in het buitenland ophondt 
en onder de wapenen of in werkelijken dienst 
moet komen, heeft recht op kosteloos vervoer, 
voor zooveel de reis geschiedt binnen bet Rijk 
en dient om zich rechtstreeks naar de plaats· 
van opkomst te begeven. Bevindt zich in, 
zijn zakboekje geen vervoerbewijs, ingericht 
om daarop te kunnen worden vervoerd vanaf 
de Nederlandsche gemeente, vanwaar hij de 
reis voor 's Rijke rekening wenscht aan te 
vangen, dan wordt hem op zijn verzoek het 
vereischte vervoerbewijs toegezonden door den 
Burgemeester der Gemeente, waar hij in het . 
veriofgangersregister is ingeschreven. 

Bij de toezending van den brief van oproeping 
bedoeld bij artikel 82 van het Koninklijk Be
sluit van 2 December 1901 (Staatsblad n°. 230), 
zooals dat artilcel is gewijzigd bij het Ko~. 
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ninklijk Besluit van 9 Januari 1909 (Staats 
blad n°. 10), brengt de Burgemeester het 
vorenstaande ter kennis van den opgeroepen 
verlofganger, onder uitnoodiging, zoo noodig 
onverwijld op te geven van welke Neder
landsche gemeente hij zich rechtstreeks voor 
's Rijks rekening naa r de plaats van opkomst 
wenscht te begeven. 

§ 24. Bij eene opkomst mei, spoe,d, (mobili
satie) is het bepaalde bij § 20 niet van toe
passing, doch wordt gehandeld als volgt : 

a. De manschappen, die in de plaats, voor 
de opkomst bestemd, wonen, moeten zich op 
het tijdstip, aangegeven in de in hun zak
boekjes gehechte Lastgeving, bij hun Korps 
of Landweerafdeeling of aan boord van hun 
schip aanmelden, en hebben geen recht op 
daggeld. 

b. De manschappen, die buiten de plaats, 
voor de opkomst bestemd, wonen, begeven 
zich, rechtstreeks daarheen, overeenkomstig de 
aanwijzingen in de in hun zakboekje gehechte 
Lastgeving vermeld. 

Voor zooveel zulks op reis noodig is, ver
toonen zij die Lastgeving of maken zij gebruik 
van de bons, daartoe in hun zakboekje voor
handen_ 

c. Opkomende verlofgangers, die niet vrij 
willig door de ingezetenen met rijtuigen, wagens, 
enz_ naa r de voor hen aangewezen plaats van 
opkomst of plaats van vertrek worden ver
voerd, moeten, wanneer zij een afstand van 
meer dan 10 kilometer hebben af te leggen, 
zoo eenigszins mogelijk, door de wrg van den 
Burgemeeste·r, voor Rijksrekeniog daarheen 
worden vervoerd. 

De voor een en ander gemaakte kosten 
worden gestaafd door bewijzen Model n°. 3 
en komen ten laste van het Rijk. 

Bij afzonderlijke kennisgeving maken de 
Burgemeesters bekend, van waar zulke bij
zondere vervoenniddelen naar de stations
aanlegplaatsen of plaatsen van opkomst ver

trekken, en waar zij tot het opnemen van 
opkomende verlofgangers zullen voorbij komen. 

Hierbij wordt echter den verlofgangers na
drukkelijk in herinnering gebracht, dat de 
hiervoren bedoelde hulp hen geenszins ontheft 
van de verplichting om op het aangegeven uur 
,op de aangegeven plaatsen van vertrek of 
in de aangewezen plaatsen van opkomst aan
wezig te zijn, ook dan wanneer tengevo/,ge van 
eene of andere oorzaak, wel,ke ook, van die hulp 
geen gebruik kan worden gemaakt of deze 
niet wordt verleend. 

§ 25. Is een verlofganger, a ls onder b van 

§ 24 bedoeld, bij eene opkomst mei, spoed 
(mobilisatie) niet in het bezit van de bons in 
zijn zakboekje en behoeft hij op zijne reis 
naar de plaats van opkomst die bons, dan 
worden hem door de zorg van den Burge
meester de vereischte bons voor de reis per 
tram, per boot of over een niet door het Rijk 
bediend ·wordend veer verstrekt volgens het 
Model no. 6. 

Tot het verkrijgen van vrij vervoer per spoor 
is het voldoende, dat hij in unüorm gekleed zij. 

Mocht hij, om bijzondere redenen, zich niet 
in uniform kunnen kleeden, dan wordt hem 
.rij vervoer per spoor verleend op vertoon 
van zijn zakboekje, een verlofpas of een marsch
order. 

Is hij echter niet in het bezit van een dezer 
bescheiden, dan voorziet de Burgemeester 
hem van een marschorder volgens het Model 
no. 7, waarin zijn naam en zijne bestemming 
zijn opgenomen, teneinde op vertoon van dit 
stuk recht op vrij vervoer per spoor te kunnen 
doen gelden. 

Kan een verlofganger zich niet met de 
overige manschappen op reis begeven, dan 
moet hij - zoodra de reis kan worden aan
vaard - zoo spoedig mogelijk trachten de 
plaats, voor de opkomst bestemd, te bereiken. 

Is vervoer in de aangewezen richting niet 
meer mogelijk, da n moet de man zich op de 
meest doelmatige wijze begeven naar de het 
best te bereiken standplaats van afdeelingen 
van het Leger of van de Landweer, en zich 
a ldaar bij de militaire autoriteit aanmelden. 

H O O F D S T U K IV. 

Toelichtingen. 

§ 26. Aan de verlofgangers, die door den 
militiecommissaris of den landweer-districts
commandant moeten worden onderzocht en 
zich daartoe, in uniform gekleed, begeven naar 
de plaatsen, waar het onderzoek moet ge
schieden, of daarvan terugkeeren, worden 
door den Burgemeester hunner woonplaats, 
zoo noodig passagebiljetten voor veren, op 
de heen- en terugreis over te gaan, afgegeven. 

Worden de in deze bedoelde personen door 
stremming der communicatie verhinderd, na 
het onderzoek naar hunne woonplaats terug te 
keeren en moeten zij dus op reis overnachten, 
dan worden zij voor rekening van het Rijk 
bij de ingezetenen gehuisvest en gevoed. 

Daarvoor worden bewijzen Model n°. 5 
opgemaakt. 

§ 27. De voorschotten, volgens dit Voor-
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schrift door den Burgemeester te doen, worden 
door het Rijk terugbetaald. 

Daartoe worden, voor elk Departement van 
Algemeen Bestuur, afzonderlijke declaratiën 
(Model n°. 8) in tweevoud opgemaakt. 

Deze declaratiën, c. q. belegd met de betrek
kelijke bewijsstukken, worden, door tusschen
komst van den Commissaris der Koningin en 
van diens goedkeurend visum voorzien, aan 
het daarbij betrokken Departement van Al
gemeen Bestuur gezonden. (1) 

§ 28. In verband met de bepalingen van 
dit Voorschrift wordt opgemerkt, dat vrij
stelling van zegelrecht is ver !eend voor : 

a. alle deciaratiën en quitantiën van ge
meente-besturen wegens schuldvorderingen, 
waarvan het bedrag bij voorschot uit de kassen 
der gemeente ten behoeve van de Land- of 
de Zeemacht is betaald, wegens gedane uit
schotten, die door het Rijk moeten terug
betaald worden ; 

b. alle bescheiden, tengevolge van de voor
schriften der tweede en derde hoofdstukken 
van de wet op de inkwartiering en van de 
reglementaire bepalingen in art. 3 dier wet 
bedoeld, opgemaakt, voor zooverre zij geene 
overeenkomsten inhouden of geene betrekking 
hebben op rechtsgedingen; 

c. alle stukken noodig voor het vervoer 
van militairen en militaire goederen met alle 
openbare middelen van vervoer te land en 
te water, het overzetten van veren daaronder 
begrepen, mitsgaders voor de declaratiën, ver
klaringen, ordonnantiën van betaling, quitan
tiën en verdere stukken, benoodigd tot de vol
doening van de kosten van vervoer van mili
tairen en militaire goederen met gemelde 
middelen. 

Mij bekend: 
De Secr.-Gen. van het Departement van Oorlog, 

(get.) DE BRUIJN. 

(1) Zie ten deze ook de Missive van den Mi
nister van Binnenlandscbe Zaken van 1 Maart 
1906, No. 2852 M, Afdeeling M. S. 

Vrij van zegel ingevolge 
Koninklijk Besluit van 
21 Maart 1883, N°. 22. 

MODEL No. 1. 
(§§ 4 en 26 van het Voorschrift.) 

PASSAGE-BILJET over het veer te (a) . 

GOED voor de vrije passage van (b) 

(c) . . , die zich van 

(d) . naar (e) 

moeten begeven, ten einde (/) 

Te 

(g) 

., den 

De 

(a) Aanduiding van het veer. 

[ (b) Getal personen in letters. 

. 19 

~ (c) In te vullen: ,,dienstplichtigen der Na
tionale Militie" of" verlofgangers der Landweer". 

(d en e) Plaatsen, waar de reis begint en 
eindigt. '...J 
i:[U) Reden der reis. (Zie k van Model N°. 2 
en § 26 van het Voorschrift.) 

(g) Handteekening van den Burgemeester 
of van den Gemeente-Ambtenaar, die als 
zoodanig fungeert (niet de Secretaris) en 
Gemeentestempel. 

N.B. Ten aanzien van de zeemiliciens, als
mede ten· aanzien van de dienstplichtigen, die 
voor inlijving bij de zeemilitie zijn bestemd, 
worden op het passagebiljet ook de na.men 
vermeld. 
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(Zie § 7 van het Voorschrift.) 

spoor 

Vrij van zegel inge
volge Koninklijke 
Besluiten van 16 M.ei 
1882, n8 • 43 en 21 
Maart 1883, no. 22. 

Vervoerbewijs per ---rram- voor dienstplichtigen der 
stoomboot 

Nationale Militie en verlofgangers der Landweer. 

De ondergeteekende, Burgemeester van (a) 

verzoekt (I>) . 
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bewijs 
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spoor in een rijtuig der .. klasse 
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. ( . . . ) 
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verlofgangers dor landweer 

met 

die zich 

naar (i) 

Te . , den 19 

De 

(/) 

Namen der 
personen 

in dit bewijs 
bedoeld. 

1 
2 
3 
4 
6 
6 
7 
8 
0 

10 
11 
J2 

onz. 

1 

l,O 
c,:, 
îO 

1'° 
oc 

p. 
rd 

~ .... 
t-< 

1-' 

<O 
0 
<O 



q 
Q) 

'"O 
~ 
0 

~ 
Q) 
-U 

.9:; 
-U 
c<l 
~ 
Cl> 
'o 
Q) 

'"O 

Q) 

'"O 

:~ 
..a 
-U 
Q) 

-~ 
-U ..... 
Q) 
0 
..q 
Q) 

..a 
~ 

,ó 0 
0 áJ) 
~ Q) 

-U ...... 
(/) Q) 

Q) 
áJ) 
~ 

N Q) 
Q) > 
A 0 

P:i 
z 

. de dienstplichtigen 
(a) Naam dor gemeente, waaruit 1 f op reis gaan. ver o gangers 
(b) Iu te vullen indien dit bewijs dient, 
1°. voor vervoer per spoor, den Heer Chef van het station (naam van het station). 

(De naam van de spoorwegmaatschappij mag hier nie t wo,-den ingevuld.) 
Is in de plaats van vertrek meer dan één spoorwegstation, dan moet de naam van het station duide

lijk worden omschreven, bijv . 

Amsterdam ~f P. Rotterdam Be
0
~rs Enschedé J of O;~:r of Utrecht 1 l C. S. { D . P. Noord { L.S.E.O. f 

W . P. Maas. l S.S. A .S. 

C.S. 
of 

M.B. 

1 
H . S. t S. S. 1 L . S. W. III. 

Baarn of Deventer of Hattem of 
N. C.S. L .S. W . III. N. C.S. 

{ 
G. 0 . L . S. f G. 0. L. 8. 

Hengelo of Winterswijk ! of 
A . S. (S.S.) N.W. S. 

{ 
dorp 

Barneveld -Voort
huizen. 

1 den Heer Chef van het station of van de halte (naam van dat station 
2°. voor vervoer per tram' 1-~--o~f~ d~e_h_al_t_e_e_n~ n_a~a_m_ v_a_n_ d_c~ t_ra~m_ w_e~g,_m_a_at_s_c~h_a-:-p.,_p_,ij"-) ... ~--

en conducteur van e (naam van de tramwegmaatschappij). 
3°. voor vervoer per boot, de directie van de (naam van de stoombootmaatschappij). 
(c) Voor spoor of tram invullen, naam van het station of van de halte, waar het vervoer begint. 

Voor boot invullen, naam van de plaats, waar h et vervoer begint. 
(d) Voor spoor of tram invullen , naam van het stat.ion of van de halte (voor boot, , naam van de 

plaats), waar het vervoer eindigt. 
(e) De te volgen route (steeds en nauwkeurig in te vullen en aan te geven met de voluit geschreven 

stationenamen). 
(J) Getal der manschappen in letters en cijfers. 
(q) Gewicht der bagage. 
(h) Benaming de r voorwerpen ; b.v., Kooigoederen, Kleeding en Uitrusting. 
(i") Naam der plaats van bestemming. 
(k) In te vullen , 

1°. bij de militie te land (of: bij de zeemilitie) te worden ingelijfd; 
.. het (benaming van het korps) . .. 

2°. b1J de L andweer onder de wapenen (of m werkel\1ken dienst) te komen; 

3°. in de militare ziekeninrichting te . . . . . . . . . te worden opgenomen. 
Voor Gedeputeerde Staten te verschijnen om eene herkeuring te ondergaan. 

(l) Handteekening van den Burgemeester of van den Gemeente-Ambtenaar, die als zoodanig fungeert 
(niet de secretari~) en geme,mtP~tempAl. Gestempelde handteekeningen z~in niet e-eldi .e: . 

BERICHT AAN DEN HOUDER VAN DIT BEWIJS. 
Bij vervoer over spoor• of tramwegen moet, alvorens in de rijtuigen wordt plaatsgenomen, dit be• 

wijs aan den beambte, belast met het afgeven van plaatskaarten, worden afgegeven om, zoo deze dit 
noodig oordeelt, door plaatskaarten of andere vervoerbewijzen te worden vervangen. 

i:-o 
00 

,...., 
c:o 
0 
c:o 
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MODEL No. 3. 
(§§ 15 en 19 van het Voorschrift.) 

Dienst 19 ... 

Provincie . 
Gemeente (a) . 

Ik ondergoteekende (b) 
verklaar, ontvangen te hebben van den Burge-
meester van (a) ., de som van 
(c) . mor het vervoer (d) . 

van (e) . . (/) . 
van (g) . naar (h) 

ad (i) . . per 
hoofd. 

Te ., den 19 ... 
(k) 

(a) aam der gemeente, waartoe de belang
hebbenden behooren. 

(b) Betrekking van dengene, aan wien de 
betaling geschiedt. 

(c) Bedrag in letters. 
(d) Naam van het vervoermiddel, b. v. per 

rijtuig, trekschuit, barge, omnibus, enz. 
(e) Getal personen in letters. 
(/) In te vullen "dienstplichtigen der Na

tionale Militie" of "verlofgangers der Land
weer". 

(g en h) Plaatsen, waar het vervoer begint 
en eindigt. 

(i) Vrachtprijs per hoofd in cijfers. 
(k) Handteekening. 

Dienst 19 ... 

Provincie , 
Gemeente (a) 

MODEL 0 • 4. 
(§ 16 van het Voors~hrift.) 

Ik ondergeteekende (b) 
van (c) . . belast met het geleide 
van (d) . . dienstplich-
tigen der Nationale Mllitie behoorende tot de 
gemeente (a) . ., naar de plaats 
voor hunne aflevering aan de militaire autoriteit 
bepaald, verklaar, dat aan vermeld aantal 
dienstplichtigen, op den . . 19 .. , 
in de gemeente (e) . overeen-
komstig de bestaande verordeningen, huis
vesting met voeding is verstrekt (/) . 

Te ., den . . 19 . .. 
(g) 

(a) Naam der gemeente, waartoe de dienst
plichtigen behooren. 

(b) Betrekking van den geleider der dienst
plichtigen. 

(c) Naam der gemeente, waartoe de geleider 
behoort. 
( d) Getal in letters. 

(e) Naam der gemeente, waar huisvesting 
met voeding is verstrekt. 

(/) Zoo onder de in deze verklaring bedoelde 
personen begrepen zijn ingelijfden bij de zee
militie, hier te vermelden : ,,en dat (getal in 
letters) van vorenbedoelde dienstplichtigen huis
vesting met voeding hebben genoten voor 
rekening van het Departement van Marine". 

~) Handteekening. 

N.B. Indien tot het op een verklaring ver
melde getal dienstplichtigen ook zeemiliciens 
behooren, dan wordt een afschrift dier ver
klaring, waarop is aangeteekend hoeveel der 
daarin vermelde personen huisvesting en voe
ding hebben genoten voor rekening van het 
Departement van Oorlog, overgelegd bij de 
declaratie, model n°. 8, ten laste van het De
partement van Marine. In die declaratie be
hooren dan tevens de namen der bij de zee
militie ingelijfde dienstplichtigen te zijn vermeld. 

M O D E L 0 • 5. 
(§§ 16 en 26 van het Voorschrift.) 

Dienst 19 . . ·. 

Provincie . 
Gemeente (a) 

Ik ondergeteekende (b) . 
(c) . behoorende 
tot de gemeente (a) ., verklaar, 
op . . 19 .. , op den marsch naa r 
(d) . .. (e) . . in de 
gemeente (/) ., overeenkomstig 
de bestaande verordeningen, huisvesting met 
voeding te hebben genoten. 

Te ., den . . 19 ... 
(g) 

De in deze verklaring bedoelde dienstplichtige 
is ingedeeld bij (h) 

den . . 19 .. . 
De Burgemeester van (/) 

(i) 
N.B. Bij toepassing van het bepaalde bij 

het 2de lid van§ 26 van het Voorschrift wordt 
de volgende verklaring op dit stuk gesteld: 

I k ondergeteekende, Burgemeester van (/) . 
., verklaar, dat de in deze be

doelde dienstplichtige, wegens stremming der 
communicatie den nacht in deze gemeente 
heeft moeten doorbrengen. 

Te ., den . . 19 .. . 
(i) 
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(a) Naam der gemeente, waar de belang
hebbende woont. 

(b) Naam en voornamen. 
(c) In te vullen: ,,verlofganger der nationale

militie" of "verlofganger van de Landweer" 
of bestemd ter inlijving bij de nationale-militie. 

(d) Naam der plaats van beEitemming. 
( e) In te vullen : ,, ten einde bij het ( benaming 

van het korps of landweerdistrict) onder de 
wapenen te komen" of "voor aflevering aan 
de militaire autoriteit bestemd" of "tot het 
bijwonen der inspectie voor den militie-com
missaris" of "tot het bijwonen der inspectie 
voor den Landweerdistricts-commandant". 

(/) "aam der gemeente, waar huisvesting 
met voeding is genoten. 

(g) Handteekening. 
(h) Korps; zoo de dienstplichtige bij de 

zeemilitie is ingedeeld, te vermelden : ,,de 
Zeemüitie". 

(i) Handteekening en gemeente-stempel.· 

MODEL N°. 6. 
(§ 25 van het Voorschrift.) 

Vrij van zegel, inge
volge Koninklijke Be
sluiten van 15 Mei 1882 
N°. 43 en van 21 Maart 
1883 ·o. 22. 

Uitsluitend geldig bij opkomst met spoed. 
BON, afgegeven door den opgeroepen verlof. 

der nationale-militie (a) . . . .... , 
ganger van de landweer (a) ....... van 

lichting . . . . . . . . . b k N 
het ... landweerdistrict' stam oe • 

0
• 

Vervoer voor Rijkttrekening. 

per (b) 
door (c) 
bedrag der kosten (d) . 

Bovenbedoeld vervoer heeft plaats gehad, 
waarna deze bon in ontvangst is genomen 
door 

(e) 
(/) . 

(a) Naam en voorletters. 
(b) in te vullen: tram, stoomboot, veer• 

schuit of veerpont. 
(c) in te vullen: den naam van de Maat

schappij of van den eigenaar van het vervoer
midcj.el. 

(d) in letters in te vullen. 

(e) handteekening van hem, die daartoe van 
wege Maatschappij of eigenaar onder (c) bedoeld, 
is aangewezen. 

(/) Plaats, datum en jaartal. 

N.B. Deze bon is voor de verlofgangers der 
Nationale-Militie op rood en voor de verlof
gangers der Landweer op groen papier gedrukt, 
en wordt, na invulling en onderteekening van 
wege Maatschappij of eigenaar van het vervoer• 
middel, bij declaratie ingezonden aan het 
Departement van Oorlog. 

MODEL N°. 7. 
(§ 25 van het Voorschrift.) 

Uitsluitend te bezigen bij opkomst met spoed. 

MARSCHORDER 

voor een verlofganger, die niet in het bezit is 
van de Lastgeving in zijn zakboekje, zich niet 
in uniform kan kleeden en ter bereiking van 
de plaats van opkomst per spoor moet reizen. 

Als gevolg van de in de gemeente bekend 
gemaakte openbare kennisgeving, betreffende 
de oproeping tot opkomst onder de wapenen 
met spoed, van alle verlofgangers der Nationale 
Militie of Landweer, wordt deze marschorder 
afgegeven aan den verlofganger . 

met last om zoodra mogelijk te reizen naar 
. en zich aldaar aan te melden 

bij zijn korps, korpsgedeelte of landweer
afdeeling. 

Gemeente . . , den . 

·De Burgemeester, 

. 19 .. 

N.B. Het is aan de verlofgangers vergnnd, 
om voor rekening van het Rijk op hunne reis 
gebruik te maken van trams, veerbooten, 
veerschuiten en veerponten. Dit geldt niet 
voor trams, waarvan de dienst beperkt is tot 
ééne gemeente. 

Het vervoer per spoortrein geschiedt op 
vertoon van deze marschorder ; bij vervoer 
per tram, per boot, per veerschuit of per veer• 
pont - uitgenomen bij veren, die door het 
Rijk worden bediend - wordt een bon afge• 
geven, in het zakboekje of mochten de bons 
niet in het bezit zijn van belanghebbende, 
dan is de Burgemeester uitgenoodigd, met 
deze marschorder het noodige aantal bons 
uit te reiken. 
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Dienst 19 

Provincie 
Gemeente 

D E C L A R A T I E van de gem,eente . wegens betaalde daggelden 
Nationale Militie en verlofgan_qers der Landwee,-. 

Korps, enz., 
waartoe de dienstplichtigen 

der Nationale Militie 
of 

verlofgangers der Landweer 
behooren. 

Namen der 
dienstplich
tigen der Na• 

tionale Militie 
of verlofgan-

Omschrijving 
van de reizen en gedane betalingen 

en verstrekkingen. gers der 
Landweer. 

Zeemilitie . A 
6e Infanterie . B 

Mem. C 

4e Veld-Artillerie D 

Idem. E 

2de Infanterie F 

2de Huzaren . G 

Idem. H 

3de Vesting-Artillerie I. 

3e Bataljon Landweer-Infan-
terie K 

Zeemilitie . L 

Idem. M 

1. 

2. 

Huisvesting en voeding, verstrekt aan dienstpli 
tigen of verlofgangers uit de gemeente (naam). 

10 Maart 19 .. in de gemeente ingelijfd. . . 
11 Mei 19 . . van . . . naar . . ter iI 

ving op dato aangekomen en ingelijfd 
Idem .. 
Voor vervoer per rijtuig van . . tot 

van de twee laatstgenoemden . . . . . . 
18 Mei 19 .. van . . naar . . ter inlijving 
19 Mei aangekomen en ingelijfd . . . . . 
18 Mei 19 . . , als voren, op dato aangekomen 
19 Mei ingelijfd . . . . . .. 
7 Augustus 19 .. van . . naar . . van gr 

verlof (of: van verlof tot nadere oproeping) r 
zijn korps, op dato aangekomen. 

6 Augustus 19 . . , als voren. 
7 dito aangekomen 
6 Augustus 19 . . van . n:.ar van gr 

verlof naar zijn korps. 
7 dito aldaar aangekomen . 
8 December 19 . . van . . naar . . om ir 

ziekeninrichting aldaar te worden opgenome1 
op dato aangekomen . . . . . . 
21 December 19 . . van . . naar . . ten ei 

op grond van art. 28 der Landweerwet bij 
4de Regiment Infanterie onder de wapene1 
komen, op dato aangekomen . 

23 Maart 19 . . van . . naar . . van gr 
verlof naar boord, op dato aangekomen. 

22 Maart 19 .. alsvoren ; 23 Manrt aangekome 

Het Gemeentebestuur van 
verkla.a.rt, da.t vorenata.a.nde d eclaratie, ter 
som van (a) , 
naar waarheid is opgemaakt, dat de uitgetrok
ken golden werkelijk aan de daarop recht
hebbenden zijn uitbetaald, en dat de vordering 
is deugdelijk en onvergolden. 

Te ., den 19 ... 

(b) 

(a) Getal in letters. 
(b) Handteekeningen van hen, die daartoe 

volgens de Gemeentewet bevoegd zijn. 
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MODEL N°. 8. 

(§ 27 van het Voorschrift.) 

~osten van lmisi·esting met voeding en van vervoer aan of ten behoeve van dienstplichtigen der 

Huis-
Datums Daggeld. vesting en Kosten van vervoer. 

voeding. Aan-van 
1 Getal Getal 

:le betaling Getal dienst - dienst- J 
komende 0 p m e r k i n gen. 

dagen plichtigen plio:l;•" 
1 

Per 
of de kosten. ad of verlof- hoofd. 

erstrekking. 25 cent. <Îangers verlof-
a 80 cent. gangers. 

19 
0 Maart. 

ï 
6 

" " 
f 4.80 

O id. " " " 
0.25 

1 Mei. 1 
" " " 

0.26 
1 id. 1 

" " " 
0.25 

1 id. " ., 2 f 0.60 1.- Machtiging tot het vervoer 
verleend bij Beschikking 

8 id. 2 
" " " 

0.60 van den Minister van Oor-
log van 19 .. , • Afd., no. 

8 id. 2 
" " " 0.50 

Augustus. 1 
" " " 

O . .tö 

id. 2 
" " " 

0.50 

id. 2 
" " " 0.50 

December. 1 
" " " 

0.25 

id. 1 " " " 
0.25 

3 Maart. 1 " " " 
0.25 

2 id. 2 
" " " 

0.50 

Te zamen f 

De vorenstaande declaratie nagezien en goed-

gekeurd, ter som van (a) 

To ., den 19 .. . 

De Commissaris der Koningin 

in de Provincie 
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Behoort bij de Beschikking van den Minister 
van Marine, waarnemend Minister van 

Oorlog, van 28 April 1909, Afdeeling 
Militie en Landweer (M) n°. 166. 

REGELING van dienstreizen van -milicienB 
- beBtemd voor den dienst te land -
die oon groot-verlof onder de wapenen 
worden geroepen en bij welke dienstreizen 
veren moeten worden gepasseerd of vervoer 
met Bpoor- of tramwegen of stoombooten 
1wod,ig iB, als bedoeld in de eerste zinsnede 
oon § 2 van het "V oorschr·ift betrefjende 
dienstreizen". 

10. Waar hierna wordt gesproken van, groot
verlof" wordt daaronder ook verstaan : verlof 
tot nadere oproeping. 

20. Aan alle met groot-verlof vertrekkende 
miliciens worden de zakboekjes medegegeven. 
Voor de miliciens, die na hunne inlijving 
dadelijk met verlof worden gezonden om eerst 
later hunne eerste-oefening aan te vangen, 
worden de zakboekjes, voor zoover deze hun 
bij vertrek van het korps niet werden ter 
hand gesteld, aan de daarbij betrokken Burge
meesters ter uitreiking toegezonden. 

30_ In de onder 2°. genoemde zakboekjes 
worden, behalve de vervoerbewijzen voor op
komst onder de wapenen met spoed, de noodige 
vervoerbewijzen en passagebiljetten, opgemaakt 
naar de modellen, nos. 9, 21 en 22, van het 
Voorschrift nopens het vervoer van krijgs
volk, enz., ingeplakt en zoodanig gevouwen, 
dat ze niet buiten de zakboekjes uitsteken. 

Vermits bij vertrek met groot-verlof van 
miliciens der compagnieën hospitaalsoldaten, 
niet reeds met zekerheid kan worden vast
gesteld, wáár ter plaatse die miliciens weder 
onder de wapenen zullen moeten komen, in
dien zij worden opgeroepen ingevolge art. 110 
of art. 111 der l'rfilitiewet 1901, worden in de 
zakboekjes van de hierbedoelde miliciens niet 
de in dit punt bedoelde bewijzen ingeplakt. 
Dientengevolge zullen deze miliciens zich hebben 
te wenden tot den Burgemeester van de Ge
meente, waar zij zich bevinden, die hen zal 
voorzien van de noodige passagebiljetten of 
vervoerbewijzen. 

4°. De onder 3°. genoemde bewijzen mo
dellen nos. 9, 21 en !!2, zullen worden gebruikt 
voor het vervoer met spoor, tram of stoomboot 
en het passeeren van veren door de daartoe 

gemachtigde miliciens, die van groot-verlof 
onder de wapenen terugkeeren, wanneer die 
terugkeer niet het gevolg is van eene oproeping 
onder de wapenen met spoed . 

5°. De meerbedoelde vervoerbewijzen en 
passagebiljetten zullen, met uitzondering van 
den datum van het vervoer, bij de Korpsen 
geheel worden ingevuld overeenkomstig de 
aamrijzingen, voorkomende op de modellen, 
en daarna, met afwijking in zoover van de 
daaromtrent bestaande bepalingen, worden 
onderteekend door den ter zake betrokken 
compagnies-, batterij- of eskadronscomman
dant. 

Ter voorkoming van verkeerd gebruik van 
deze bewijzen, zal de invulling geschieden met 
rooden inkt. 

Aan den voet van de bewijzen, dienende 
voor het vervoer per stoomboot of voor het 
gaan over veren moet eene aanteekening worden 
gesteld van den volgenden inhoud : 

"De datum waarop 
"het vervoer 

1 p aats heeft, in te vullen door 
" het overzetten 
,,de zorg van de directie van de stoomboot,, 

" den veerman 
6°. Wanneer een milicien met groot-verlof 

van woonplaats verandert en zich, ingevolge 
artikel 121 der lVIilitiewet 1901, aanmeldt bij 
den Burgemeester der Gemeente, waar hij 
zich gaat vestigen, zal zijn zakboekje door de 
zorg van dien Burgemeester worden opgezonden 
naar den Provinciale-Adjudant in het Ge
west, onder opgave c. q. van het onderdeel 
der Gemeente, a lwaar de verlofganger zich 
vestigt. 

Bedoelde Provinciale-Adjudant moet daarop 
- behalve hetgeen hij te verrichten heeft ten 
opzichte van de "lastgeving" voor opkomst 
onder de wapenen met spoed - het voren
genoemde vervoerbe,rijs, voor zooveel noodig 
met rooden inkt ,rijzigen of het zakboekje 
van nieuwe vervoerbewijzen, of zoo noodig 
van passagebiljetten, voorzien. ~ 

I s in het zakboekje geen vervoerbewijs aan
wezig, hetgeen in den regel het geval zal zijn, 
wanneer de vorige woonplaats van den verlof
ganger, tevens de plaats is, waar hij onder 
de wapenen moet komen, of wel, wanneer de 
afstand tusschen beide plaatsen beneden het 
minimum van afstand is, waarvoor vervoer 
per spoor, tram of stoomboot is toegestaan, 
dan wordt het voorzien van een, overeen
komstig het hiervoren bepaalde ingevuld ver
voerbe,rijs, onderteekend door den Provinciale
Adjudant. Het eventueel te verstrekken pas-
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sage-biljet wordt eveneens door hem onder
teekend. 

Het zakboekje wordt door laatstgenoemde 
autoriteit, zooveel mogelijk zonder vertraging, 
aan den Burgemeester teruggezonden en door 
de zorg van dezen weder aan den verlofganger 
uitgereikt. 

7°. De met groot-verlof zijnde miliciens, 
die opgeroepen worden, om onder de wapenen 
te komen en die daartoe van stoombooten, 
spoor- of tramwegen gebruik moeten maken, 
begeven zich ten behoeve van dat vervoer, 
op den dag van opkomst rechtstreeks naar 
de aanlegplaats of naar het station van vertrek, 
a lwaar door de beambten der maatschappij 
of onderneming de vervoerbewijzen met strook 
uit de zakboekjes zullen worden ge.nomen en 
van den datum zullen worden voorzien. Daarna 
ontvangen de miliciens de strooken terug, die 
dan zoo noodig als plaatsbewijzen zullen dienst 
doen, tenzij de betrokken directiën hieromtrent 
eene andere regeling hebben getroffen. 

8°. Mocht het voorkomen, dat, niettegen
staande het bepaalde onder 6°., een milicien 
niet in het bezit is van de noodige vervoer
bewijzen of passagebiljetten of wel dat andere 
vervoerbewijzen moeten worden verstrekt, 
doordat b. v. de dienst van het voorgeschreven 
vervoermiddel is gestaakt, of moet een verlof
ganger b. v. voor herhalingsoefeningen buiten 
zijn garnizoen opkomen, dan zal hij zich wenden 
tot den Burgemeester van de Gemeente, waar 
hij zich bevindt. Dezê Burgemeester zal den 
bedoelden milicien alsdan voorzien van de 
benoodigde bewijzen en daarvan aanteekening 
doen in het zakboekje. 

!)0 • Wordt een zakboekje bij de korpsen 
van een vervoerbewijs of passagebiljet voor
zien, dan wordt tevens eene aanteekening in 
dat boekje gesteld, waaruit blijkt voor welke 
reis of voor welk veer het bewijs moet dienen. 
Eenzelfde aanteekening wordt door den Pro
nnciale-Adjudant in het zakboekje gesteld 
wanneer een bewijs door die autoriteit wordt 

.opgemaakt, of wel wordt de bestaande aan
teekening gewijzigd, wanneer nieuwe bewijzen 
worden ingeplakt. 

Bij terugkeer onder de wapenen of in werke
lijken dienst, moet worden nagegaan of, met 
betrekking tot het gebruik van de bewijzen 
geen onregelmatigheden hebben plaats gehad. 
E,entueel ongebruikt gebleven bewijzen moeten 
voor zooveel noodig worden vernietigd. 

Indien een milicien om de eenigerlei reden 
geen gebruik zal kunnen maken van de hem 
verstrekte bewijzen, doordat b. v. ontheffing 

van verderen werkelijken dienst is verleend, 
of wel de milicien overleden is, dan moeten 
de bewijzen door de zorg van den daarbij be
trokken compagnies-, batterij- of eskadrons
commandant worden opgevraagd en vernietigd. 

Bij verplaatsing van korpsgedeelten zullen 
de zakboekjes van de daarbij betrokken verlof
gangers door het korps, door tusschenkomst 
van de Burgemeester s, worden opgevraagd en 
na bij het korps te zijn gewijzigd, aan de 
rechthebbenden ,vorden toegezonden. 

Op gelijke wijze wordt gehandeld, indien 
miliciens bij een ander korps worden over
geplaatst, door het korps waarnaar de over
plaatsing geschiedde. 

100. Het daggeld, aankomende in § 18 van 
het in het hoofd dezer regeling genoemde 
,,Voorschrift" kan, aan de opgeroepen verlof
gangers, behoudens in de gevallen, hierna 
onder ll0 • genoemd, indien zij dit verlangen, 
door den Burgemeester van de daarbij be
trokken Gemeente, op den laatsten werkdag 
vóór hun vertrek, worden uitbetaald. 

De Burgemeester doet van die betaling 
a.anteekening in het zakboekje. 

Den militieplichtigen, aan wie door den 
Burgemeester geen daggeld is verstrekt, wordt 
het onmiddellijk na. aankomst bij en door de 
zorg van het korps uitbetaald. 

ll 0 • Geschiedt de terugroeping onder de 
wapenen, hetzij krachtens artikel 185 der 
Grondwet, op de wijze bij § 24 van meer
genoemd "Voorschrift" aangegeven, hetzij 
krachtens artikel ll0 der Militiewet 1901, dan 
heeft, ter bespoediging van de afreis, nimmer 
betaling van het daggeld door de Burgemeesters 
plaats, doch geschiedt deze steeds onmiddellijk 
na aankomst bij en door de zorg van het 
korps. 

12°. Door de Pei·manente Militaire Spoorweg
commissie wordt telkens, wanneer met groot
verlof zijnde lichtingen of gedeelten van lich
tingen onder de wapenen zullen worden ge
roepen, aan de spoorwegmaatschappijen opgave 
gedaan van het transport van miliciens, dat 
aan elk station is te verwachten. 

Voor dat transport behoeft dus niet te ge
schieden de "mededeeling door den Burge
meester", als bedoeld in de eerste zinsnede 
van § 5 van het "Voorschrift" , genoemd in 
het hoofd dezer "Regeling van dienstreizen". 

13°. Deze beschikking, met daarbij be
hoorende "Regeling van dienstreizen", zal van 
toepassing zijn op de miliciens, die met groot
verlof vertrekken, nà den l sten Augustus 1909. 

De "Regeling" is niet van toepassing op 
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miliciens, die met groot-verlof vertrekken en 
daarna niet meer krachtens art. 111 der Militie
wet 1901 onder de wapenen zullen worden 
geroepen. Wordt zulk een milicien onder de 
wapenen geroepen krachtens art. 124 of krach
tens art. 131 dier wet, dan wendt hij zich 
tot den Burgemeester van de Gemeente, waar 
hij zich bevindt, die hem van de noodige 
vervoerbewijzen zal voorzien. 

Mij bekend: 

De Secr.-Gen. van het Departement van Oorlog, 
(get.) DE BRUI.JN. 

~ April 1909. MrssIVE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Gedeputeer
de Staten betreffende jaarwedden en pen
sioensgrondslagen van leeraren. 

Door enkele gemeentebesturen is, naar aan
leiding van mijn rondschrijven, d.d. 22 De
cember 1908, nQ. 77701 , afd. H. M. 0., aan 
Gedeputeerde Staten hunner provincie mede
gedeeld, dat zij het bezwaarlijk achten de in 
parallelklassen gegeven lesuren volgens de aan 
de Rijks hoogere burgerscholen geldende rege
len voor de vaste wedden der leeraren in be
rekening te brengen, omdat die regeling, naar 
hunne meening, voor de gemeente te kost
baar worden zou . 

In verband daarmede merk ik het volgende 
op. 

Blijkens mijne aangehaalde circulaire wordt 
aan de Rijks hoogere burgerscholen eene pa
rallelklasse als blijvend beschouwd, wanneer 
zij langer dan drie achtereenvolgende cursus
sen bestaat. Eerst het vierde jaar geldt zij dus 
als eene vaste. Deze regeling is gegrond op 
de ervaring, dat eene parallelafdeeling, die 
4 jaren achtereen noodig was, nagenoeg zon· 
der uitzondering ook in volgende jaren steeds 
moet worden gevormd. Waar dit vaststaat, 
mag het onbillijk heeten, de parallelklassen 
voortdurend als tijdelijke aan te merken en 
den leeraren voor hun in die klassen gegeven 
onderwijs geen verhooging van de vaste wedde 
toe te kennen, de wedde, waarmede de pen
sioensgrondslag zooveel mogelijk in overeen
stemming moet zijn. 

Zooals van zelf spreekt, kunnen er zich om
standigheden voordoen, die het wenschelijk 
maken eene parallelafdeeling het vierde jaar 
niet als eone vaste te beschouwen, b.v. wan
neer het voornemen bestaat, in de gemeente 
waar de school gevestigd is of in eene nabu
rige gemeente, eene nieuwe, gelijksoortige -
hetzij openbare of bijzondere - school op te 

.r'.~bt~n. Zulke "buitengewone omstandigheden" 
zi~n rn bedoelde circulaire echter uitdrukkelijk 
uitgezonderd: ook aan eene Rijks hoogere 
bu~~er chool zou een parallelafdeeling in der
gelIJke gevallen in den regel niet als eene 
vaste mogen worden aangemerkt. In dit ver
band moge er op worden gewezen, dat het 
gemeentebestuur steeds zelf heeft te beoor
deelen, of de "buitengewone omstandigheden" 
al dan niet aanwezig zijn. 

Intusschen zou het een enkele maal kunnen 
voorkomen, dat, ook zonder dat buitengewone 
?mstaudigheden daartoe.aanleiding geven, eene 
Jarenlang gesplitste klasse gedurende zekeren 
cu_rsus niet zoovcel leerlingen telt, dat vor
mrng van eene parallelklasse · beslist noodza
kelijk is. Dit behoeft dan echter nog geen 
reden te zijn, om de splitsing achterwege te 
laten. Indien men van oordeel is, dat de wedde 
onder alle omstandigheden met het aantal ge
geven lesuren volkomen moei overeenstem
men - en het is mij gebleken, dat één ge
meentebestuur die zienswijze inderdaad is toe
gedaan - dan kan in zulk een - uitzonde
rings - geval de parallelklu se toch worden 
gevormd. Vermits zich het bedoelde geval 
zeer zelden zal voordoen, znllen de kosten, 
aan het volgen der Rijksregeling te dezer zake 
verbonden, zeer gering zijn, terwijl dit de on
billijkheid voorkomt, dat de leeraren geduren
d~ v~le jaren ambtelijke diensten bewijzen, 
die met met pensioen kunnen worden v,irgol
den. 

Nog is door een gemeentebestuur gevraagd, 
boe te handelen ware met een leeraar, die 
uitsluitend voor parallelklassen is aangesteld 
en van jaar tot. jaar wordt gecontinueerd. 
Te dien aanzien kan het volgende antwoord 
dienen. 

Zoodra ééne klasse als blijvende wordt be
schouwd, kan den leeraar voor die klasse een 
vaste aanstelling worden gegeven, terwijl de 
belooning voor het onderwijs in de andere 
parallelklassen haar tijdelijk karakter behoudt, 
zoolang deze klassen niet als vaate worden 
aangemerkt. Telkens wanneer een parallel- · 
klasse eene blijvende is geworden, kan de vas
te wedde eene evenredige verhooging onder
gaan. 

Ik heb de eer Uw College te verzoeken het 
vorenstaande ter kennis te brengen van de 
gemeentebesturen wien zulks aangaat. 

De Jll inister va1l B i1111enlanclsche Zaken 
(get. ) HEEMSKERK. ' 
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l Mei 1909. BESLUJT van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken, betreffende de zit
ting van het hoofdstembureau in verband 
met de verkiezing van leden van den raad 
der gemeente Roermond. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken ; 
Gelet op art. 93, 3de lid, der Kieswet; 

Heeft goedgevonden : 
na ingewonnen advies van Gedeputeerde 

Staten van Limburg, te bepalen, dat in het 
kiesdistrict voor de verkiezing van leden van 
-den raad der gemeente Roermond, de zitting 
van het hoofdstembureau tot het vaststellen 
van den uitslag der verkiezing gehouden wordt 
-Onmiddellijk na afloop van de werkzaamheid, 
bedoeld in art. 92, eerste zinsnede, der Kieswet. 

's Gravenhage, 1 Mei 1909. 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, (get.) J. B. KAN. 

3 Mei 1909. ARREST van den Hoogen Raad, 
houdende beslissing dat, indien de vergun
ninghouder zich bij den verkoop van ster
ken drank doet vervangen - · waartoe hem 
voor wat betreft de uitoefening van het 
bedrijf, doch niet voor wat betreft de uit
oefening van het vergunningsrecht de be
voegdheid is verleend - die verkoop moet 
geschieden voor zijne rekening en te zij
nen bate. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

-den requirant voorgesteld bij memorie: 
Schending, althans verkeerde toepassing der 

artt. 28 en 50 der Drankwet in verband met 
-de artt. 211, 216 en 219 Strafv.; 

Overwegende, dat aan den requirant bij inlei
dende dagvaarding is ten laste gelegd en bij het 
bestreden vonnis, met zijne schuld daaraan wet
tig en overtuigend bewezen verklaard is, dat 
hij den 14 Juli 1908 des voormiddags circa 9 
uur te Maastricht in zijne voor he.t publiek 
toegankelijke herbergslocaliteit op de toonbank 
in een met water gevulden bak ten verkoop 
Î!l het klein en tot dien verkoop voor zijne, 
beklaagdes rekening, althans voor de rekening 
van een ander dan van P.J. T., heeft in voor
raad gehad 3 flesschen, de eene inhoudende 
klare jenever, de andere jenever met citroen 
en de derde bittere jenever, althans alle inhou
-dende sterken drank zonder dat voor die loca
liteit de vereischte vergunning tot den verkoop 
van sterken drank in het klein was verleend, 
immers 7.ijnde voor die localiteit geene andere 
vergunning tot den verkoop van sterken drank 
in het klein verleend dan aan P. J. T. door 
B. en W. van ~aastricht; 

1909. 

dat bij het deel van het vonnis van den 
Kantonrechter, hetwelk bij het bestreden von
nis bevestigd werd, requirant is veroordeeld, 
met q ualificatie van het feit en tot de straf 
als aan het hoofd van dit arrest vermeld; 

0. wat het voorgestelde middel van cassatie 
betreft: 

dat bij de toelichting daarvan betoogd wordt, 
dat door het bestreden vonnis art. 28 der Drank
wet, zooals dit thans luidt, geschonden of al
thans verkeerd toegepast zoude zijn, omdat 
requirant, zij het ook voor eigen rekening, 
het vergunningsrecht voor den vergunning
houder P. J. T. uitoefenende, als diens ver
vanger zoude zijn aan te merken en hij mitsdien 
rechtmatig de daad, voor welke hij werd ver
oordeeld, zoude hebben gepleegd; 

dat dit is onjuist; 
dat toch blijkens art. 24 der Drankwet, be

houdens de in het 2de en 3de lid van dat ar
tikel voorschreven, ten deze niet aanwezige 
uitzondering, de vergunning uitsluitend geldt 
voor den persoon des verzo.ekers, waaruit in 
verband met art. 2, l ste lid dier wet volgt, 
dat uitsluitend de verzoeker, als hij de vergun
ning heeft verkregen , sterken drank in het 
klein mag verkoopen; 

dat hiermede aan den houder eener vergun
ning de eisch wordt gesteld, dat bij den ver
koop van sterken drank, daartoe hem vergun
ning is verleend, hij zelf de werkelijke ver
kooper zij, zoodat wanneer hij zich bij den 
verkoop door een ander laat vervangen, waat
toe de bevoegdheid in art. 28 n°. 2 der Drank
wet, voor wat betreft de uitoefening van net 
bedrijf, doch niet voor wat betreft de uitoefe
ning van het vergunningsrecht is erkend, die 
verkoop moet geschieden voor zijne rekening 
en te zijnen bate; 

dat het beginsel neergelegd in art. 24, eerste 
lid, der Drankwet niet is opgeheven door de 
wet van 1 November 1907 (Staatsblad n°. 291), 
welke wet, zooals uit hare geschiedenis blijkt, 
alleen ten doel had een einde te maken aan 
de verschillende uitlegging van art. 28 4°. der 
Drankwet door de Administratieve Colleges ; 

dat alzoo, nu vaststaat dat requirant handel
de niet voor rekening en ten name van den 
vergunninghouder, het middel is ongegrond; 

Verwerpt het beroep. (W . v. 't R. 8874.) 

4 1l1ei 1909. BESLUIT van den l\'linister van 
Oorlog, houdende wijziging van den Staat 
bedoeld bij § 4 der Landweerinstructie II. 

De Minister van Oorlog ; 
Heeft goedgevonden te bepalen : 

1 o. de land weerdistrictscommandant in het 
16 
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Ilde landweerdistrict wordt, ter vervanging van 
den landweerdistrictsco=andant in het IVde 
landweerdistrict, met ingang van 12 Mei 1909, 
belast met het tijdelijk bevel over het Illde 
landweerdistrict ; 

2°. in den staat, bedoeld bij § 4 der Land
weerinstructie II, voorkomende in de Neder
lanàsche Staatscourant van 5 October 1904, 
n°. 233, zooals deze staat luidt ingevolge de be
schikkingen van den Minister van Oorlog 
dd. 13 Februari 1908, afdeeling :Militie en 
Landweer (L.) n°. 95, voorkomende in de 
Nederlandsche Staatscourant van 20 Februari 
1908 n°. 43, en dd. 5 December 1908, afdeeling 
Militie en Landweer (L.) n°. 89, voorkomende 
in de N ederlanàsche Staatscourant van 8 De
cember 1908, n°. 288, wordt, met ingang van 
12 Mei 1909, in de opmerking, ten aanzien van 
het landweerdistrict n°. III gesteld in de laatste 
kolom, voor: ,,IVde landweerdistrict"gelezen: 
,,II de landweerdistrict." 

's Gravenhage, den 4den Mei 1909. 
De Minister voornoemd, (get.) F. H.A. SABRON. 

5 Mei 1909. BESLUIT, bevelende de plaatsing 
in het Staatsblad van het op 16 December 
1907 te Mexico tusschen Nederland en de 
Vereenigde Mexicaansche Staten gesloten 
uitleveringsverdrag. S. 118. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien het op 16 December 1907 te Mexico 
tusschen Nederland en de Vereenigde Jlfexi
caansche Staten gesloten uitleveringsverdrag, 
waarvan een afdruk bij dit besluit gevoegd is ; 
· Overwegende dat de uitwisseling der akten 
van bekrachtiging van bedoeld verdrag te 
Mexico heeft plaats gehad den 2den April 1909; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 26sten April 
1909, n°. 8069, Directie van het Protocol; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de bekendmaking van voorzegd verdrag te 

bevelen door de plaatsing van dit besluit in het 
Staatsblad. (1) 
· Onze Ministers, Hoofden van Departementen 

van Algemeen Bestuur, worden belast, ieder 
voor zooveel hem betreft, met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's Gravenhage, den 5den Mei 1909. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
(get.) R. DE MAREJCS VAN SwINDEREN. 

(Uitgeg. 13 Mei 1909.) 

(1) Hierna is alleen de N ederlandsche tekst 
opgenomen. 

Rare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en Zijne Excellentie de President der Ver
eenigde Mexicaansche Staten, in gemeen over
leg besloten hebbende een verdrag te sluiten, 
betreffende de uitlevering van misdadigers, 
hebben te dien einde tot Runm, Gevolmach
tigden benoemd, te weten : 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden: 
den Heer Jonkheer RENEKE DE MAREES VAN 
SwtNDEREN, Hoogstderzelver Kamerheer en 
Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minis
ter bij de Vereenigde Mexicaansche taten ; en 

Zijne Excellentie de Prflsiden t der Vereenigde 
Mexicaansche Staten: den Heer FERNANDO 
DuRET, Advocaat en Lid der Volksvertegen
woordiging, 

die, na elkander hunne wederzijdsche vol
machten te hebben medegedeeld, welke in 
goeden en behoorlijken vorm zijn bevonden, 
omtrent de navolgende artikelen zijn . over
eengekomen : 

Art. 1. De Regeering van het Koninkrijk 
der ederlanden en die van de Vereenigde 
Mexicaansche Staten verbinden zich elkander
wederzijds uit te leveren, met inachtneming 
der regelen vastgesteld in de navolgende artike
len, en met uitzondering van hare eigene
onderdanen, de personen, die vervolgd worden 
of veroordeeld zijn· wegens een der misdrijven 
opgenoemd in het na volgend art. II en gepleegd 
op het grondgebied van den Staat, door welken 
de uitlevering is gevraagd. 

Nochtans zal ook, indien het misdrijf dat 
aanleiding tot de aanvrage tot uitlevering 
geeft, gepleegd is buiten het grondgebied der 
twee contracteerende partijen, aan die aanvrage
gevolg gegeven kunnen worden, indien de wet
geving van elk der beide Staten de Strafver
volging toelaat ter zake van diezelfde mis
drijven buiten hun grondgebied gepleegd. 

Art. II. Uitlevering zal plaats hebben wegens
de volgende misdrijven : 

1°. Moord of doodslag, onverschillig of dit 
misdrijf gepleegd is tegen den Vorst, den 
Troonopvolger, een lid van het Vorstelijk Huis, 
het Hoofd van den Staat, of elk ander persoon, 
wie ook ; moord of doodslag op een kind 
gepleegd. 

2°. Bedreigingen schriftelijk en onder eene
bepaalde voorwaarde geschied, voor zoover de 
wetten der twee Staten uitlevering uit dezen 
hoofde toelaten. 

3°. Het veroorzaken van de afdrijving der 
vrucht van eene vrouw door ha!lr zelve of 
door anderen. 

4°. Mishandeling begaan met opzet , hetzij, 
met voorbedachten rade, hetzij wanneer daar-
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van het gevolg is letsel of blijvende onbekwaam• 
heid tot arbeid, het verlies van of de volledige 
berooving van het gebruik van een li chaams
deel, van het oog of van elk ander orgaan, 
voortdurende storing der verstandelijke ver
mogens of de dood, zonder moedwil veroor
zaakt. 

5°. Verkrachting of misdrijven tegendezeden, 
voor zoover de wetten der twee Staten uit
levering uit dezen hoofde toelaten. 

6°. Koppelarij. 
7°. Dubbel huwelijk. 
8°. Oplichting of wegvoering, verberging, 

wegmaking of onderschuiving van een kind. 
9°. Oplichting of wegvoering, van minder

jarigen. 
10°. Het namaken of vervalschen van munt· 

speciën, muntpapier of bankbiljetten, met het 
oogmerk om deze als echt en onvervalscht uit 
te geven, of te doen uitgeven, of het opzette
lijk in omloop brengen van nagemaakte of 
valsche muntspeciën of munt- en bankbilletten. 

11°. Het namaken of vervalschen van van 
Rijkswege uitgegeven zegels en merken of van 
door de wet vereischte meesterteekenen, voor 
zoover de wetten van beide landen uit dezen 
hoofde uitlevering toestaan. 

12°. Valschheid in geschrifte, wanneer deze 
gepleegd is : 

A. in particuliere akten ; 
B. in authentieke akten; 
C. in schuldbrieven of certificaten van schuld 

van eenigen Staat, provincie, gemeente of 
openbarA instelling ; 

D. in aandeelen of schuldbrieven, of certifi
caten van aandeelen of schuld van eenige ver
eeniging, stichting of vennootschap ; 

E. in talons, dividenden of rentebewijzen, 
behoorende tot een der onder de voorgaande 
nummers omschreven stukken , of in de be
wijzen in plaats van deze stukken uitgegeven ; 

F. in voor omloop bestemd crediet- of han
delspapier ; 

Het opzettelijk gebruik maken van het 
valsche of vervalschte stuk; het in voorraad 
hebben of van het buitenland invoeren van 
billetten van eene ei rculatiebank krachtens de 
wet opgericht, waarvan de valschheid of ver
valsching hem, toen hij ze ontving, bekend 
was, met het oogmerk, om ze als echt en on
vervalscht uit te geven. 

13°. Meineed. 
140_ Omkooping van ambtenaren, voor zoo

ver de wetten der twee Staten uitlevering uit 
dezen hoofde toelaten; knevelarij, verduistering 
door ambtenaren of daarmedA gelijkgestelden. 

15°. Opzettelijke brandstichting, wanneer 

daaruit gemeen gevaar voor goederen kan 
ontstaan of levensgevaar voor een ander; brand
stichting met het oogmerk om zich of een 
ander ten nadeele van den verzekeraar, of van 
den wettigen houder van een bodemerijbrief, 
wederrechtelijk te bevoordeelen. 

16°. Opzettelijke en wederrechtelijke ver
nieling van een gebouw, dat geheel of ge
deeltelijk aan een ander toebehoort, of van 
een gebouw of getimmerte, wanneer daaruit 
gemeen gevaar voor goederen of levensgevaar 
voor een ander kan ontstaan. 

17°. Openlijk geweld met vereenigde krachten 
tegen personen of goederen. 

18°. Het opzettelijk en wederrechtelijk doen 
zinken, stranden, vernielen, onbruikbaar maken 
of beschadigen van een vaartuig, indien daaruit 
levensgevaar voor een ander kan ontstaan. 

19°. Mui te rij en verzet van passagiers tegen 
den schipper en van mindere schepelingen 
jegens hunne meerderen in rang. 

20<>. Het opzettelijk doen ontstaan van gevaar 
voor een spoortrein. 

21°. Diefstal. 
220. Oplichting. 
23°. Misbruik van eene handteekening in 

blanco en verduistering. 
24°. Bedriegelijke bankbreuk. 
Onder bovengenoemde opsomming is ook 

begrepen poging tot, of medeplichtigheid aan 
die misdrijven, wanneer die poging of mede
plichtigheid strafbaar is volgens de wetten 
van het land aan hetwelk de uitlevering is 
gevraagd. 

Art. III. Uitlevering zal nochthans wegens 
geen der hierboven genoemde misdrijven 
wordeu toegestaan, dan wanneer het feit, 
waarvoor de uitlevering wordt aangevraagd, 
door de wetten in de beide contracteerende 
landen van kracht op het oogenblik dier aan
vrage, met een gevangenisstraf van meer dan 
één jaar is strafbaar gesteld. 

Art. IV. Geene uitlevering heeft plaats: 
1°. wanneer het strafbaar feit gepleegd is 

op het grondgebied van een derden Staat en 
de Regeering van dien Staat zelve de uitleve
ring aanvraagt; 

2°. wanneer de aanvrage geschiedt wegens 
hetzelfde misdrijf, waarvoor de persoon, wiens 
uitlevering gevraagd wordt, in het land, 
waaraan de uitlevering is aangevraagd, wordt 
vervolgd of heeft terecht gestaan en in het 
laatste geval, hetzij veroordeeld, hetzij van 
rechtsvervolging ontslagen of vrijgesproken is ; 

3°. indien, naar de wetgeving van het land 
aan hetwelk de uitlevering is aangevraagd, 
het recht tot vervolging of de opgelegde straf 

16* 



244 5 MEI 1909. 

is verjaard vóór de aanhouding van den per
soon wiens uitlevering gevraagd wordt, of, 
zoo er nog geene aanhouding heeft plaats 
gehad, vóór de oproeping om door de recht
•bank te wordeh gehoord. 

Art. V. Indien de opgeëischte persoon wegens 
een ander strafbaar feit, dan dat, _ waarvoor 
zijne uitlevering wordt aangevraagd, in het 
land, aan hetwelk de aanvrage is gedaan, 
wordt vervolgd of veroordeeld is, heeft de 
uitlevering niet plaats dan na den afloop der 
ingestelde vervolging of, ingeval van verour
deeling, nadat de straf is ondergaan. 

Deze bepaling belet niet, dat die vreemde-
1ing tijdelijk kan worden uitgeleverd ten einde 
in den Staat die de uitlevering vraagt, terecht 
te staan, onder voorwaarde dat hij na afloop 
van de strafzaak worde teruggevoerd. 

Art. Vl. Indien de persoon, wiens uitleve
ring door eene der contracteerende partijen 
is aangevraagd, tegelijkertijd door één of 
meerdere andere Staten wordt opgeëischt, 
voor andere strafbare feîten op hun grondge
bied gepleegd, zal deze uitlevering bij voor
keur worden toegestaan aan den Staat, die 
het eerst de aanvrage gedaan heeft. 

Art. VII. De uitgeleverde zal niet worden 
vervolgd of veroordeeld voor een feit, gepleegd 
vóór zijne uitlevering en verschillend van 
dat waarvoor die uitlevering is aangevraagd, 
noch aan een derden Staat worden uitgeleverd, 
dan met bizondere toestemming van de uit
leverende Regeering. 

Deze toestemming is echter niet vereischt, 
wanneer de beklaagde uit eigen beweging ge
vraagd heeft, ie worden terecht gesteld, of 
zijn straf te ondergaan, of, wanneer hij geduren
de één maand, na zijne definitieve invrijheid
stelling, de vrijheid heeft gehad het land. dat 
de uitlevering aanvraagt, opnieuw te verlaten. 

Art. VIII. De bepalingen der tegenwoordige 
overeenkomst zijn niet toepasselijk op staat
kundige misdrijven. Dientengevolge kan de 
persoon, die uitgeleverd is op grond van een 
der strafbare feiten in art. Il genoemd, in 
geen geval worden vervolgd en gestraft in 
den Staat, aan welken de uitlevering heeft 
plaats gehad, wegens een staatkundig misdrijf 
door hem vóór de uitlevering gepleegd, noch 
wegens een met een dergelijk staatkundig 
misdrijf samenhangend strafbaar feit, tenzij 
hij, na terecht gestaan te hebben en, ingeval 
van veroordeeling, zijn straf ondergaan te 
hebben of kwijtschelding daarvan gekregen te 
hebben, gedurende een maand vrijheid heeft 
gehad het land opnieuw te verlaten. 

Art. IX. De uitlevering wordt aangevraagd 

langs diplomatieken weg (behalve in de ge
vallen in art. XVIII voorzien) en wordt niet 
toegestaan dan na overlegging van het oor
spronkelijke of van het gewaarmerkt afschrift, 
hetzij van het vonnis van veroordeeling, hetzij 
van het bevel tot inhechtenisnemmg of van 
eenige andere akte van minstens gelijke 
rechtskracht, nauwkeurig aanwijzende het 
feit, wegens hetwelk zij is uitgevaardigd. 

Die stukken zullen vergezeld zijn van een 
gelegaliseerd afschrift van de strafbepaling op 
het ten laste gelegde feii toepasselijk en zoo
veel mogelijk van het signalement van den 
opgeëischten persoon. 

Art. X. De goederen, in het bezit van den 
opgeëischten persoon in beslag genomen, zullen 
aan den Staat, die de aanvrage doet, worden 
overgegeven, iudien de bevoegde autoriteit 
van den uitleverenden Staat zulks heeft gelast , 
met eerbiediging van rechten van derden 
nochtans op zoodanige goederen. 

Art. XI. In spoedeischende gevallen kan 
voorloopige aanhouding op eene, zelfs telegra
phische, aanvrage, mits langs diplomatieken 
weg, plaats hebben. Deze aanvrage moet aan
wijzen het strafbare feit, waarvoor de beklaagde 
wordt vervolgd en het bestaan van een der in 
Art. IX vermelde processtukken vaststellen. 

De voorloopige aanhouding is onderworpen 
aan de vormen en regelen door de wetten van 
het land aan hetwelk de aanvrage gedaan is, 
voorgeschreven . 

Art. XII. De vreemdeling, die in overeen
stemming met de bepalingen van het voor
gaande artikel voorloopig is aangehouden, zal, 
tenzij hij uit anderen hoofde behoort in ver
zekerde bewaring te blijven, in vrijheid worden 
gesteld, indien niet binnen een termijn van 90 
(negentig) dagen na zijne voorloopige aanhou
ding, de aanvrage tot uitlevering in Art. IX 
vermeld, heeft plaats gehad. 

Art. XIII. Indien bij de vervolging van een 
niet staatkundig st rafbaar feit, eene der Re
geeringen het verhoor der getuigen, die zich 
op het gebied van den anderen Staat bevinden, 
n.oodzakelijk zal oordeelen, zal te dien einde 
langs diplomatieken weg een rogatoire com
missie worden gezonden, waaraan gevolg zal 
worden gegeven met inachtneming van de 
wetten van het land, waar de getuigen gedag
vaard zullen worden. 

Deze rogatoire commissies zullen van eene 
Fransche vertaling vergezeld moeten zijn. 
. Art. XIV. Indien in een niet politiek straf
geding de persoonlijke verschijning van een 
getuige in het ander land noodzakelijk of ge
wenscht is, zal de Regeering van het land, 
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waar die getuige verblijf houdt, dezen verzoe
ken aan de oproeping, die hem gedaan zal 
worden gevolg te geven en in geval hij hieraan 
v.oldoet, zullen hem door de Regeering van 
wie de oproeping uitgaat, reis- en verblijf
kosten worden vergoed, volgens de tarieven 
en reglementen, die van kracht zijn in het 
land waar het verhoor moet plaats hebben, 
behalve in het geval, waarin de Regeering, 
die de aanvrage doet, meent dat den getuige 
eene hoogere schadevergoeding moet worden 
toegekend. 

Geen enkele getuige, welke zijne nationali
teit ook zij , die in een van de beide landen 
gedagvaard, vrijwillig voor de rechtbank van 
het andere land verschijnt, zal daar te lande 
vervolgd of gevangen gehouden kunnen worden, 
wegens vroegere strafbare feiten of veroordee
lingen en evenmin onder voorwendsel van 
medeplichtigheid aan feiten, waarover het ge
ding, waarin hij als getuige op zal treden, 
gevoerd wordt. 

Art. XV. Indien in een niet politiek straf
geding, hetzij confrontatie van misdadigers, 
die in den anderen Staat gevangen gehouden 
zijn, hetzij mededeeling van stukken van over
tuiging of andere documenten, die in de handen 
van de autoriteiten van het andere land berus
ten, nuttig of noodzakelijk wordt geoordeeld, 
geschiedt het verzoek daartoe langs diploma
tieken weg en zal daaraan worden gevolg ge
geven, tenzij overwegingen van bijzon deren aard 
zich daartegen verzetten en onder verbintenis 
van misdadigers en stukken terug te zenden. 

Art. XVI. Het vervoer over het grondgebied 
van een der contracteerende Staten, van een 
persoon, door eene derde mogendheid uitge
leverd en geen onderdaan zijnde van het land, 
door hetwelk het vervoer plaats heeft, zal 
worden toegestaan op enkel vertoon hetzij van 
het oorspronkelijke, hetzij van een gewaarmerkt 
afschrift van een der processtukken in art. I X 
vermeld, onder voorwaarde dat het feit, dat 
aan de uitlevering ten grondslag heeft gelegen , 
in de tegenwoordige overeenkomst is opgeno
men en niet valt onder de gevallen in artikelen 
IV en VIII voorbehouden en dat het mede
geleide geschiede door beambten van het land, 
dat het ve rvoer over zijn grondgebied heeft 
toegestaan. 

De kosten van het vervoer worden gedragen 
door den Staat, die de uitlevering heeft aan
gevraagd. 

Art. XVII. De kosten veroorzaakt door de 
aanhouding, de gevangenhouding en het vervoer 
der opgeëischte personen worden gedragen door 
de Regeering die de uitlevering aanvraagt . 

Art. XVIII. De bepalingen der tegenwoor· 
dige tovereenkomst zullen toepasselijk zijn op 
de· koloniën en bezittingen van Nederland in 
andere werelddeelen, maar slechts worden na
geleefd voorzoover zij in overeenstemming 
zijn met de wetten, die in die koloniën en 
bezittingen van kracht zijn. 

De aanvrage tot uitlevering van een mis
dadiger, die gevlucht is van een der West
Indische Nederlandsche koloniën naar Mexico 
of van Mexico naar een der West-Indische 
Nederlandsche koloniën, zal ook kunnen ge
schieden rechtstreeks door den Gouverneur 
van Suriname of van Curaçao aan de Regeering 
van Mexico en omgekeerd. 

Genoemde Gouverneurs zulien de bevoegd
heid hebben, hetzij de uitlevering toe te staan , 
hetzij hunne Regeering daarover te raadplegen . 

De termijn voor invrijheidstelling in art. XII 
bedoeld, zal, wat betreft de koloniën in Amerika 
gelegen, op 60 (zestig) dagen worden vastgesteld. 

Art. XIX. Zoo spoedig mogelijk zal de 
tegenwoordige overeenkomst worden bekrach
tigd en de bekrachtigingen er van worden 
uitgewisseld. 

Zij zal in werking treden drie maanden na 
uitwisseling der ratificaties en van kracht 
blijven tot zes maanden nadat zij door een 
van beide Regeeringen zal zijn opgezegd. 

Ten blijke waarvan de wederzijdsche gevol
machtigden dit tractaat in dubbel hebben ge
teekend en van hunne zegels voorzien. 

Gedaan te Mexico den zestienden dag der 
maand December van het jaar onzes Heeren 
negentien honderd zeven. 

(L. 8. ) R. DE MA.REES VAN 8WINDEREN. 

(L . S.) F. DURE]'. 

5 Mei 1909. BESLUIT, houdende beslissing dat 
onder art. 7 der wet van 10 September 1853 
Staatsblad n°. 102, ook vallen de niet aan 
kerkgenootschappen behoorende gebouwen 
tot uitoefening van den openbaren gods
dienst. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den kerkeraad der Nederduitsche Hervormde 
Gemeente te Delfzijl, tegen het besluit van Ge
deputeerde Staten van Groningen, dd. 18 Sep
tember 1908, n°. 108, l ste afdeeling, waarbij, 
met wijziging eener beslissing van burgemeester 
en wethouders van Delfzijl aan de brigade van 
het Leger des Heils aldaar vergunning is ver 
!eend tot het oprichten van een gebouw tot uit
oefening van den openbaren godsdienst op het 
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perceel, kadastraal bekend ectie 0, n°. 1854, 
der gemeente Delfzijl ; 

Den Raad van State, afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 3 
Maart 1909, n°. 375; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie, van 24 April 1909, lste afdeeling 0, 
n°. 526; 

Overwegende, dat na ingesteld onderzoek om
trent de plaats van vestiging en nadat van de 
zijde der Nederduitsche Hervormde Gemeente 
en der Roomsch-Katholieke Gemeente bezwaren 
waren ingebracht, ontleend aan vrees voor het 
doordringen van gedruisch, burgemeester en 
wethouders van Delfzijl, bij besluit van 11 Mei 
1908, de gevraagde vergunning hebben ver
leend, onder voorwaarde, dat in het op te richten 
gebouw slechts godsdienstige bijeenkomsten 
mogen worden gehouden tot zulks door burge
meester en wethouders in het belang der open
bare orde of met het oog op het doordringen 
van gedruisch uit dat gebouw tot in eene be
staande kerk zal worden verboden ; 

dat tegen het besluit van burgemeester en 
wethouders Lij Gedeputeerde Staten , an Gro
ningen bezwaren zijn ingediend door, den ker 
keraad der Nederduitsche Hervormde Gemeen
te te Delfzijl, die van oordeel is, dat het stellen 
der voorwaarde in strijd is met de artt. 1 en 7 
der wet van 10 September 1853 (Staatsblad 
n°. 102), terwijl overigens de oprichting van het 
bewuste gebouw in het belang der openbare 
orde dient achterwege te blijven; 

dat eveneens t egen het besluit van het ge
meentebestuur bezwaren zijn ingebracht door 
de stichtin~ het Leger des Heils te Amsterdam, 
waarbij werd te kennen gegeven, primair, dat 
Gedeputeerde Staten zich onbevoegd moesten 
verklaren, van het beroep van den Nederduitsch 
Hervormden kerkeraad kennis te nemen, en 
subsidair werd verzocht de vergunning onvoor
waardelijk te verleenen; 

dat Gedeputeerde Staten bij uitspraak van 
18 September 1908 n°. 108, lste afdeeling heb
ben overwogen, dat art. 7 dor wet zóó ruim is 
gesteld, dat daaronder ook vallen de niet aan 
kerkgenootschappen behoorende gebouwen tot 
uitoefenin~ van den openbaren godsdienst, 
waartoe het onderwerpelijke gebouw is te re
kenen, dat burgemeester en wethouders daarom 
te recht hebben geoordeeld, dat oprichting van 
het gebouw binnen den afstand van 200 M. van 
bestaande kerken niet zonder vergunning 
mocht plaats hebben; dat de kerkeraad der 
Nederduitsche Hervormde Gemeente in zijn 
beroep oiitvankelijk is, omdat de algemeene be
woordingen, waarin bij a rt. 7 der wet het beroep 

van de beslissing van het gemeentebestuur is toe
gelaten, geen aanleiding geven, de meest belang
hebbenden, namelijk de gemeenten, welker 
kerken binnen 200 M. van de plaats van op
richting gelegen zijn, van het beroep uit te 
sluiten ; dat wijders de bestreden voorwaarde 
niet kan gehandhaafd worden, omdat art. 7 
blijkbaar beoogt een overheidstoezicht voor 
eens bij de oprichting of inrichting van gebou
wen ; da evenwel d door burgemeester en wet
houders van Delfzijl verleende vergunning ook 
zonder voorwaarde kan gehandhaafd worden, 
daar de tusscbenstaande gebouwen de trillingen 
van de in het gebouw van het Leger des Heils 
opgewekt wordende geluiden zoodanig zullen 
tegenhouden, dat die geluiden in de kerk der 
Nederduitscbe Hervormde Gemeente niet hoor
baar en hinderlijk zullen zijn; dat het Kerkpad 
wel i waar eene nauwe passage biedt, maar zulks 
geen groot bezwaar is, omdat de Nederduitsche 
Hervormde Kerk, welke drie uitgangen heeft, 
behalve langs het K erkpad nog langs twee 
andere toegangswegen bereikbaar is ; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
de kerkeraad der Nederduitsche Hervormde 
Gemeente te Delfzijl bij Ons in beroep is ge
komen, daarbij aanvoerende, da t de "gebou
wen" waarvan Gedeputeerde Staten spreken -
gelegen tusschen het op te richten gebouw en 
de Hervormde Kerk die de geluidstrillingen 
zouden tegenhouden - vier kleine burger- of 
arbeiderswoningen zijn van één verdieping met 
twee à drie vertrekken ; dat burgemeester en 
wethouders van Delfzijl - getuige het motief 
voor de gestelde voorwaarde - zelf van oordeel 
zijn, dat deze woningen de geluidstrillingen niet 
zullen tegenhouden ; dat er wel degelijk ge
druisch van uit het op te richten gebouw tot 
in de kerk zal doordringen, wanneer de bijeen
komsten door het Leger des Heils gehouden 
worden op luidruchtige wijze, gelijk dat in 
andere plaatsen geschiedt; dat er zeker nog 
twee andere toegangswegen tot de Hervormde 
kerk zijn, doch dat deze niet vergeleken mogen 
worden met het Kerkpad, omdat het K erkpad 
de toegangsweg is tot de kerk, omdat in de rich
ting van het K erkpad het bebouwde gedeelte 
van de gemeente Delfzijl gelegen is, omdat dus 
op enkele tientallen na alle kerkgangers gebruik 
maken van het slechts vier meter breede Kerk
pad, omdat, waar de H ervormde Kerk oor
spronkelijk garnizoenskerk was, de toegangsweg 
tot de kerk gelegd is in de richting van de 
kazerne; dat dus in vergelijk met het Kerkpad 
de beide andere toegangswegen slechts als van 
zeer ondergeschikt belang beschouwd mogen 
worden ; dat perceel 0, n°. 1854, is oude ker-
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kegrond, die voor eenige jaren verkocht is met 
-de bedoeling da t er woonhuizen zouden opge
richt worden, waarom in de voorwaarden van 
v erkoop werd bepaald, dat er geen herbergen 
-of danshuizen zouden mogen gebouwd worden, 
-opdat ook de godsdienstoefeningen geen hinder 
-zouden hebben ; dat het rumoer in vergaderin-
gen van het Leger des Heils gemaakt , vooral in 
-de zoogenaamde verblijdingssamenkomst, het 
gewone herbergrumoer vrijwel evenaardt, zoo_ 
niet over treft; dat de opeenhooping van men
schen vóór de vorige vergaderzaal van het 
Leger des Heils, welke vooral op Zondagen, 
op den breeden ingelweg, reeds groot was, nu 
-op den breeden Nieuwenweg, waar thans de 
bijeenkomsten worden gehouden, dikwijls zoo 
i s, dat men slechts met moeite passeeren kan ; 
dat dus de passage over het smalle K erkpad (van 
muur tot muur 4,20 M. breed) voor de kerk
gangers gestremd wordt , wanneer daar opeen
hooping van menschen vóór een gebouw van het
Leger des Heils ontstaat; da t er voor het Le/"(er 
des Heils volstrekt geen noodzakelijkheid be
staat juist daar te bouwen, omdat er wel degelijk 
gelegenheid is elders bouwgrond te verkrijgen; 

Overwegende, dat de gronden, welke Gede
puteerde taten van Groningen er toe geleid 
hebben om aan de brigade van het Leger des 
H eils te Delfzijl onvoorwaardelijk vergunning 
te verleenen tot het oprichten van een gebouw 
tot uitoefening van den openbaren godsdienst, 
op het perceel n°. 1854 van sectie C der ge
m eente Delfzijl, juist zijn en wij Ons daarmede 
kunnen vereenigen ; 

dat toch, wat het in beroep aangevoerde be
t reft, de omstandigheid, dat de tusschenliggend e 
gebouwen huizen van één verdieping zijn, deze 
niet minder geschikt maakt om de voortplan 
ting der geluiden tegen te houden, daar volgens 
het naar aanleiding der aanvrage gehouden 
onderzoek, de godsdienstoefeningen van het 
Leger de)! Heils in het te stichten nieuwe ge
bouw in eene zaal gelijkvloers worden gehouden; 

dat wijders de vrees voor opeenhooping van 
menschen voor de vergaderzaal van het Leger 
des Heils en in verband daarmede voor storing 
der openbare orde ongegrond zijn, daar immers 
de bijeenkomsten van het Leger des Heils ge
woonlijk des avonds plaats vinden, terwijl ook 
in de zeker uiterst zeldzame gevallen dat deze 
gelijktijdig gehouden worden met de godsdienst
oefeningen in de ederduitsche Hervormde 
Kerk, opeenhooping kan voorkomen worden, 
-omdat, al is het Kerkpad de meest gebruike
lijke toegangsweg naar de kerk, dit kerkgebouw 
gemakkelijk en zonder beteekenenden omweg 
langs andere toegangswegen bereikbaar is ; 

dat ecnter in verband met de aanvrage waar
over het onderzoek heeft geloopen het gebouw, 
waarvoor het verlof tot oprichting werd ver
leend, eenigszins nader behoort te worden om
schreven ; 

Gezien de wet van 10 September 1853 
(Staatsblad n°. 102) ; 

R ebben goedgevonden en verstaan: 
met wijziging in zooverre van de bestreden 
uitspraak en van de beschikking van burge
meester en wethouders van Delfzijl, voor zoo
veel die aoor Gedeputeerde Staten is bevestigd, 
aan requestrante het gevraagde verlof te ver
leenen tot het houden harer samenkomsten in 
een daar toe op perceel n°. 1854 van sectie C 
-0.er gemeente Delfzijl gelijkvloers op te richten 
lokaal. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit beslui t , waar van afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State 
afdeeling voor de geschillen van bestuur. 

's Gravenhage, 5 Mei 1909. 
(get.) W I L H E L M I N A. 

De Minister van J ustitie, 
(get. ) NELISSEN. 

8 Mei 1909. B ESLUIT, houdende wijziging van 
artikel 2 van het K oninklijk besluit van 
5 J anuari 1884 (Staatsblad n°. 4) tot rege
ling van de vergoeding voor reis- en ver
blijfkosten, zooals dat laatstelijk is ge
wijzigd bij het Koninklijk besluit van 17 
Juni 1908 (Staatsblad n°. 201). S. 119. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat de wenschelijkheid is ge• 
bleken eene wijziging te brengen in artikel 2 
van het K oninklijk besluit van den 5den Ja
nuari 1884 (Staatsbl,ad n°. 4) tot regeling van 
de vergoeding voor reis- en verblijfkosten, 
zooals dat besluit laatstelijk is gewijzigd bij 
Ons besluit van den 17den Juni 1908 (Staats
blad- n°. 201) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van den 16den December 1908 , 
n°. 103 (Generale Thesaurie); 

Den Raad van State gehoord (advies van . 
den 12den Januari 1909, n°. 18) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Financiën van den 4den Mei 1909, 
n°. 23 (Generale Thesaurie) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Met wijziging in zooverre van het 

Koninklijk besluit van 5 Januari 1884 (Staats
blad n°. 4), zooals dat laatstelijk is gewijzigd 
bij Ons bflsluit van 17 Juni 1908 (Staatsblad 
n°. 201) den Onderdirecteur bij de Rijkspost• 
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spaarbank te rangschikken in de 2de klasse 
van het tarief vastgesteld bij artikel 2 van 
vorengemeld gewijzigd besluit . 

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

Onze Ministers van Waterstaat en van Fi· 
nanciën zijn, ieder voor zooveel hem aangaat, 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
gelijktijdig in het Staatsblad en in de Staats
courant zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de .A.lgemeene Rekenkamer. 

's Gravenhage, den 8sten Mei 1909. 

t.get.) WILHELMIN .A.. 

De Minister van B'inanciën, 
(jjet. ) KOLKMAN. 

(Uitgeg. 28 Mei 1909.) 

8 M ei 1909. BESLUIT, betreffende belooningen 
aan reserve-personeel, voor het geven van 
onderricht in den wapenhandel en in het 
schieten. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog, van 5 Mei 1009, Vlde Afd., n°. 161; 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
reserve-officieren, die werkzaam worden ge

steld bij het plaatselijk theoretisch en practisch 
militair onderricht in den wapenhandel en in 
het schieten, voor zoover dat onderricht plaats 
vindt en wordt geregeld vanwege Onzen Minis
ter van Oorlog, genieten, indien zij niet onder de 
wapenen zijn, voor elk uur, dat zij diensten ver
richten ten behoeve van bedoeld onderricht, 
eene belooning van ten minste zestig cent 
(/ 0.60) tot ten hoogste een gulden (/ 1.-), 
naar regelen door Onzen Minister van Oorlog 
te stellen. 

De vergoeding voor verblijfkosten, bedoeld 
in. artikel 12 van het sedert meermalen gewij
zigde Koninklijk Besluit van 5 Januari 1884 
(Staatsblad n°. 4), wordt nimmer genoten tege
lijk met de hiervoren bedoelde belooning. 

Dit Besluit wordt geacht in werking te zijn 
getreden op den 20sten April J 909. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. 

's Gravenhage, den 8sten Mei 1909. 
(get.) WILHELMINA. 

De Min. van Oc,rlog, (get.) F. H. A. SABRON. 

10 Mei 1909. ARREST van den Hoogen Raad, 
houdende beslissing, dat : 

het bij art. 6 der Algemeene K eur of Veror
dening van het Hoogheemraadschap Water
graafsmeer gestelde verbod aan den eige
naar noch rechtstreeks noch zijdelings een 
deel van zijn eigendom ontneemt, doch hem 
slechts in het gebruik van zijn eigendom 
beperkt, zooals art. 625 B. W. uitdrukke
lijk toelaat ; 

de bepalingen van dit artikel en van art. 
16 der K eur niet in strijd zijn met art. 18 
der wet van 20 Juli 1895, Staatsblad n°. 139; 

de vraag, of door de bepaling van eene 
keur het huishoudelijk belang wordt over 
schreden, uitsluitend t er beoordeeling aan 
Gedeputeerde Staten en in booger beroep 
aan de Kroon staat. 

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

den requirant voorgesteld bij pleidooi : 
I. Schending en verkeerde toepassing van 

de a.rtt. 625 en 679 B. W., benevens van art. 191 
der Grondwet en van de wet van 20 Juli 1895 
(Staatsblad n°. 139), ter uitvoering van art. 191 
der Grondwet (speciaal de artt. 1 en 3 alinea l } 
en art. 216 alinea 2 Strafv. ; 

II. Schending en verkeerde toepassing van 
de artt. 191 en 174 der Grondwet, de artt. l , 
14 en 18 der wet van 20 Juli 1895 (Staatsblad 
n°. 139) in verband met art. 216 alinea 2 trafv.; 

Overwegende, dat aan den requirant bij inlei
dende dagvaarding is ten laste gelegd : dat bij 
den 18 April 1907 te Watergraafsmeer, door een 
buis of koker, die van zijnentwege in den bodem 
van het hem in eigendom toebehoorend, aan 
den hoek van de Kruislaan en den Middenweg 
gelegen perceel, kadastraal bekend in sectie B 
n °. 764 kunstmatig was aangebracht, water 
uit dien bodem beeft laten afvloeien in de langs 
de Kruislaan gelegen poldersloot ; 

dat dit feit bij het bestreden vonnis wettig 
en overtuigend is bewezen verklaard met re
quira.nts schuld daaraan met d.îen verstande, dat 
requirant dat water uit bedoelden bodem in de 
poldersloot heeft la.ten afvloeien door eenen van 
zijnentwege kunstmatig aangebrachten koker ; 

dat dit feit is gequalificeerd en de requirant 
te dier zaks veroordeeld, zooals aan het hoofd 
van dit arrest is vermeld ; 

0. wat het eerste middel van cassatie betreft: 
dat tot ondersteuning daarvan bij pleidooi is 

aangevoerd: dat art. 6 III van de Alg. Keur of 
Verordening van het Hoogheemraadschap Wa
tergraafsmeer strijdt met art. 625 B. W., omdat 
het, door het laten afvloeien van water uit 
bronnen te verbieden èn het gebruik van en de 
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beschikking over de bronnen onmogelijk maakt, 
terwijl art. 674 B. W. het gebruik maken naar 
goedvinden van de bron (behoudens de rechten 
van eigenaars der lager gelegen erven) onvoor
waardelijk waarborgt ; dat die bepaling een 
punt regelt waarin voorzien is door art. 674 
B. W., zoodat zij volgens art. 3, eerste lid der 
wet van 20 Juli 1895 (Staatsblad n°. 139) ter 
uitvoering van art. 191 der Grondwet verbin
dende kracht mist ; 

0. hieromtrent: 
dat art. 6 der voornoemde Alg. Keur of Ver

ordening luidt: 
"Het is verboden ten aanzien van de slooten 

in den polder : III daarin water van buiten den 
polder of uit den bodem door waterleidingen, 
kunstmatige wellen en dergelijke te brengen, te 
loozen of te laten afvloeien" ; 

terwijl art. 13 op deze overtreding de straf 
stelt van hechtenis van ten hoogste 6 dagen of 
geldboete van ten hoogste f 25, alsmede ver• 
beurdverklaring van de voorwerpen waarmede 
de overtreding is gepleegd, voor zoover zij den 
veroordeelde toebehooren ; 

dat het bestuur van het waterschap, van oor
deel zijnde dat het in het huishoudelijk belang 
van die instelling noodig is om het laten af
vloeien van water uit den bodem door water
leidingen enz. in slooten van den polder te ver
bieden, aan art. 191 der Grondwet in verband 
met art. 1 der voornoemde wet van 20 Juli 1895 
(Staatsblad n°. 139) de macht ontleent om bij een 
verordening gemaakt door het gezag bij het re
glement dier instelling aangewezen, te dien aan
zien voorschriften te geven ; 

dat krachtens die bevoegdheid vastgestelde 
voornoemde bepaling aan den eigenaar van die 
bron geen deel van zijn eigendom, rechtstreeks of 
zijdelings, ontneemt, maar hem alleen eene be
perking oplegt in het gebruik van zijn eigendom, 
op eene wijze die art. 625 B. W. uitdrukkelijk 
toelaat, op welk artikel geene uitzondering 
wordt gemaakt bij art. 674 B. W. ; dat voor
noemde bepaling alleen betreft het punt van 
den waterafvoer in de polderslooten, waarom
trent art. 674 B. W. niets regelt, zoodat zij niet 
krachtens art. 3 der voornoemde wet van 20 Juli 
1895 (Staat,qbladln°.139)verbindendekrachtmist; 

dat de beantwoording der bij pleidooi ge
stelde vraag of door die bepaling het huishou
delijk belang is overschreden uitsluitend ter 
beoordeeling is van Ged. Sta.ten, die de keur of 
politieverordening goedkeuren en in geval van 
hooger beroep, van de Kroon ; 

dat alzoo het eerste middel van cassatie is 
ongegrond; 

0. wat het tweede middel van cassatie betreft: 

dat tot ondersteuning hiervan bij pleidooi is 
aangevoerd, dat art. 6, III der Alg. Keur of 
Verord. wel een absoluut verbod bevat tot het 
doen afvloeien van bronwater in de poldersloo
ten, maar daaraan verbindt in art. 16 het voor
behoud, dat het dagelijksch bestuur van dit 
verbod dispensatie lrnn verleenen, welke dele
gatie van macht niet alleen in strijd is met de 
algemeene beginselen va.n strafrecht,, maar ook 
met art. 18 der wet van 20 Juli 1895 (Staatsblad 
n°. 139), dat een specialen vorm van delegatie 
(het stellen van de ontstentenis eener vooraf. 
gaande vergunning tot element van het straf
baar feit) uitdrukkelijk bestaat om de mogelijk
heid eener willekeurige en verkapte belasting
heffing af te snijden ; 

0 . hieromtrent: 
dat art. 6, III in verband beschouwd met art. 

16 der Keur of verord. niet in strijd is met 
art. 18 der wet van 20 Juli 1895 (Staatsblad 
n°. 139), daar laatstgenoemd artikel blijkens de 
Mem. van Antw. op het Voorl. Verslag van de 
Tweede Kamer ten doel heeft om aan het 
locale waterstaatsgezag, dat voor de richtige 
verzorging van de aan zijn zorgen toevertrouw
de waterstaatsbelangen verantwoordelijk is en 
zijn moet, de beantwoording over te laten van 
de vraag of van de verbodsbepaling eener keur 
of Pol. Verordening vrijstelling kan worden ver
leend en zoo ja, onder welke voorwaarden, doch 
aan het hooger gezag de bevoegdheid toe te 
kennen om te waken, dat door het locale be
stuur van de bevoegdheid urn aan eene vrijstel
ling van het verbod voorwaarden te verbinden 
geen misbruik worde gemaakt, door daaronder 
bepalingen op te nemen, die haren grond niet 
vinden in het betrokken waterstaatsbelang; 

dat echter door dat artikel aan het dagelijksch 
bestuur van een Polder niet de bevoegdheid 
wordt ontzegd om van een absoluut verbod 
dispensatie te verleenen ; 

dat alzoo het tweede middel van cassatie is 
ongegrond; 

0. ambtshalve, dat blijkens het slot van het 
bestreden vonnis verbeurd verklaard zijn de. 
buisle~dingen en de houten koker uitmondende 
in de sloot die het perceel van den beklaagde 
van de Kruislaan scheidt, welke buisleidingen 
en houten koker aan den requirant toebehoo
rend zich bevinden in den grond van het 
perceel aan den hoek v1tn den Middenweg en 
Kruislaan te Watergraafsmeer, kadastraal be
kend sectie B n°. 764; 

dat, aangezien die voorwerpen niet zijn in
beslag genomen, ook het ten deze overeen
komstig art. 91 Strafr. toepasselijke art . 34 
van dat Wetboek had moeten zijn toegepast; 
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dat bijgevolg niet is opgelegd de straf door 
art. 13 der voormelde Alg. Keur of Verord. 
gesteld op het .feit, waaraan de requirant is 
schuldig verklaard en het bestreden vonnis 
wegens schending van dat artikel, voor zoover 
betreft de toepassing van de straf behoort te 
worden vernietigd ; 

Vernietigt het vonnis van de Arrond.-Recht
bank te Amsterdam den 29 Jan. 1909 in deze 
zaak gewezen, doch alleen voor zoover de toe
passing van de straf betreft ; 

Recht doende krachtens art. 105 R. 0. : 
Gezien art. 13 der Alg. Keur of Verord. van 

het Hoogheemraadschap Watergraafsmeer, de 
artt. 2-3, 34, 91 trafr. ; 

Veroordeelt den requirant tot eene geldboete 
van / 1 ; 

Bepaalt dat de boete bij gebreke van beta.Jing 
binnen 2 maanden na den dag waarop de rech
terlijke uitspraak kan worden ten uitvoer ge
legd vervangen zal worden door hechtenis 
van 1 dag; 

Verklaart verbeurd den niet in beslag ge
nomen houten koker bovenvermeld; 

Bepaalt dat de verbeurdverklaring in~eval 
die bouten koker niet wordt uitgeleverd of de 
som van/ 1 waarop hij bij deze uitspraak wordt 
geschat, niet wordt betaald binnen 2 maanden 
na den dag waarop de rechterlijke uitspraak 
kan worden ten uitvoer gelegd, zal worden ver
vangen door hechtenis van één dag ; 

Verwerpt overigens het beroep. 
(W. v. 'T R. 8876.) 

12 M ei 1909. BESLUIT van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken, betreffende de zit
ting van het hoofdstembureau in verband 
met de verkiezing van leden van den raad 
der gemeente Meerssen. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken; 
Gelet op art. 93, 3de lid, der Kieswet ; 

Heeft goedgevonden : 
na ingewonnen advies van Gedeputeerde 

Staten van Limburg te bepalen, dat in het 
kiesdistrict voor de verkiezing van leden van 
den raad der gemeente Meerssen, de zitting 
van het hoofdstembureau tot het vaststellen 
van den uitslag der verkiezing gehouden wordt 
onmiddellijk na afloop van de werkzaamheid, 
bedoeld in art. 92, eerste zinsnede, der Kieswet. 

's Gravenhage, 12 Mei 1909. 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, (get. ) J. B. KAN. 

13 Mei 1909. BESLUIT van den Minister van 
Oorlog, Afd. Militie en Landweer (M.) 
n~ 211, tot wijziging van het besluit van 

22 Februari 1908 Afd. Militie en Land
weer (M.) n•. 320, betreffende de opleiding 
van militieplichtigen voor den militairen 
telegraaf- en telepboondienst. 

De Minister van Oorlog ; 
Gezien het Koninklijk Besluit van 24 April 

1909 n°. 15, aldus luidende: (1) 
Brengt voorschreven Koninklijk Besluit, door 

deze, ter kennis van de Landmacht; 
En heeft goedgevonden, tevens bij deze te 

bepalen, dat § 8 der Beschikking van 22 Fe
bruari 1908, Afd. Militie en Landweer (M.) 
n•. 820, wordt gelezen als volgt: 

§ 3. Het aantal militieplichtigen, hetwelk 
jaarlijks voor eene der bij § 1 vermelde op
leidingen in aanmerking komt, bedraagt in 
normale gevallen : voor telegrafist en assistent 
te zamen hoogstens 80, voor telepbonist 35 en 
voor optisch-seiner 25. 

Van de bevoegdheid, aan den Commandee• 
rende-Officier van het Regiment Genietroepen 
verleend bij het tweede lid van artikel 2 van 
het in § 1 vermeld Besluit, zooals dit artikel 
is aangevuld bij het Koninklijk Besluit van 
24 April 1909, n°. 15, mag door dien korps
commandant slechts gebruik worden gemaakt 
in dier voege, dat minstens 17 militieplichtigen 
behoorende tot de onder 1°. en 2°. van § 1 
bedoelde personen in opleiding worden ge
nomen tot optisch-seiner. In dat geval mag 
het aantal militiephchtigen, dat voor eene op
leiding tot telegrafist en assistent in aanmer• 
king komt te zamen zooveel meer dan 80 be
dragen, als het aantal van ben, die tot optisch
seiner in opleiding worden genomen, minder 
dan 25 bedraagt. 

(get. ) F. H. A. SABRON. 

14 Mei 1909. .BE LUIT, bevelende de bekend
making in het Btaatablad van het verdrag 
betreffende de Burgerlijke Rechtsvorde
ring, geteekend te 'a G,ravenhage, den 17den 
Juli 1905, alsmede van het proces-verbaal 
van nederlegging der akten van bekrach
tiging van voornoemd verdrag. S. 120. 

W I J WILHELMINA, ENZ. 

Gezien het verdrag betreffende de Burger
lijke Rechtsvordering, geteekend te 's Graven
hage, den 17den Juli 1905, waarvan een af
druk met vertaling bij dit besluit gevoegd is 
en waarvan onderteekenaars zijn de na te 
noemen Staten, te weten : België, Denemarken, 
het Duitsche Rijk, Frankrijk, Italië, Luxemburg, 
Nederland, Noorwegen, Oostenrijk-Hongarije, Por-

(1) Zie voor het besluit pag. 222. 
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tugal, Rumenië, Ri1,Sland, Spanie, Zweden en 
Zwitserland ; 

Gezien de wet van den 15den Juli 1907 
(Staatsblad n°. 197), houdende goedkeuring van 
voornoemd verdrag ; 

Overwegende, dat uit het mede in afdruk, 
met vertaling, bij dit besluit gevoegde proces
verbaal van nederlegging der akten van be
krachtiging van voornoemd verdrag blijkt, dat 
op 24 April 1909 te 's Gravenhage de akten 
van bekrachtiging van alle Staten onderteeke
naars, met uitzondering van Luxemburg, zijn 
nedergelegd ; 

Overwegende dat voorzegd verdrag, inge
volge het tweede lid van artikel 28, in werking 
is getreden op 27 April 1909 en dat het be
stemd is om, ingevolge het eerste lid van voor
meld artikel, in de plaats te treden van het 
verdrag van 14 November 1896 en het addi
tioneel protocol van 22 Mei 1897 (Staatsblad 
1899, n°. 115) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den llden Mei 1909, 
n°. 5944, Directie van het Protocol; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
de bekendmaking van meergenoemd verdrag, 

alsmede van het proces-verbaal van neder
legging der akten van bekrachtiging, beide 
met vertaling, (1) te bevelen door plaatsing van 
dit besluit in het Staatsblad. 1 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, worden, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's Gravenhage, den 14den Mei 1909. 
v;et.) W I L H E L M I N A. 

De Minister van B uitenlandsche Zaken, 
v;et.) R. DE MAREES VAN SWINDEREN. 

(Uitgeg. 22 Mei 1909.) 

VERTALING VAN HET VERDRAG BETREFFENDE 
DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 

Zijne Majesteit de Duitsche Keizer, Koning 
van Pruisen, in naam van het Dnitsche Rijk ; 
Zijne Majesteit de Keizer van Oostenrijk, Ko
ning van Bohemen, enz. en Apostolisch Koning 
van Hongarije, voor Oostenrijk en voor Hon
garije; Zijne Majesteit de Koning der Belgen; 
Zijne Majesteit de Koning van Denemarken ; 
Zijne Majesteit de Koning van Spanje; de 
President der Fransche R epubliek ; Zijne Ma
jesteit de Koning van Italië; Zijne Koninklijke 
Hoogheid de Groot-Hertog van Luxemburg, 
Hertog van Nassau; Zijne Majesteit de Koning 

(1) Hierachter is alleen de vertaling opge
nomen. 

van Noorwegen; Hare Majesteit de Koningin 
der Nederlanden; Zijne Majesteit de Koning 
van Portugal en der Algarven enz. enz. ; Zijne 
Maj esteit de Koning van Rumenië; Zijne Ma
jesteit de Keizer aller Russen; Zijne Majesteit 
de Koning van Zweden ; en de Zwitsersche 
Bondsraad, 

wenschende in het verdrag van 14 Novem
ber 1896 de door de ondervinding aangewezen 
verbeteringen aan te brengen ; 

hebben besloten te dien einde een nieuw 
verdrag te sluiten en hebben diensvolgens tot 
Hunne gevolmachtigden benoemd, te weten: 

Zijne Majesteit de Duitsche Keizer, Koning 
van Pruisen, in naam van het Duitsche Rijk : 

de heeren VON ScHLÖZER, Hoogstdeszelfs 
Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Mi-
1fister bij Hare Majesteit de Koningin der 
Nederlanden, en doctor JOHANNES KRIEGE, 
Hoogstdeszelfs Geheim Legatieraad; 

Zijne Majesteit de Keizer van Oostenrijk, 
Koning van Bohemen, enz. en Apostolisch 
Koning van Hongarije: 

voor Oostenrijk en voor Hongarije : 
den heer Graaf CHRISTOPHE VON WYDEN• 

BRUCK, Hoogstdeszelfs Geheimraad en Kamer
h eer, Hoogstdeszelfs Buitengewoon Gezant en 
Gevolmachtigd Minister bij Hare Majesteit de 
Koningin der Nederlanden ; 

voor Oostenrijk : 
den heer Ridder ROBERT HOLZKNECHT VON 

HoRT, Afdeelingschef aan het Oostenrijksch 
Ministerie van Justitie; 

voor Hongarij e: 
den heer GUSTAAF TöRY, Staatssecretaris 

aan het Hongaarsch Ministerie van Justitie; 
Zijne Majesteit de Koning der Belgen : 
de heeren Baron GUILLAUME, Hoogstdeszelfs 

Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Mi
nister bij Hare Majeeteit de Koningin der 
Nederlanden en A. VAN DEN BULCKE, Hoogst
deszelfs Buitengewoon Gezant en Gevolmach
tigd Minister, Directenr-Generaat aan het Mi
nisterie van Buitenlandsche Zaken ; 

Zijne Majesteit de Koning van Denemarken : 
den heer J. W. DE GREVENKOP CASTENS

KJOLD, Hoogstdeszelfs Kamerheer, Hoogst
deszelfs Minister-Resident bij Hare Majesteit 
de Koningin der Nederlanden ; 

Zijne Majesteit de Koning van Spanje: 
den heer ARTURO DE BAGUER, Hoogst

deszelfs Buitengewoon Gezant en Gevolmach
tigd Minister bij Hare Majesteit de Koningin 
der Nederlanden ; 

de President der Fransche Republiek : 
de heeren DE MoNBEL, Buitengewoon Gezant 

· en Gevolmachtigd l\finister der Franscbe Re-
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publiek bij Hare Majesteit de Koningin der 
ederlanden, en Loms R&'\'AULT, Hoogleeraar 

in het Internl\tionaal Recht aan de Universiteit 
te Parijs, recht,skundig Raadsman van het 
Departement van Buitenlandsche Zaken ; 

Zjjne Majesteit de Koning van I talië : 
den heer SALVATORE TuoINI, Hoogstdeszelfs 

Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Mi
nister bij Hare Majesteit de Koningin der 
Nederlanden; 

Zijne Koninklijke Hoogh eid de Groot-Hertog 
van Luxemburg, H ertog van Nassau: 

den h eer Graaf DE VILLERS, Hoogstdeszelfs 
Zaakgelastigde te Berlijn ; 

Zijne Majesteit de Koning van Noorwegen: 
den heer F. HAoERUP, H oogstdeszelfs Buiten

gewoon Gezant en Gevolmachtigd :Minister bij 
Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden; 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden: 
de heeren Jonkhoer W. M. VAN WEEDE VAN 

BERENCAMP, Hoogstderzelver Minister van Bui
tenlandsche Zaken, J. A. LOEFF, Hoogstder
zelver Minister van Justitie, en T. M. C. AssER, 
Minister van Staat, Lid van den Raad van 
State, Voorzitter der Staatscommissie voor het 
Internationaal Privaatrecht, Voorzitter der 
Conferentiën van Internationaal Privaatrecht; 

Zijne Majesteit de Koning van Portugal en 
der Algarven enz. enz. : 

den heer Graaf DE SELIR, Hoogstdeszelfs 
Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Mi
nister bij Hare Majesteit de Koningin der 
Nederlanden; 

Zijne Majesteit de Koning van Rumenië : 
den heer E. fuVROCORDATO, Hoogstdeszelfs 

Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Mi
nister bij Hare Majesteit de Koningin der 
Nederlanden; 

Zijne Majesteit de Keizer aller Russen: 
den heer N. TcHARYXOW, Hoogstdeszelfs 

Buitengewoon Gezant en Gevolmach tigd Mi
nister bij Hare Majesteit de Koningin der 
Nederlanden; 

Zijne Majesteit de Koning van Zweden: 
den heer baron FALKENBERG, Hoogstdeszelfs 

Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd l\1i
nister bij Hare Majesteit de Koningin der 
Nederlanden ; 

De Zwitsersche Bondsraad : 
den heer G. CARLIN, Buitengewoon Gezant 

en Gevolmachtigd Minister van den Zwitser
sch en Bond bij Hare Majesteit de Koningin 
der Nederlanden, 
w e, na elkander hunne in goeden en behoor
lijken vorm bevonden volmachten te hebben 
medegedeeld, zijn overeengekomen nopens de 
volgende bepalingen : 

J. l\IEDEDEELING VAN GERECHTELIJKE EN 

BUITENGERECRTEUJKE STUKKEN. 

Art. 1. In burgerlijke of handelszaken ge
schiedt in de contracteerende Staten de be
teekening van stukken, bestemd voor in h et 
buitenland zich bevindende personen, op eene 
aanvrage van den consul van den verzoekenden 
Staat, gericht tot de autoriteit, die daarvoor 
door den a.angezoch ten Staat zal moeten zijn 
aangewezen. De aanvrage, bevattende de ver
melding van de autoriteit van welke het over
gemaakte stuk is uitgegaan, van naam en 
hoedanigheid der partijen, van het adres van 
dengene voor wien het bestemd is, en van 
den aard van het betrokken stuk, moet ge
steld zijn in de taal van de aangezochte auto
riteit. Deze autoriteit zendt den consul het 
bewijsstuk toe, waaruit blijkt van de betee
kening of waarin de omstanrugheid, die deze 
belet heeft, is vermeld. 

Alle moeilijkheden, die naar aanleiding van 
de aanvrage des consuls mochten ontstaan, 
worden langs diplomatieken weg geregeld. 

I edere contracteerende Staat kan, door eene 
tot de andere contracteerende Staten gerichte 
mededeeling verklaren te verlangen, dat de 
aanvrage om beteekening op zijn grondgebied, 
welke aanvrage de in lid 1 aangegeven ver 
meldingen moet bevatten, langs diplomatieken 
weg tot hem worde gericht. 

De voorafgaande bepalingen beletten niet 
dat twee contracteerende Staten zich versta.an 
om het rechtstreeksch verkeer tusschen hunne 
wederzijdsche autoriteiten toe te laten. 

2. De beteekening geschiedt door de zorg 
der bevoegde autoriteit van den aangezochten 
Staat. Deze autoriteit kan er zich, behoudens 
in de gevallen bedoeld bij artikel 3, toe bepalen 
de beteekening te doen geschieden door afgifte 
van het stuk aan dengene, voor wien het be
stemd is, zoo deze het vrijwillig aanneemt. 

3. Indien h et te beteekenen stuk gesteld is, 
hetzij in de taal van de aangezochte autoriteit, 
hetzij in de tusschen de beide betrokken , taten 
overeengekomen taal, of indien het vergezeld 
is van eene ver taling in eene dier talen, doet 
de aangezoch te autoriteit, ingeval haa.T daartoe 
het verlangen in de aanvrage is kenbaar ge
maakt, het stuk beteekenen met inachtneming 
van den in h a.re eigen wetgeving voor het 
verrichten van dergelijke beteekeningen voor
geschreven vorm, of van een bijzonderen vorm, 
mits deze met die wetgeving niet in strijd 
zij. I ndien een dergelijk verlangen niet ken
baar is gemaakt, trach t de aangezochte au-
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toriteit eerst de afgifte overeenkomstig ar· 
tikel 2 te doen geschieden. 

Tenzij het tegendeel is overeengekomen, 
wordt de in het voorgaande lid bedoelde ver
taling voor eensluidend verklaard door den 
diplomatieken of consulairen ambtenaar van 
den verzoekenden Staat of door een beëedigd 
vertaler van den aangezochten Staat. 

4. H et verrichten der beteekening, bedoeld 
bij de artikelen 1, 2 en 3, kan alleen geweigerd 
worden, indien de Staat, op wiens grondgebied 
deze zou moeten geschieden, oordeelt, dat zulks 
op zijne souvereiniteit of zijne veiligheid in
breuk zou kunnen maken. 

5. H et bewijs der beteek ening wordt ge
leverd, hetzij door een gedagteekend en ge
legaliseerd ontvangbewijs van dengene, voor 
wien h et stuk bestemd is, hetzij door eene ver
klaring van de autoriteit van den aangezochten 
Staat, h et feit, den vorm en den dag der be
teekening vermeldende. 

Indien van het t e beteekenen stuk twee 
exemplaren zijn overgemaakt, moet het ont
vangbewijs of de verkla;:ing op een dier dub
belen gesteld of daaraan vastgeh ech t zijn. 

6. Door de bepalingen der voorgaande ar 
tikelen wordt geene inbreuk gemaakt op: 

1°. De bevoegdheid om stukken rechtstreeks 
over de post toe te zenden aan de in het bui
tenland zich bevindende belanghebbenden; 

20. De bevoegdheid der belanghebbenden om 
beteekeningen rech tstreeks te doen verrichten 
door de deurwaarders ( officiers ministériels) 
of bevoegde ambtenaren in het land van 
bestemming ; 

3°. De bevoegdheid van eiken Staat om 
beteekeningen aan in het buitenland zich be
vindende personen rechtstreeks door de zorg 
van zijne diplomatieke of consulaire ambte
naren te doen geschieden. 

In elk dezer gevallen bestaat de bedoelde 
bevoegdheid alleen, indien overeenkomsten tus
schen de betrokken Staten gesloten dit ver
oorloven, of indien, bij gebreke van zoodanige 
overeenkomsten, de Staat, op wiens grondge-· 
bied de beteekening moet geschieden, zich 
daartegen niet verzet. Die Staat kan zich 
daartegen niet verzetten, indien, in het geval 
van lid l , n°. 3, het stuk zonder rechtsdwang 
moet worden beteekend aan een onderdaan 
van den verzoekenden Staat. 

· 7. De beteekeningen geven geen aanleiding 
tot terugbetaling van heffingen of kosten van 
welken aard ook. 

Evenwel heeft, tenzij het tegendeel is over
eengekomen, de aangezochte Staat het recht 
van den verzoekenden Staat de terugbetaling 

te eischen van de kosten veroorzaakt door 
het optreden van een deurwaarder ( officier 
ministériel) of door het inachtnemen van eenen 
bepaalden vorm in de gevallen van art. 3. 

IJ. R OGATOIBE COMllllSSIEN. 

8. In burgerlijke of handelszaken kan de 
rech terlijke autoriteit van een der contrac
teerende Staten zich, overeenkomstig de be
palingen van diens wetgeving, bij rogatoire 
commissie wenden tot de bevoegde autoriteit 
van een anderen contracteerenden Staat, met 
het verzoek binnen haar rechtsgebied hetzij 
eene handeling van instructie, hetzij andere 
gerechtelijke handelingen te verrichten. 

9. De rogatoire commissiën worden door 
den consul van den verzoekenden Staat over
gemaakt aan de autoriteit, die daarvoor door 
den aangezochten Staat zal moeten zijn aan
gewezen. Deze autoriteit zendt den consul het 
bewijsstuk toe, waaruit blijkt van de uitvoe
ring der rogatoire commissie of waarin de 
omstandigheid, die de uitvoering belet heeft, 
is vermeld. 

Alle moeilijkheden, die naar aanleiding van 
de aanvrage des consuls mochten ontstaan, 
worden langs diplomatieken weg geregeld. 

Iedere contracteerende Staat kan, door eene 
tot de andere contracteerende Staten gerichte 
mededeeling verklaren te verlangen, dat de 
op zijn grondgebied uit te voeren roga toire 
commissiën hem langs diplomatieken weg zullen 
worden overgemaakt. 

De voorafgaande bepalingen beletten niet, 
dat t wee contracteerende Staten zich verstaan 
om de r ech tstreeksche overmaking der roga
toire commissiën tusschen hunne wederzijdsche 
autoriteiten toe te laten. 

10. Tenzij het tegendeel is overeengekomen. 
moet de rogatoire commissie gesteld zijn, hetzij 
in de taal der aangezoch te autoriteit, h etzij 
in de taal waaromtrent de beide betrokken 
Staten zullen zijn overeengekomen of wel zij 
moet vergezeld zijn van eene vertaling in eene 
van die talen gesteld en voor eensluidend 
verklaard door een diplomatiek of consulair 
ambtenaar van den verzoekenden Staat of 
door een beëedigd vertaler van den aan
gezochten Staat. 

11. De rechterlijke autoriteit, tot welke de 
rogatoire commissie is gericht, is verplicht die 
uit te voeren en daarbij dezelfde dwang
middelen te bezigen als voor de uitvoering 
eener rogatoire commissie van de autoriteiten 
van den aangezochten Staat of van een daa r
toe door eene belanghebbende partij gedaan 
verzoek. Deze dwangmiddelen behoeven niet 



254 14 MEI 1909. 

noodzakelijk aangewend te worden, wanneer het 
betreft de verschijning van partijen in geding. 

De verzoekende autoriteit wordt, op haar 
verlangen, verwittigd van den dag en de plaats 
waar de gevraagde handeEng zal worden ver
richt, opdat de belanghebbende partij in sta.at 
zij daarbij tegenwoordig te zijn. 

De uitvoering der rogatoire commissie kan 
slechts worden geweigerd : 

1 o. indien de authenticiteit. van h et stuk 
niet vaststa.at; 

20. indien m den aangezochten Sta.at het 
uitvoeren der rogatoire commissie niet behoort 
tot de bevoegdheden der rechterlijke macht; 

30_ indien de Sta.at, op wiens grondgebied 
de uitvoering zou moeten plaats h ebben, oor
deelt dat deze op zijne souvereiniteit of zijne 
veiligheid inbreuk zou kunnen maken. 

12. In geval van onbevoegdheid der aan
gezochte autoriteit, wordt de rogatoire com
missie ambtshalve overgedragen aan de rechter
lijke autoriteit van denzelfden Sta.at, die over
eenkomstig de bepaEngen van diens wetgeving 
bevoegd is. 

13. In P\k geval, waarin de rogatoire com
missie door de aangezochte autoriteit niet wordt 
uitgevoerd, stelt deze hiervan onverwijld de 
autoriteit, die het verzoek heeft gedaan, in 
kennis, met vermelding, in het geval voorzien 
bij artikel 11, van de redenen waarom de uit
voering der rogatoire commissie is geweigerd, 
en, in het geval voorzien bij artikel 12, van de 
autoriteit aan wie de rogatoire commissie is 
overgedragen. 

14. De rechterlijke autoriteit, die aan eene 
rogatoire commissie uitvoering geeft, past daar
bij wat de vormen betreft, hare landswetten toe. 

Evenwel wordt aan het verzoek der autoriteit, 
van welke de rogatoire commissie is uitgegaan, 
om deze met inachtneming van een bepaalden 
vorm te behandelen, voldaan, mits deze vorm 
niet in strijd zij met de wetgeving van den aan
gezochten Staat. 

15. De bepaEngen der voorafgaande ar
tikelen sluiten niet uit de bevoegdheid van 
iederen Staat om r echtstreeks door zijne di
plomatieke of consulaire ambtenaren rogatoire 
commissiën te doen uitvoeren, indien tusschen 
de betrokken Staten gemaakte overeenkomsten 
zulks veroorloven of de Sta.at, op wiens grond
gebied de rogatoire commissie uitgevoerd moet 
worden, zich daartegen niet verzet. 

16. De uitvoering van rogatoire commissiën 
geeft geene aanleiding tot terugbeta.Eng van 
heffingen of kosten van welken aard ook. 

Evenwel heeft, tenzij het tegendeel is over
eengekomen, de aangezochte taat het recht 

van den verzoekenden Staat de terugbetaEng 
te eischen van de schadeloosste!Engen betaald 
aan getuigen of deskundigen, alsmede van de 
kosten veroorzaakt door de tusschenkomst 
van een deurwaarder (officier m:\nistériel), welke 
noodzakelijk is geweest, omdat de getuigen 
niet vrijwillig zijn verschenen en eindelijk van 
de kosten voortspruitende uit eventueele toe
passing van art. 14, lid 2. 

Il!. ÜAUTIO JUDICATID1 SOLVI. 

17. Geene zekerheidste!Eng of dépót, onder 
welke benaming ook, kan op grond hetzij 
van hunne hoedanigheid van vreemdelingen, 
hetzij van gemis van domicilie of verblijf
plaats in het land, worden opgelegd aan de 
onderdanen van een der contracteerende Staten, 
die in een dier Staten hun domicilie hebben, 
wanneer zij als eischers of tusschenkomende 
part,ijen voor de rechtbanken van een anderen 
dier Staten optreden. 

Dezelfde regel is van toepassing op de stor
ting, welke tot dekking der gerechtskosten van 
eischers of tusschenkomende partijen mocht 
gevorderd worden. 

De overeenkomsten, waarbij contracteerende 
Staten voor hunne onderdanen de vrijste!Eng 
der cautie judicatum sofoi of der storting wegens 
proceskosten zonder voorwaarde van domi
cilie mochten hebben bedongen, blijven van 
toepassing. 

18. De veroordeelingen in de kosten van 
het geding, uitgesproken in een der contrac
teerende Staten tegen den eischer of de tusschen
komende partij, die h etz ij krachtens de be
paEngen van artikel 17, lid 1 en 2, hetzij 
krachtens de wet van den Staat, op wiens 
grondgebied h et geding is aangelegd, vrijgesteld 
zijn van de zekerheidste!Eng, dépót of stor
ting, worden, ingevolge een langs diplomatieken 
weg gedaan verzoek, kosteloos uitvoerbaar ver
klaard door de bevoegde autoriteit in iederen 
der andere contracteerende Staten. 

Dezelfde regel is van toepassing op de rech
terlijke uitspraken, waardoor het bedrag der 
kosten va.n het geding la.ter is b epaald. 

De voorafgaande bepalingen beletten niet, 
·dat twee contracteerende Staten zich verstaan 
om toe te laten, dat het verzoek om uitvoer
baarverklaring ook rechtstreeks door de be
langhebbende partij wordt gedaan. 

19. De rechterlijke uitspraken betreffende 
de kosten van het geding worden uitvoerbaar 
verklaard, zonder de partijen te hooren, maar 
behoudens hooger beroep van de ·veroordeelde 
partij overeenkomstig de wet van het land 
waar de tenuitvoerlegging moet geschieden. 
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De autoriteit bevoegd om kennis te nemen 
van het verzoek om tenuitvoerlegging bepaalt 
er zich toe te onderzoeken : 

1°. of ingevolge de wet van h et land, waar 
de veroordeeling is uitgesproken, de expeditie 
van de uitspraak de vereischte voorwaarden 
van authenticiteit bezit ; 

2°. of, ingevolge dezelfde wet, de uitspraak 
in kracht van gewijsde is gegaan; 

3°. of het de beslissing bevattend gedeelte 
der uitspraak is gesteld, hetzij in de taal van 
de aangezochte autoriteit, hetzij in de taal, 
waaromtrent de beide betrokken Staten zullen 
zijn overeengekomen, dan wel of het vergezeld 
is van eene vertaling in eene van die talen 
gesteld en, tenzij het tegendeel i~ overeen
,gekomen, voor eensluidend verklaard door een 
diplomatiek of consulair ambtenaar van den 
verzoekenden Staat of door een beëedigd ver
taler van den aangezochten Staat. 

Ter voldoening aan de voorwaarden voor
geschreven in lid 2, nummers 1 en 2, kan 
volstaan worden met eene verklaring van de be
voegde autoriteit van den verzoekenden Staat, 
houdende dat de uitspraak in kracht van ge
wijsde is gegaan. Tenzij het tegendeel is over
eengekomen, wordt de bevoegdheid van die 
autoriteit bevestigd door den hoogsten amb
tenaar belast met het beheer der justitie in 
den verzoekenden Staat. De verklaring en de 
bevestiging, waarvan hier sprake is, moeten 
gesteld of vertaald zijn overeenkomstig den 
r egel vervat in lid 2, nummer 3. 

IV. KOSTELOOZE RECHTSBIJSTAND. 

20. De onderdanen van ieder der contrac
teerende Staten worden in alle andere contrac
teerende Staten toegelaten tot het voorrecht 
van kosteloozen rechtsbijstand op gelijken voet 
als de eigen onderdanen, mits zich gedragende 
naar de wetgeving van den Staat, waar de 
kostelooze rechtsbijstand wordt verlangd. 

21. In alle gevallen moet het bewijs van 
onvermogen worden afgegeven door, of de ver
klaring afgelegd voor de autoriteiten van 
de gewone verblijfplaats van den vreemdeling, 
of, bij gebreke daarvan, door de autoriteiten 
van zijn werkelijk verblijf. Ingeval deze laatste 
autoriteiten niet mochten behooren tot een 
contractee1·enden Staat en geen bewijzen of 
verklaringen van dezen aard mochten afgeven 
of voor 7.ich laten afleggen, kan volstaan 
worden met een bewijs of{eene verklaring, 
afgegeven door of afgelegd:J;voor een diplo
matieken of consnlairenJ.1ambtenaar van het 
land, waartoe de vreemdeling behoort. 

Indien de verzoeker geen verblijf houdt in 

het land, waar het verzoek wordt gedaan, wordt 
het bewijs of de verklaring van onvermogen 
kosteloos gelegaliseerd door een diplomatieken 
of consulairen ambtenaar van het land, waar 
het stuk moet worden overgelegd. 

22. De autoriteit bevoegd om het bewijs 
v'an onvermogen af te geven, of de verklaring 
van onvermogen voor zich te doen afleggen, 
kan bij de autoriteiten der andere contrac
teerende Staten inlichtingen inwinnen omtrent 
den vermogenstoestand van den verzoeker. 

De autoriteit, die op de aanvrage om koste
loozen rechtsbijstand zal h ebben te beschikken, 
heeft, binnen de grenzen harer bevoegdheid, 
het recht om de waarde der aan haar mede
gedeelde bewijzen, verklaringen en inlichtingen 
te toetsen. 

23. Indien het voorrecht van kosteloozen 
rechtsbijstand toegestaan is aan den onder
daan van eenen der contracteerende Staten, 
kunnen de beteekeningen op hetzelfde geding 
betrekkelijk, die zouden moeten gedaan worden 
in eenen anderen dier Staten, alleen aanleiding 
geven tot de terugbetaling door den verzoeken
den Staat aan den aangezochten Staat van 
de kosten veroorzaakt door het in acht nemen . 
van eenen bijzonderen vorm krachtens artikel 3. 

In hetzelfde geval kan de uitvoering van 
rogatoire commissiën alleen aanleiding geven 
tot de terugbetaling door den verzoekenden 
Staat aan den aangezochten Staat der schade
loosstellingen betaald aan getuigen of aan 
deskundigen, alsook der kosten, noodzakelijk 
gemaakt door de eventueele toepassing van 
artikel 14, lid 2. 

V. LIJFSDWANG. 

24. Lijfsdwang, hetzij als middel van exe
cutie, hetzij als middel tot bewaring van rech
ten, kan in burgerlijke of handelszaken niet 
worden toegepast op de vreemdelingen behoo
rende tot een der contracteerende Staten, in_ 
de gevallen waarin tegen de eigen onderdanen 
geen lijfsdwang toegelaten is. Een feit, dat 
door een persoon, die in zijn eigen land woon
plaats heeft, kan worden ingeroepen om ontslag 
uit den lijfsdwang te verkrijgen, moet het
zelfde gevolg hebben ten voordeele van den 
onderdaan van een contra.cteerenden Staat, 
zelfs als dit feit in den vreemde heeft plaats 
gehad. 

Vl. SLOTBEPALINGEN. 

25. Dit Verdrag zal bekrachtigd worden 
en de akten van bekrachtiging zullen te 's Gra
ven.iage nedergelegd worden, zoodra zes der 
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Hooge Contracteerende Partijen in staat zullen 
zijn dit te doen. 

Van iedere nederlegging van akten van be
krachtiging zal een proces-verbaal opgemaakt 
worden, waarvan eén voor eensluidend ver
klaarde afdruk langs diplomatieken weg aan 
ieder der contracteerende Staten zal toege
zonden worden. 

26. Dit Verdrag is van rechtswege toe
passelijk op bet Europeesche grondgebied der 
contracteerende Staten. 

Indien een contracteerende Staat wenscht, 
dat het in werking zal treden in zijn grond
gebied, bezittingen of kolonii'n, buiten Europa 
gelegen, of in zijne consulaire rechterlijke res
sorten, zal hij met dat doel van zijn voornemen 
kennis geven door eene akte, die zal neder
gelegd worden in de archieven der Nederland
sche Regeering. Deze zal van die akte langs 
diplomatieken weg een voor eensluidend ver
klaarde afdruk aan ieder der contracteerende 
Staten doen toekomen. Het Verdrag zal in 
werking treden voor zoover betreft de be
trekkingen tusschen de Staten, die op deze 
kennisgeving door eene bevestigende verklaring 
zullen antwoorden en het grondgebied, de be
zittingen of koloniën, buiten Europa gelegen, 
en de consulaire rechterlijke ressorten, voor 
welke de kennisgeving zal zijn geschied. De 
bevestigende verklaring zal eveneens neder
gelegd worden in de archieven der Neder
landsche Regeering, die daarvan langs diplo
matieken weg een voor eensluidend verklaarde 
afdruk aan ieder der contracteerende Staten 
zal doen toekomen. 

27. De Rtaten, die vertegenwoordigd zijn 
geweest op de Vierde Conferentie van Inter
nationaal Privaatrecht, kunnen dit Verdrag 
teekenen tot op de nederlegging der akten 
van bekrachtiging, voorzien door artikel 25, 
lid 1, toe. 

Na deze nederlegging zullen zij ten allen 
tijde, doch zonder eenig voorbehoud, tot het 
Verdrag kunnen toetreden. De Staat, die 
wenscht toe te treden, geeft van zijn voornemen 
kennis door eene akte, die zal nedergelegd 
worden in de archieven der Nederlandsche 
Regeerin5. Deze zal van die akte langs diplo
matieken weg een voor eensluidend verklaarde 
afdruk aan ieder der contracteerende Staten 
doen toekomen. 

28. Dit Verdrag zal in de plaats treden 
van het Verdrag van internationaal p1·ivaat
recht van 14 November 1896 en het Additio
neel Protocol van 22 Mei 1897. 

Het zal in werking treden op den zestigsten 
dag, te rekenen van den dag, waarop alle 

Staten, die het Verdrag van 14 November 
1896 hebben geteekend of tot hetzelve zijn 
toegetreden, hunne akten van bekrachtiging 
van dit Verdrag zullen hebben nedergelegd, 
en uiterlijk op 27 April 1909. 

In het geval van artikel 26, lid 2, zal het 
in werking treden vier maanden na de dag
teekening der bevestigende verklaring en in 
het geval van artikel 27, lid 2, op den zestig
sten dag na de dagteekening der kennisgeving 
van de toetredingen. 

Er wordt verstaan, dat de kennisgevingen, 
voorzien door artikel 16, lid 2, geen plaats 
zullen kunnen hebben dan nadat dit Verdrag 
zal zijn in werking getreden overeenkomstig 
lid 2 van dit artikel. 

29. Dit Verdrag zal gedurende vijf jaren 
van kracht, blijven, te rekenen van de dag
teekening, aangegeven in artikel 28, lid 1. 

Deze termijn zal van dien dag af beginnen 
te loopen, zp,lfs voor de Staten, die later zullen 
zijn toegetreden en ook wat betreft de be
vestigende verklaringen, gedaan krachtens ar
tikel 26, lid 2. 

Het Verdrag zal stilzwijgend telkens voor 
5 jaren vernieuwd worden, behoudens op
zegging. 

De opzegging zal ten minste zes maanden 
vóór het einde van den termijn, bedoeld in 
lid 2 en 3, ter kennis moeten worden gebracht 
van de Nederlandsche Regeering, welke daar
van aan al de andere Staten mededeeling 
zal doen. 

De opzegging kan slechts toepasselijk zijn 
op het grondgebied, de bezittingen of koloniën, 
buiten Europa gelegen, of ook op de consulaire 
rechterlijke ressorten, begrepen in eene kennis
geving gedaan krachtens artikel, 26, lid 2. 

De. opzegging zal slechts gevolg hebben ten 
opzichte van den Staat, die haar gedaan zal 
hebben. Het Verdrag zal verbindend blijven 
voor de andere contracteerende Staten. 

Ten blijke waarvan de wederzijdsche ge
volmachtigden dit Verdrag hebben geteekend 
en van hun zegels voorzien. 

Gedaan te 's Gravenhage, den zeventien.den 
Juli, een duizend negen honderd en vijf, in 
enkelvoudig exemplaar, dat zal worden neder
gelegd in de archieven der N ederlandgche Re
geering en waarvan een voor eensluidend ver
klaarde afdruk, langs diplomatieken weg zal 
worden toegezonden aan elk der Staten, die 
vertegenwoordigd zijn geweest op de Vierde 
Conferentie van Internationaal Privaatre1,;ht. 

voor Duitschland : 
(get. ) VON SCHLÖZER. 

KRIEGE. 
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voor Oostenrijk en voor Hongarije: 
(get.) C. A. WYDENBRUCK, 

Gezant ·van Oostenrijk-Hongarije. 

voor Oostenrijk: 
H0LZKNECHT, 
Afdeelingschef van het Oosten
rijksoh Ministerie van Justitie. 

voor Hongarije : 
TöRY, 
Staatssecretaris aan het Hon
gaarsch Ministerie van Justitie. 

voor België : 
GTJII,LAU1\1E. 
VAN DEN BULCKE. 

voor Denemarken: 
W. GREVENK0P CASTENSKJ0LD. 

v9or Spanje : 
A. DE BAGUER. 

voor Fr.ankrijlc. : 
MoNBEL. 
L. RENAULT. 

voor Italië : 
TUGlNI. 

voor liUxemburg : 
Graaf DE VILLERS. 

voor Noorwegen : 
F . HAGERUP. 

voor Nederland : 
W. M. VAN WEEDE. 
J. A. LOEFF. 
T. M. C. ASSER. 

voor Portugal : 
Graaf DE SELIR. 

voor Rumenië : 
EDG. MA VR0C0RDAT0. 

voor Rusland : 
N. TCHARYK0W. 

voor Zweden : 
G. FALKENBERG. 

voor Zwitserland : 
CARLIN. 

PROCES-VERBAAL. 

Ter uitvoering van artikel 25 van het ver. 
<lrag betreffende de burgerlijke ieohtsvordering, 
geteekend te 's Gravenhage, den l 7den Juli 
1905, zijn de ondergeteekenden bijeengekomen 
om over te gaan tot de nederlegging, in handen 
der Regeering van Hare Majesteit de Koningin 
der Nederlanden. van de akten van bekrach
tiging der Hooge contraoteerende Mogendheden. 

De bekrachtigingsoorkonden: 
1°. van Z. M. den Duitschen Keizer, Ko

ning van Pruisen ; 
1909. 

2°. van Z. ·M. den Keizer van Oostenrijk, 
Koning van Bohemen, enz. en ·Apostolisch 
;Koping van Hongarije; 

3°. van Z. M. den Koning der Belgen ; 
4°. van Z. M. den Koning van Denemarken ; 
5°. van Z. M. den Koning van Spanje ; 
6°. van den President ·der Fr~nsche Re-

publiek; 
7°. van Z. M. den Koning van Italië; 
8°. van Z. M. den Koning van Noorwegen; 
9°. van H.M. de Koningin der Ned~rlanden; 

10°. van Z. M. den Koning van Portugal en 
der Algarven ; 
ll 0 • van Z. M. den Koning van Rumenië; 
12°. van Z. M. den Keizer aller Russen ·; 
13°. van Z. M. den Koning van Zweden en 
14°. van den Zwitserschen Bondsraad, 

zijn overgelegd en, in goeden en behoorlijken 
vorm bevonden zijnde, aan de Nederlandsche 
Regeering toevertrouwd, om m de archieven 
van h~t Ministerie van Buitenlandsche Zaken 
te worden nedergelegd. 

Bij de nederlegging der akten van bekrach
tiging van dit verdrag constateeren de onder
geteekenden, dat de dagteekening van 17 Juli 
1905 is de datum der eerste onderteekeningen, 
te weten die namens : · 

Z. M. den Duitschen Keizer, Koning van 
Pruisen, voor het Duitsche Rijk ; 

Z. M. den Koning van Spanje ; 
den President der Fransche Republiek; 
Z. M. den Koning van Italië; 
Z. K. H. den Groot-H ertog van Luxemburg, 

Hertog van Nassau; 
H. M. de Koningin der Nederlanden ; 
Z. M. den Koning van Portugal en der 

Algarven, enz. enz. ; 
Z. M. den Koning van Rumenië ; 
Z. M. den K eizer aller Russen en 
Z. M. den Koning van Zweden en Noor

wegen, voor Zweden, 
en dat, krachtens artikel 27, gezegd ver

drag na dien datum is geteekend: 
namens Z. M. den Keizer van Oostenrijk, 

Koning van Bohemen, enz., en Apostolisch 
Koning van Hongarije, voor Oostenrijk en voor 
Hongarije, den 23 November 1908; 

namens Z. M. den Koning der Belgen, den 
30 September 1908; 

namens Z. M. den Koning van Denemarken, 
den 13 Juli 1908; 

namens Z. M. den Koning van Noorwegen, 
den 5 Juli 1907; 

namens den Zwitserschen Bondsraad, den 
14 November 1908. 

Ter oorkonde waarvan dit proces-verbaal 
is opgemaakt, waarvan een gewaarmerkt af· 

17 
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schrift langs diplomatieken weg aan ieder der 
contracteerende Staten zal worden toegezonden. 

Gedaan te 'R Gravenhage, den 24 April 1909. 

(get. ) F. voN MÜLLER. 

C. A. WYDENBRUCK. 

GUILLAUME. 

W. GREVENKOP CASTENSKJOLD. 

JOSÉ DE LA. RICA Y CALVO. 

lliRCELLIN PELLET. 

G. DE LA. TOUR CALVELLO. 

F. HAOERUP. 

R. DE MA.REES VAN 8WINDEREN. 

NELISSEN. 

T . M . c. A SSER. 

JOAO OLIVEIBADE SA CAMELO LAMPREIA. 

EDo. MAVROCORDATO. 

P. PAHLEN. 

A. EHRENSVilD. 

CARLIN. 

14 Mei 1909. M:rssrvE van den Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel aan de 
burgemeesters betreffende tuberculose on
der het rund vee. 

Ik heb de eer U te berichten, dat vele vee
houders de gewoonte hebben runderen ter 
overneming aan het Rijk aan te bieden, die geen 
verschijnselen van tuberculose vertoonen. Ter 
voorkoming van noodelooze reizen, komt het 
mij wenschelijk voor, met ingang van 1 Juni 
a.s. geen aanbiedingen và.n runderen voor 
overneming in overweging te nemen, dan die, 
welke gepaard gaan met de overlegging van 
een formulier Abis dat door een geëxamineerd 
veearts behoorlijk ingevuld en onderteekend 
is, ten bewijze, dat bij het dier, dat ter over
neming wordt aangeboden, inderdaad zoodanige 
verschijnselen van tuberculose geconstateerd 
zijn, dat de aanbieding gerechtvaardigd is. 

Het formulier A, aangevuld voor zooverre de 
geëxamineerde veearts meerdere runderen, dan 
daarop zijn vermeld, heeft aangetroffen, welke 
voor overneming door het Rijk in aanmerking 
komen, wordt met bijbehoorende formulieren 
Abis den burgemeester ter doorzending aan de 
Directie van den Landbouw ter hand gesteld. 

De geëxamineerde veeartsen zijn dezerzijds 
in het bezit gesteld van een aantal formulieren 
Abis, terwijl eenige exemplaren van het ge-

wijzigde formulier A U worden toegezonden. 
Met ingang van 1 Juni a.s. wordt het thans 
gebruikelijke formulier A ingetrokken en door U 
uitsluitend het gewijzigde formulier afgegeven. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

An° .... 

Voor den Minister, 
De Serretaris-Generaal, 

(get.) VERSTEEO. 

UITSLUITEND BESTEMD VOOR 
VEEFOKKERS. 

F O R M U L I E R ter mroedeeling van het 
verlangen om runderen, welke op tubercu
lose duidende verschijnselen vertoonen, 
tegen schadeloosstelling ,door het Rijk te 
doen overnemen. 

De ondergeteekende (a) • •... 
veefokker te (b) ....•.•••. 
buurtschap ...... .... , Wijk . ..... , 
No ........ , geeft met verstrekking van 
onderstaande inlichtingen, het verlangen te 

d kennen, dat (c) ..... hem toebehooren06 
rund hetwelk .. . 

runderen' welke, naar ZtJne meenmg, op tu-

berculose duidende verschijnselen ve~toont , 
ver oonen 

d h R .. k worde 
oor et tJ worden overgenomen tegen eene 

schadelooestelling, berekend overeenkomstig de 
artikelen 3 en 4 van het Koninklijk besluit van 
2 September 1904 (Staatsblad n°. 219). 

d rund is Bovenbedoeld- e -~-- ~ op het voor-run eren ZtJn 
komen van tuberculose onderzocht door den 
heer . . . . . . . . . . . . . . . , geëxamineerd 
veearts te . . . . . . . . . ... . . 

Formulier A bis, door genoemden veearts in
gevuld en onderteekend, is hierbij gevoegd. 

Verder verbindt hij zich te gedoogen, dat 
zijn geheele rundveekoppel wordt onderzocht 
ter beoordeeling of zich daaronder nog andere 
runderen dan de ter overneming aangebodene 
bevinden, welke op tuberculose duidende ver
schijnselen vertoonen en deze eveneens ter 
overneming aan het Rijk gelijktijdig aan te 
bieden ; voorts de bepalingen van voornoemd 
Koninklijk besluit nauwkeurig te zullen na
komen. 



..., .., 
* 

Hoeveel runderen heeft de 
Tijd, gedurende aanvrager . Bijzonderheden , welke voor 

.Bij:w ndere Volg- Ouder- welken het dier overweging van de aan-
Geslacht. Kleur. kenteeke- in het bezit van vrage van belang zijn . Is 

nummer. dom. 
ningen. den verzoeker is Door eigen het dier reeds eerder onder-

1. 

2. 

3. 

4. 

6. 

(a) 
geweest. Totaal. Waaronder Totaal. 

kalveren. 

pinken. 

vaarzen. 

(e) (/) 

(a) Naam en voornamen van den verzoeker voluit geschreven. 
(b) Naam van de gemeente met vermelding van het onderdeel der gemeente, waar de verzoeker woont. 
(c) Aantal van de ter overneming aangeboden runderen. 

aanfokking zocht en door wien? 
verkregen . 

---

(d) Wanneer meer dan 5 runderen word en aangeboden, is een tweede formulier A te gebruiken en wel voor elke 5 runderen een formulier A. 
(e) Dagteekening. 
(/) Onderteekening. 

N.B. Na invulling is dit formulier door den verzoeker, ter 
doorzending aan de Directie van den Landbouw, 
Tournooiveld 6, 's-Gravenhage, te sturen aan den 
burgemeester zijner woonplaats . 

Gezien 
door mij, Burgemeest er der Gemeente 

(Ilandteekening) . 

Dagteekening . . . 
van doorzending. 

i::: 
,.; 
H 

1-' 
,:0 

0 
,:0 
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Uitsluitend rundvee van fokkers komt voor 
overneming in aanmerking. 

Niet voor overneming in aanmerking komt 
het vee van veehouders, wier bedrijf bestaat uit : 

a. handel in wrakke, kwijnend zieke dieren; 
b. gewonen veehandel ; 
c. melkerij, vereenigd met veehandel; 
d. fokkerij, maar veehandel tevens ; 
e. vetmesterij of vetweiderij ; 
f. melkerij, die geheel of gedeeltelijk door 

voortdurenden aankoop in de behoefte aan 
melkvee voorziet en die de kalveren, welke ge
boren worden, gewoonlijk onmiddellijk of na 
gemest te zijn van de hand doet ; 

g. melkerij, zonder eigen fokkerij; 
h. veehouderijen, waar eene gestadige wisse

llng van vee door aan- en verkoop bestaat, ook al 
worden daar herhaalde malen kalveren geboren. 

T O E LICHT IN G. 

(1) Onder "veehandel" wordt in dit formulier 
niet verstaan aankoop van een of meer dieren, 
ter aanvulling of verbetering van den bestaanden 
veekoppel, of verkoop van de overtollige dieren, 
die door eigen aanfokking verkregen werden. 

(2) Aan het begrip "veehandel" wordt de be
teekenis toegekend van stelselmatig plaats
grijpenden aan- en verkoop van vee. 

(3) Zoodra het bedrijf van melkerij, zuivel
bereiding of fokkerij zich met veehandel com
bineert, kan het niet in aanmerking komen voor 
de gunstige bepalingen ,an het Koninklijk be
sluit van 2 September 1904 (Staatsblad n°. 219). 
(4) Is het bedriif eene melkerij zonder eigen 
fokkerij van vee, dan valt dat bedrijf eveneens 
buiten voornoemde gunstige bepalingen. 

(5) Wijl slechts fokkerijen voür de overneming 
van vee in aanmerking komen, moet er rekenschap 
me,de gehoiulen worden, dat al,a fokkerijen alleen 
zulke bedrijven gelden, die hoofdzakelijk door 
eigen aanfokking hun koppel compleet hoiulen. 

(6) Veehouders, in wier koppels de geboren 
kalveren steeds onmiddellijk na de geboor.e of 
na gemest te zijn worden verkocht, vallen niet 
onder de rubriek van fokkers. 

15 Mei 1909. BESLUIT van den Minister van 
Oorlog, II• Afd. n°. 182, tot wijziging van 
het besluit van 10 Juni 1907, betreffende 
regeling van het voorbereidend militair on
derricht. 

De Minister van Oorlog, 
Brengt het navolgende ter kennis van de 

Landmacht: 
I. H et bepaalde in § 4 bij I onder A . 

Pr a c t i s c h e m i I i t a i r e o e f e n i n g en. 
,,Schietvwrschriftder Infanterie (Ontwerp) 1907" 

van de dezerzijdsche Beschikking v.i,n 10 Juni 
1907, II• Afd., n°. 263, wordt - met uitzon
dering van het gestelde onder a en van de 
laatste twee alinea's - vervangen door: 

Schietvwrschrift der I nfanterie (Ontwerp) 
1908. 

b. Oefeningen in den geest van den leidraad, 
vervat in de punten 56 tot en met 65. 

c. Schoolschietoefeningen, in dier voege, dat 
eene mate van schietvaardigheid wordt ver
kregen, welke ongeveer wordt aangegeven : 

l •. bij het schieten met scherpe patronen 
n°. l, door eene totale waardeering van de 5 
schoten bij de oefeningen 1, 2 of 3 van Tabel B 
voor het schoolschieten en van Tabel O voor het 
schoolschieten van resp. 70 en 720; 

2•. bij het schieten met scherpe patronen 
n°. 7, door eene totale waardeering van resp. 36 
en 360 van de 5 schoten bij övereenkoai,tige 
oefeningen, als onder 1 •. genoemd, doch schie
tende op 10 M. 

Oefeningen met scherpe patronen n°. 7 mogen 
slechts daar in de pl,aats treden van oefeningen 
met scherpe patronen n°. l, waar de gelegenheid 
ontbreekt tot het houden van oefeningen met 
laatstgenoemde patronen. 

II. De eischen, vermeld in het Koninklijk 
Besluit van 17 Mei 1907 (Staatsblad n~. 104) voor 
'wat betreft het omtrent het Schietvoorschrift 
der Infanterie (Ontwerp) 1907 aangegevene, 
komen overeen met de navolgende ,voJgens het 
Schietvoorschrift der Infanterie (Ontwerp) 1908: 

J •. die onder 2 : geheel gelijkluidend; 
': 2•. die onder 3 : Eene mate van schietvaar
digheid, welke ongeveer wordt aangegeven door 
eene totale waardeering van 5 schoten bij de 
oefeningen 1, 2 of 3 van Tabel B vow het school
schieten en van Tabel O vow het schoolschieten 
van respectievelijk 70Jen 720, of, in de gevallen 
door Onzen Minister van Oorlog aan te geven, 
van respectievelijk 36 en 360 bij overeenkom
stige schietoefeningen op 10 M. met scherpe pa
tronen n°. 7. 

Het voldoen aan evengenoemde eischen kan 
dus, in verband met het buiten werking stellen 
van het Schietvoorschrift der Infanterie (Ont
werp) 1907, geacht worden als overeenkomende 
met het voldoen aan de eischen, in voren vermeld 
Koninklijk Besluit aangegeven. 

(get.) F. H. A. SAllRON. 

15:;!Mei 1909. MISSIVE van den Minister van 
Oorlog aan de Commissarissen der Koningin 
betreffende den datum van opkomst van 
milicien-verlofgangers, die voor herhalings
oefeningen opkomen. 

Bij aanschrijving van datum en nummer dezes 
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worden de Divisie-commandanten en de In
specteur der Vesting Artillerie door mij ge
machtigd om, bijaldien door hen aan een mili
cien-verlofganger wordt vergund, bij een ander 
korps dan waartoe hij behoort, voor herhalings
oefeningen onder de[;wapenen te komen, den 
datum van:diens opkomst zoo noodig te wijzigen 
in dien, bepaald voor defiverlofgangers van het 
korps, waarbij hem wordt toegestaan die oefe
ningen te volbrengen. 

Tevens is aan de onder genoemde autoriteiten 
staande korpscommandanten gelijke machtiging 
verleend bij het geven van vergunningen aan 
verlofgangers om bij een ander onderdeel van 
het korps voor herhalingsoefeningen onder de 
wapenen te komen. 

Voorts is door mij bepaald, dat van eene wij
ziging in den datum van opkomst in werkelijken 
dienst, als vorenbedoeld, aan U kennisgeving 
behoort te geschieden. 

Ik heb de eer, U HoogEdelgestr. met het 
bovenstaande in kennis te stellen. (W. v.d.B.A. ) 

17 Mei 1909. BESLUIT, tot handhaving van 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland van 29 September 1908, n•. 78, 
waarbij aan G. J . ROETERT, te Nijme_qen, 
eene vergunning voor den verkoop van 
sterken drank in het klein voor gebruik 
ter plaatse van verkoop, alleen aan logeer
gaEten is geweigerd. S. 121. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
G. J. RoETERT, te Nijmegen, tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Gelderland, dd. 
29 September 1908, n•. 78, tot weigering van 
eene vergunning voor den verkoop van sterken 
drank in het klein, voor gebruik ter plaatse van 
verkoop, alleen aan logeergasten in enkele locali
teiten van het pand Graafsche weg 186, aldaar; 

Den Raad van State, afdeeling voor de 
geschillen van bestuur, gehoord, advies van 
!:!4 Maart 1909, n•. 339; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken, van 30 April 1909, n°. 
3867, afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten van 
Gelderland bij bovengenoemd besluit de ver
gunning hebben geweigerd op grond,, dat de 
inrichting niet als een logement in den zin 
der Drankwet kan worden beschouwd ; 

dat G. J. RoETERT bij Ons beroep heeft 
ingesteld, daarbij aanvoerende, dat het pand 
door den vorigen eigenaar of bewoner, die 
daarbij tevens vergunning had als bedoeld bij 
artikel la, jaren achtereen als hotel is ge-

exploiteerd en, vooral des zomers, om zijn 
schoone ligging en uitgestrekten lommerrijken 
tuin , aan vele familiën eene zeer aangename 
verblijfplaats bood, en er ook in den afgeloo
pen zomer weder familiën en personen hebben 
gelogeerd ; dat appellant bovendien zich be
ijvert, van zijn hotel, dat niet te ver van het 
station verwijderd ligt, ook voor gewone han
delsreizigers een degelijk verblijf te maken ; 
dat zijne inrichting negen ruime frissche 
logeerkamers bevat, zoodat zij met alle recht 
als een degelijk en fatsoenlijk logement be
schouwd moet worden, weshalve appellant ver
zoekt, dat hem alsnog de voor zijn bedrijf z;io 
noodige logementsvergunning verleend worde; 

Overwegende, dat door appellant gevraagd 
wordt vergunning voor den verkoop van ster
ken drank in het klein in een logement alleen 
aan logeergasten ; 

dat het antwoord op de vraag, of een huis 
als logement kan worden beschouwd hiervan 
afhangt, of de houder er zijn gewoon beroep van 
maakt om daarin nachtverblijf te verschaffen; 

dat er weliswaar in de inrichting van -appel
lant 9 kamers zijn, die niet bij hem en zijn gezin 
in gebruik zijn, doch dat van die 9 kamers er 7 
gemeubileerd aan gezinnen verhuurd zijn, en 
twee voor logeergasten bestemd heeten te zijn; 

dat de aanwezigheid van twee logeerkamers 
in een huis den bewoner van dat huis nog 
niet stempelt tot iemand, die zijn gewoon beroep 
maakt van het verstrekken van nachtverblijf; 

dat hiervan in dit geval te minder sprake 
is , aangezien de inrichting van appellant tot 
nu toe nimmer als logement heeft bekend ge
staan en appellant dan ook nimmer heeft 
voldaan aan het voor logementhouders gegeven 
voorschrift van de algemeene politieverorde
ning der gemeente Nijmegen om dagelijks aan 
den commissaris van politie in t r leveren eene 
lijst met opgaaf van de namen van alle per
sonen, die sedert de vorige opgaaf tot het hou
den van nachtverblijf ten huize van den loge
menthouder zijn aangekomen ; 

dat weliswaar door appellant aan Ons is 
overgelegd een nachtregister, waarin namen 
opgenomen zijn van enkele personen, die ge
durende het tijdvak, waarover het register 
schijnt te loopen - 22 Juli tot 15 December -
eenige nachten in de inrichting zouden hebben 
gelogeerd, maar dat dit register geen jaartal 
draagt en niet op regelmatige wijze is bij
gehouden, zoodat niet vaststaat, welke waarde 
aan dat register is toe te kennen; 

dat overigens, wat hiervan ook zij, het aantal 
personen en het aantal logeernachten , in dat 
register vermeld, zoo gering is , dat uit dien 
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hoofde ook niet gezegd kan worden, da~ appel
lant zijn gewoon beroep maakt van het ver• 
strekken van nachtverblijf ; 

dat de inrichting van appellant dus blijk
baar niet is eene inrichting, waarvan de bouder 
er zijn gewoon beroep van maakt om daarin 
nachtverblijf te verschaffen ; 1 

dat die inrichting derhalve niet als een 
logement kan worden beschouwd; 

dat Gedeputeerde Staten van Gelderland dus 
terecht de gevraagde logementsvergunning 
hebben geweigerd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met handhaving van het bestreden besluit 

van Gedeputeerde Staten van Gelderland van 
29 September 1908, n°. 78, het daartegen in
gestelde beroep ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad en tegelijk met de in 
hoofde dezes vermelde voordracht van Onzen 
genoemden Minister in de Nederlandsche Staats
courant zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State, afdeeling voor de geschillen van bestuur. 

's Gravenhage, den 17den Mei 1909. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Min.vanBinnenlZaken, (get. ) HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 29 Mei 1909.) 

17 Mei 1909. BESLUIT, tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, 
ter uitvoering van de artikelen 45 en 
47bis der Ongevallenwet 1901. S. 122. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 13 Maart 
1909, n°. 446, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien de artikelen 45 en 4 7bis der Onge
vallenwet 1901 (wet van 2 .Januari 1901, 
Staatsblad n°. 1, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 13 Februari 1909, Staatsblad n°. 46j ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
27 April 1909, no. 23) · 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 13 Mei 1909, n°. 765, 
afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. Omtrent de vaststelling van de 

loonen van de verzekerden, werkzaam in 
ondernemingen, ten aanzien waarvan de werk
gevers verplicht zijn maandelijks de premie te 
betalen, worden in plaats van de voorschriften, 
opgenomen in de eerste drie leden van ar
tikel 45 der Ongevallenwet 1901, de in het vol
gende artikel opgenomen voorschriften gegeven. 

2. De werkgevers, in het voorgaande ar
tikel bedoeld, zijn verplicht, aanvangende met 
den eersten vervaldag der premie na het in 
werking .treden van dit besluit, staten aan te 
houden en geregeld bij te houden van de loonen, 
welke door hunne werklieden zijn verdiend of 
volgens het bepaalde in artikel 43 van de Onge
vallenwet 1901 worden geacht te zijn verdiend. 
. De werkgever is, behoudens de slotbepaling 
van het volgende lid, verplicht den loonstaat 
in te vullen uiterlijk in de week volgende op 
die, waarin het loon verdiend is of wordt ge
acht te zijn verdiend. Het bestuur der Rijks
verzekeringsbank kan den werkgever schriftelijk 
vergunnen den loonstaat binnen een anderen 
termijn in te vullen. Een zoodanige vergunning 
kan te allen tijde worden ingetrokken. 

Het loon, dat in een betalingsperiode is 
verdiend of wordt geacht te zijn verdiend, 
wordt ingevuld, voordat de loonstaat inge
volge artikel 47 der Ongevallenwet 1901 aan 
het bestuur der Rijksverzekeringsbank wordt 
gezonden, ook indien bij de toezending de bij 
of krachtens het voorgaande lid bepaalde 
termijn nog niet verstreken is. Moet het loon, 
dat ingevolge artikel 47, tweede lid, der On
gevallenwet 1901 of ingevolge artikel 9 van 
dit besluit voor den werkman over een be
talingsperiode voor premieberekening in aan
merking komt, in den loonstaat worden in
gevuld, dan geschiedt dit vóór de toezending 
van den loonstaat aan het bestuur der bank, 
doch uiterlijk in de week, volgende op die, 
waarin de betalingsperiode eindigt. 

De loonstaat moet steeds aanwezig zijn ter 
plaatse, waar de zetel der verzekeringsplichtige 
onderneming is, tenzij door het bestuur der 
Rijksverzekeringsbank, in overleg met den 
we~kgevec, daartoe een andere plaats is aan
gewezen, in welk geval de loonstaat daar ter 
plaatse aanwezig moet zijn. 

3. Omtrent de vaststelling van de loonen 
van de verzekerden in het bedrijf van laden 
of lossen van schepen, niet bedoeld in artikel 10, 
sub 6, der O.1gevallenwet 1901 en in het be
drijf van laden of lossen van andere vaar
tuigen uit of in schepen, niet bedoeld in ar
tikel 10, sub 6, dier wet, een en ander uitge
oefend binnen de gemeente Rotterdam en op de 
rivier beneden die gemeente tot aan de uitmon
ding in zee, worden de in de artikelen 4 tot en 
met 8 opgenomen nadere voorschriften gegeven. 

4. De werkgevers zijn verplicht, onver
schillig of door hen gebruik is gemaakt van 
de bevoegdheid toegekend bij artikel 52, eerste 
lid, der Ongevallenwet 1901, behalve de loon
lijsten, voorgeschreven bij artikel 45 dier wet 
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of de stukken, welke zij krachtens een alge
meenen maatregel van bestuur, als in laatst
genoemd artikel bedoeld, in plaats van loon-
1ijsten moeten houden, loonboeken en ver
zamelstaten aan te houden en geregeld bij te 
houden van de loonen, welke door hunne in 
het voorgaande artikel bedoelde werklieden, 
belast met werkzaamheden van het in het 
voorgaande artikel bedoelde laden en lossen 
van schepen en vaartuigen, zijn verdiend of 
volgens het bepaalde in artikel 43 der Onge
vallenwet 1901 worden geacht te zijn verdiend. 

De in het voorgaande lid bedoelde ver
plichting vangt aan met den dag, bedoeld in 
het eerste lid van artikel 2 van dit besluit. 

5. De werkgever is verplicht ten aanzien 
van elk schip of vaartuig, waarin of waaruit 
door hem geladen of gelost wordt, binnen 
zeven dagen, nadat de belading of de lossing 
is geëindigd, het loonboek en den verzamel
staat in te vullen ; ten aanzien van elk schip 
of vaartuig, waarvan de belading of de lossing 
nog voortduurt op den vervaldag der premie, 
wordt het loon, dat tot aan den vervaldag 
verdiend is of wordt geacht te zijn verdiend, 
in het loonboek en den verzamelstaat ingevuld, 
binnen zeven dagen na den vervaldag. 

6. Het bestuur der Rijksverzekeringsbank 
kan den werkgever schriftelijk vergunnen het 
loonboek en den verzamelstaat of een van beide 
binnen een anderen termijn dan dien van 
zeven dagen in te vullen. Eene zoodanige ver
gunning kan te allen tijde worden ingetrokken. 

7. Het loonboek en de verzamelstaat moeten 
steeds aanwezig zijn ter plaatse, waar de zetel 
der verzekeringsplichtige ondernemini; is, tenzij 
door het bestuur der Rijksverzekeringsbank, 
in overleg met den werkgever, voor die stukken 
of voor een dier stukken eene andere plaats 
is aangewezen, in welk geval die stukken of 
dat stuk daar ter plaatse aanwezig moeten zijn. 

8. De werkgevers zijn verplicht op verzoek 
van het bestuur der Rijksverzekeringsbank, 
binnen een door het bestuur te stellen termijn, 
de verzamelstaten aan het bestuur te zenden. 

9 . Bij de berekening van het loon en bij 
het bepalen van het totaal van het loon, be
doeld in het derde lid van artikel 42 en in 
het tweede lid van artikel 4 7 der Ongevallen
wet 1901, verdiend door werklieden, daaronder 
niet begrepen kantoorpersoneel en directie, 
werkzaam in het bedrijf van laden of lossen 
van schepen, niet bedoeld in artikel 10, sub 6, 
der Ongevallenwet 1901 en in het bedrijf van 
laden of lossen van andere vaartuigen uit of 
in schepen, niet bedoeld in artikel 10, sub 6, 
dier wet, een en ander binnen de gemeente 

Rotterd,am en op de rivier beneden die ge
meente tot aan de uitmonding inf.zee, komt 
niet in aanmerking het bedrag, waarmede 
het loon, door den werkman verdiend, over
treft het bedrag, hetwelk verkregen wordt 
door vermenigvuldiging van vier gulden met 
het aantal dagen der betalingsperiode, de 
Zondagen en algemeen erkende Christelijke 
feestdagen niet medegerekend. 

De bepaling van het voorgaande lid is niet 
van toepassing ten aanzien van de loonen, 
verdiend in de betalingsperiode, waarin dit 
besluit in werking treedt. 

Onze Minister van Landbouw, ijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worde~ ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 17den Mei 1909. 
(qet.) WILHELMINA. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(get.) A. 8. T ALMA. 

(Uitgeg. 20 Mei 1909.) 

17 Mei 1909. BESLUIT, waarbij ontheffing van 
den werkelijken dienst is verleend. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Binnenlandsche Zaken en Oorlog, van 7 Mei 
1909, n°. 886, afdeeling Militie en WeerbMrheid, 
en van 12 Mei 1909, afdeeling Militie en Land
weer (M.) n°. 192, betreffende een verzoek om 
ontheffing van den werkelijken dienst bij de 
militie van JOSEPH SERVATIUS HUBERTUS ZEE
LEN, loteling voor de lichting der nationale mi
litie van 1909 voor de gemeente A'nisterdam; 

Overwegende : 
dat JOSEPH SERVATIUS HUBERTUS ZEELEN, 

geboren te Venlo op 1 April 1889, in Januari 
190S voor de lichting van 1909 voor de natio
nale militie werd ingeschreven in de gemeente 
Amsterdam, op grond van art. 13, eerste zin
snede, 1°., in verband met art. 14, eerste zin
snede, 1°., der Militiewet 1901, vermits hij Ne
derlander was en te Duisburg (Duitsche Rijk) 
verblijf hield ; 

dat hij, blijkens de bij zijn verzoekschrift in 
afschrift overgelegde verklaring, afgegeven door 
den Koninklijken Pruissischen Regeeringspre
sident te Dusseldorf, dd. 23 Maart 1908, op zijri 
verzoek en op grond zijner vestiging te Duis
burg, de Pruissische nationaliteit heeft verkre
gen, en dientengevolge krachtens art. 7 der 
wet op het Nederlanderschap en ingezetenschap 
van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), ge
wijzigd bij de wet van 8 Juli 1907 (Staaüblad 
n°. 177) het Nederlanderschap heeft verloren; 



264 17 MEI 1909, 

. dat een door hem gedaan verzoek om afvoe
ring van zijn naam van het inschrijvingsregister 
en de daaruit opgemaakte alphabetische naam
lijst voor do lichting der nationale militie van 
1909 der gemeente Am terdam door Onzen 
Commissaris in de provincie 1 oordholland werd 
afgewezen, vermits het verzoek niet was inge
diend binnen den tijd, bedoeld in de laatste zin
snede van art. 24 der Militiewet 1901 ; 

dat hij , nadat hem bij de loting een dienst
plichtig nummer was ten deel gevallen, bij on
herroepelijke uitspraak van den militieraad tot 
den dienst is aangewezen ; 

dat volgens art. 4 van het tusschen Nederland 
en het Duitsche Rijk gesloten en bij de wet van 
13 Januari 1906 (Staatsblad no. 4) goedgekeurde 
Vestigingsverdrag, de onderdanen van elke der 
beide contracteerende partijen, die zich binnen 
het gebied der andere partij hebben gevestigd 
of aldaar verblijven in het andere land, niet 
kunnen worden onderworpen aan persoonhjken 
dienst in het leger. bij de marine, bij de land
weer of den landstorm of in eenig ander op mi
litaire wijze georganiseerd korps, noch aan 
eenige daarvoor in de plaA.ts tredende geldelijke 
verplichting ; 

dat het beginsel in evengenoemd artikel neer
gelegd er vanzelf toe leidt om hem, die Duitsch 
onderdaan is geworden en in het Duitsche Rijk 
gevestigd is, evenmin te onderwerpen aan eenige 
:verplichting, als in dat artikel bedoeld ; 

Gezien de derde zinsnede van art. 113 der 
llfilitiewet 1901 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
. 1°. aan den loteling JOSEPH SERVATIUS Hu
BERTUS ZEELEN, voornoemd, nadat hij bij de 
militie zal zijn ingelijfd, ontheffing van den 
werkelijken dienst voor zijn geheelen militie
diensttijd te verleenen ; 
• 2°. te bepalen, dat hij niet in persoon aan de 
militaire autoriteit zal worden afgeleverd, 
doch dat zijne inlijving zal geschieden enkel 
op overgifte van een uittreksel uit den sta •, t, 
model n°. 14, voorgeschreven bij Ons besluit 
van 2 D8<'ember .901 (Staatablad n°. 230), 
laats telijk aangevuld en gewijzigd bij Ons b e
sluit van 9 Januari 1909 (Staatsblad no. 10). 

Onze Ministers van Binnenlandsche !Zaken 
en Oorlog zijn. ieder voor zooveel hem aangaat, 
belast .met de uitvoering van dit besluit, het
welk in de Nederland-sche Staatacourant zal wor
den geplaatst. 

' s Gravenhage, den 17den llfei 1909. 
(get.) W I LH E Ll\U NA. 

-De Min. vanBinnenl Zaken, (get.) HEEMSKERK. 
De Min. van Oorlog, (get.) F . H. A. SABRON. 

17 Mei 1909. BESLUIT, houdende beslissing, 
dat eventueele waardevermindering van 
onroerende goederen, niet valt onder de 
schade, bedoeld in art. 11, tweede lid sub 
b der Hinderwet. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op de bezwaren ingebracht 
tegen de ten verzoeke van de Directie der 
Staatsmijnen in Liml,wrg door het Departement 
van Landbouw, Nijverheid en Handel voor
genomen oprichting van bewaarplaatsen voor 
ontplofbare stoffen op de Staatsmijn "Emma" 
in de gemeente H eerlen op perceel kadastraal 
bekend gemeente Heerlen Sectie A n°. 1206. 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 28 
April 1909 n°. 148 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en H andel van 13 Mei 
1909, n°. 261", Afdeeling Arbeid; 

Overwegende dat in de krachtens art. 26 
der Hinderwet gehouden zitting door Dr. E. 
WINTGEN te 's Gravenhage, mede namens zijn 
broeder J. J. WINTGENS te Witte-m, als eige
naar van de perceelen Sectie A nos. 92, 93 en 
94 bezwaren zijn ingebracht op grond van 
vrees dat door de oprichting van de bewaar
plaatsen voor ontplofbare stoffen de bovenge
noemde perceelen, waarvan alleen perceel 92 
ruimte biedt voor den bouw van 50 woningen 
in waarde zullen verminderen , waarvoor zijns 
inziens recht op schadeloosstelling bestaat ; 

Overwegende dat de aangevoerde bezwaren 
reeds daarom geen grond opleveren voor niet
toelating van de voorgenomen oprichting, om
dat eventueele waardevermindering van onroe
rende goederen niet valt onder de schade bij 
de Hinderwet bedoeld ; 

Gezien de Hinderwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

te verklaren dat de aangevoerde bezwaren 
geen voldoenden grond opleveren om niet toe 
te laten de door het Departement van Land
bouw, Nijverheid en Handel voorgenomen in. 
richting van bewaarplaatsen voor ontplofbare 
stoffen op de taatsmijn "Emma" in de ge
meente Heerlen op perceel kadastraal bekend 
gemeente Heerlen Sectie A n°. 1205; 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast, enz. 

(W. v. B. A .) 

17 Mei 1909. BEKENDMAKING van den llfi. 
nister van Landbouw, ijverheid en Han
del van de letterteekens voor Vlloartuigen, 
bestemd voor de zeevisscherijen. 
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De Minister van Landbouw, Nijverheid en Gaasterland G.A. 
Handel; Gasselte . .. G.S . 

Gelet op de artt. 2 en 3 der wet van 21 Juni Geertruidenberg G.G. 
1881 (Staat.~blad n°. 76), houdende bepalingen Genemuiden G.M. 
omtrent de zeevisscherijèn; Goedereede . .. G.O . 

Heeft goedgevonden : Goes G.O.E. 
bekend te miiken, dat voor de nagenoemde Grafhorst G.T. 

gemeenten achtereenvolgen/! het achter den Grauw G.R.A. 
naam van elke gemeente vermelde letterteeken 's Gravendeel G.D. 
is vastgesteld. Groningen G.R.O. 
Aengwirden A.W. Haamstede . H.S. 
Alkemade A.K.M. Halsteren H.A.L. 
Alkmaar. A.L.K. Harderwijk . H.K. 
Ameland A.L. Hardinxveld H.D. 
Amsterdam. A.M. Harlingen H.A. 
Andijk A.K. Hasselt H.A.S. 
Anna Paulowna A.P. Heenvliet H .T. 
Arnemuiden A.R.M. Helder (den) H .D. 
AvenhJrn A.V. Hellevoetsluis H.V. 
Baarland B.A.A. Hemelumer OIJephaert en Noord-
Barradeel B.A.R. wolde H.L. 
Bergen op Zoom . B.Z. Herkingen H.R. 
Berkhout B.K.H. Het Bildt H.B. 
Biervliet . B.I.E. Hindeloopen H.I. 
Blankenham B.L. Hoedekenskerke H.O.E. 
. Blokker B.L.K. Hoek . H.O.K. 
Blokzijl B.L.O. Hoek vàn Holland 
Borssele . B.O.R. ('s Gravenzande) H.V.H. 
Boscbkapelle B.K. Hontenisse H.O.N. 
Bovenkarspel B.C. Hoofdplaat . H.P. 
Breskens B.R. Hoogeveen H.O. 
Brielle B.I. Hoogvliet R.V.L. 
Broek in Waterland B.I.W. Hoogwoud H.W. 
Broek op Langedijk B.O.L. Hoorn H.N. 
Brouwershaven B.H. Huizen H.Z. 
Bruinisse B.R.U. IJmuiden (Velsen) IJ.M. 
Bunschoten B.U. IJsselmuiden IJ.S. 
Cadzand . c.z. Ilpendam I.L. 
Callantsoog . C.G. Kampen. K.P. 
,Clinge C.L.N. Kattendijke K.D. 
Colijnsplaat C.P. Katwijk . K.W. 
Delfzijl D.Z. Kerkwerve K.E· 
Deventer D.V. Klundert K.L. 
Diemen D.M. Kolhorn (Barsingerhorn) K.H. 
Doniawerstal D.W. Koog aan de Zaan K .O. 
Doornspijk D.S. Koudekerke K.K. 
Dordrecht D.D. Krabbendijke K.B. 
Dreischor D.R.E. Kruiningen . K.N. 
Eenrum E.E. Kuinre K.U. 
;Egmond aan Zee E.G. Landsmeer L.M. 
Elburg E.B. Leens L.S. 
.Ellewoutsdijk E.W.D. Leeuwarden L.W . 
Enkhuizen E.H. Lemsterland L.E. 
Ezinge E.Z. Loppersum L.P. 
Finsterwolde F.L. Maasland M.L. 
Franeker F.R. Maassluis M.A . 
.Franekeradeel F.A. Marken M.K. 
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Medemblik 
Meppel 
Middelburg . 
Middelharnis 
Monnikendam, . 
Muiden 
Ter Neuzen 
Nieuwendam 
Nieuw-Beijerland • 
Nieuwe Niedorp 
Nieuwe Tonge 
Nieuw-Vossemeer 
Noordwijk 
Nijkerk 
Oostdongeradeel 
Oost- en West-Souburg 
Oosterland 
Oosthuizen 
Oostzaan 
Ossenisse 
Ouddorp 
Oudenbosch 
Oud-Vossemeer 
Ouwerkerk 
Perni3 
Philippine 
Poortvliet 
Purmerend 
Putten 
Ransdorp 
Reeuwijk 
Rilland 
Rotterdam 
de Rijp 
Sas van Gent 
Schellinkhout 
Schermerhorn 
Scherpenisse 
Scheveningen ('s Gravenhage) 
Schiedam 
Schoterland 
Sint-Annaland. 
Sint-Maartensdijk 
Sint-Philipsland 
Sloten (Friesland) 
Smallingerland 
Smilde 
Sneek 
Spaarndam 
Stavenisse 
Stavoren 
Stellendam 
Stoppeldijk . 
Ten Boer 
Terschelling 
Texel . 
Tholen 

19 MEI }909. 

M.E. 
M.P. 
M.G. 
M.D. 
M.O. 
M.U. 
N.Z. 
N.l. 

N.B. 
N.D. 

N.T.O. 
N.V. 

N.W. 
N.K. 
O.L. 

o.w.s. 
o.o. 
O.H. 
o.z. 
o.s. 
O.D. 

O.D.B. 
o.v. 
O.K. 
P.R. 
P.I. 

P.V. 
P.M. 
P.U. 
R.D. 
R.W. 
R.L. 
R.O. 
R.P. 

S.V.G. 
S.H. 

S.R.N. 
S.I. 

S.C.R. 
S.D.M. 
S.T.L. 
S.A.L. 
S.M.D. 

P.S. 
S.L.O. 
S.M.A. 
S.M.I. 
S.N.E. 

S.P. 
s.v. 
S.T. 
S.L. 

S.T.O. 
T.B. 
T.S. 

T.X. 
T.H. 

Tietjerksteradeel 
Urk 
Usquert 
Utingeradeel 
Veen 
Veere . 
Venhuizen 
Vlaardingen 
Vlieland . 
Vlissingen 
Volendam (Edam) 
Vollenhoven 
Wanneperveen 
Warder 
Warmenhuizen 
Wemeldinge 
Wervershoof 
W estdongeradeel 
Weststellingwerf 
Wieringen . 
Wieringerwaard 
Wildervank 
Willemstad 
Wilsum 
Winkel 
Winsum 
Woensdrecht 
Wolfaartsdijk 
W onseradeel 
Workum 
Wijdenes 
Wijmbritseradeel 
Yerseke 
Ylst 
Zaandam 
Zalk en Veecaten 
Zandvoort 
Zierikzee 
Zoutelande 
Zoutkamp (Ulrum) 
Zuidscharwoude 
Zuidwolde 
Zwaluwe 
Zwartewaal . 
Zwartsluis 

T.D. 
U.K. 
U.Q. 
U.D. 

V. 
V.E. 

.V.H. 
V.L. 

V.L.L. 
V.L.I. 

V.D. 
V.N. 

W.A.N. 
W.A.R. 
W.M.H. 
W.M.D. 

W.F. 
W.L. 
w.w. 
W.R. 

W.R.W. 
w.v. 
W.M. 
w.u. 

W.I.N. 
W.S.M. 
W.O.E. 
W.F.D. 
W.O.N. 

W.K. 
W.D.N. 

W.B. 
Y.E. 
Y.T. 
Z.A. 

z.v.c. 
z.v. 
z.z. 
Z.O. 
Z.K. 
z.u. 
Z.D. 
Z.L. 

Z.W. 
z.s. 

Zwolle Z.E. 
~pe ~u 

's Gravenhage, den 17den Mei 1909. 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, (get. ) VERSTEEG. 

19 Mei 1909. BESLUIT, tot verdere inwerking
treding der Wet van 5 December 1908 
(Staatsblad n°. 347), tot nadere aanvulling 
en wijziging der Militiewet 1901, en van 
het Koninklijk besluit van 9 Januari 1909 
(Staatsblad n•. 10), tot nadere aanvulling 
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en wij11iging van het Koninklijk besluit 
van 2 December 1901 (Staatsblad n•. 230), 
houdende voorschriften betreffende de uit
voering van de Militiewet 1901. S. 123. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Oorlog, van Marine en 
van Binnenlandsche Zaken van 6 Mei 1909, 
Kabinet, Litt. F'•; van 12 Mei 1909, Bureau 
B n°. 97, en van 16 Mei 1909, n°. 918, Afdee
ling Militie en Weerbaarheid ; 

Gelet op Artikel 2, aanhef en b, der Wet van 
6 December 1908 (Staatsblad n•. 347), tot nadere 
aanvulling en wijziging der Militiewet 1901 ; 

Gelet mede op Artikel 2, aanhef en b, van 
het Koninklijk besluit van 9 Januari 1909 
(Staatsblad n•. 10), tot nadere aanvulling en 
wijziging van het Koninklijk besluit van 2 
December 1901 (Staatsblad no. 230), houden
de voorschriften betreffende de uitvoering van 
de Militiewet 1901 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be· 
palen, dat: 

voornoemde Wet, voor zooveel betreft de 
daarbij gebrachte wijzigingen in de artt. 2, 3, 
20, 23, 24, 26, 62, 68, 72, 109, 138 en 169, als
mede de daarbij ingevoegde zinsnede in art. 
96 der Militiewet 1901; en voornoemd Konink
lijk besluit, voor zooveel betreft de daarbij inge
voegde artikelen 66 quinqui.es, 70ter, 103bis, 
106, 106, 107 en 112bis, het daarbij ingevoegde 
model n°. 13, lit. B, de daarbij gebrachte wij
zigingen in de artikelen 1, 10, 24, 39, 40, 66, 
67, 60, voor zooveel de zeemilitie betreft, 61, 67, 
72, 76, 76, 79, 80, 92 en 96, en in de model
len n°. 1, lit. C, no. 6, no. 8, no. 9, lit. A. no. 9, 
lit. B, n°. 10, lit. A, n°. 10, lit B, no. 13, n•. 
16 en n•. 22, alsmede de daarin opgenomen 
bepaling nopens het vervallen van artikel 106 ; 
in werking treden op 1 Juni 1909. 

Onze Ministers van Oorlog, van Marine en van 
Binnenlandsche Zaken zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 19den Mei 1909. 
(get.) WILHELMINA. 

De llfinister van Oorlog, (ge t. ) F. H.A. SABRON. 
De Minister van Marine , (get.) J. WENTHOLT. 
De Min. van Binnenl. Zaken, (get.) HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 6 Juni 1909.) 

21 Mei 1909. BESLUIT, tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 22 December 1867, 
n•. 4 (Nederlandsch Staatsblad n°. 164 en 
Indisch Staatsblad 1870, n•. 71). S. 124. 

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

Koloniën van 22 Maart 1909, Afd. Al, 

no. 14; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

20 April 1909, no. 32) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 7 Mei 1909, Afd. A1 , 

no. 6; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Aan artikel 6 van het Koninklijk besluit 
van 2 December 1867, n°. 4 (Nederlandsch 
Staatsblad n•. 164 en Indisch Staatsblad 1870, 
n°. 71) wordt toegevoegd de bepaling : 

,,De schadeloosstelling kan door den Gou
verneur-Generaal worden verhoogd voor stand
plaatsen, waar de plaatselijke omstandigheden 
dat noodig maken." 

Onze Minister van Koloniën 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. 

's Gravenhage, den ::!laten Mei 1909. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Kolonilin, Jget. ) lDENBURG. 
(Uilgeg. 29 M ei 1909.) 

21 Mei 1909. BESLUIT van den Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel houdende 
vaststelling van het formulier van den 
loonstaat, bedoeld in artikel 2 van het 
Kon. besluit van 17 Mei 1909 (Staatsblad 
n°. 122) en het formulier betreffende de 
inlevering door de werkgevers van de op
gaven, benoodigd tot vaststelling der pre
mie over de loonen, op den loonstaat 
vermeld. 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel ; 

Gezien artikel 46. litt. b en litt. c der On
gevallenwet 1901 (wet van 2 Januari 1901, 
Staatsblad n•. 1), laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 13 Februari 1909 (Staatsbl.ad n•. 46), 
alsmede de artikelen 1 en 2 van het Konink
lijk besluit van 17 Mei 1909 (Staatsblad n°. 
122), tot vaststelling van een algemeenen maat
regel van bestuur, ter uitvoering van de arti
kelen 46 en 47bis der Ongevallenwet 1901; 

Heeft goedgevonden : 
het formulier van den loonstaat, bedoeld in 

artikel 2 van genoemd Koninklijk besluit en 
het formulier betreffende de inlevering door 
de werkgevers van de opgaven, benoodigd tot 
vaststelling der premie over de loonen op den 
loonstaat vermeld, vast te stellen overeen
komstig de bij deze beschikking gevoegde 
modellen. 

's Gravenhage, 21 Mei 1909. 
De Minister voornoemd, (get.) A , S. T.A.LMA. 
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MODEL. 

Bij dezen loonstaat behooren .. ........... ..... inlegvellen. 
Naam en voornamen van den werkgever: ........ ... ... ... . . 
W oonplaats van den werkgever: ......... . .... .... .................... ............ . 
Bedrijfsnummer(s), waarop deze loonstaat betrekking heeft: ··· ····· - ·· .......... .......... ........ .. ... .. ............ .. . 
Bedrijf of groep van bedrijven, waarop deze loonstaat betrekking heeft: 

1 het bedrijf . 
Gemeente,n), waar de groep van bedrijven wordt uitgeoefend : .... ................... ............ ................ . 

FORMULIER VAN PREMIEBEREKENING UIT DEN LOONSTAAT. 

l NDEELINQ. 

Klasse .. . ... ........... ; gevarencijfer 

Premie per gulden loon : 0, .............. . 
L oonbedrag, dat blijkens achterstaanden loonstaat 

voor de premieberekening in aanmerking komt : 
Vermenigvuldiging van dit bedrag met boven

staande premie per gulden loon, n .l. 0,. 

. f ···-···········---· 

geeft de totale premie . . f ............ .. ... ...... . 

Aldus naar beste weten overeenkomstig de waarheid ingevuld, 

Te .................................................... , den ........ .......... ............. .. ... .. ............ 19 

(Onderteekening van den werkgever of van dengene, 
die hem rechtens vertegenwoordigt. ) 

Indien de werkgever gedurende een gedeelte der betalingsperiode niet bij de 
Rijksverzekeringsbank was aangesloten, moet worden vermeld de dag, waarop de 
aansluiting bij de Rijksverzekeringsbank aan~evangen of geëindigd is. De loon
staat wordt ingevuld uitsluitend over het gedeelte der betalingsperiode, gedurende 
hetwelk de werkgever bij Je Rijksverzekeringsbank is aangesloten. Bij de bere• 
kening van het maximum•loon, waarover voor een werkman over de betalings• 
periode p remie moet worden betaald, geldt als betalingsperiode dat gedeelte der 
betalingsperiode, gedurende hetwelk de werkgever bij de Rijksverzekeringsbank 
was aangesloten. 

FORMULIER VAN DEN LOONSTAAT. 

Bladzijde 1 van den loonstaat, 
Bedrijfsnummer(s) ..... ........... : ... ..................... _ .. 
Betalingsperiode tusschen 12 uur 's nachts na afloop van Zondag ... ........ ............ ............... 19 ............ . 

en 12 ,, ................... .. ......... ..... ... 19 ... .... .... . . 
f 4.- vermenigvuldigd met het aantal dagen der betalingsperiode, nlleen de Zondagen en de alge-

meen erkende Christelijke feestdagen niet mede gerekend, bedraagt . . f ......................... . 
(Dit is het maximum, waarover voor een werkman over de betalingsperiode premie moet wo.-den betaald.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Voornamen en naam van Soort werkzaamheden of Ver• Dagen W ette-
de(n) verzekerde. betrekking van de(n) v. 1. s. diend ge· lijk 

verzekerde. loon. werkt. loon. 
a. b. ~. d. e. f. 

f f 
-

, Over te dragen totalen 1 
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Bladzijde ......... ... . Maximum wettelijk loon per werkman f ...... ........ ........... . 

1 2 -3 4 6 6 7 8 

Voornamen en naam van 
de(n) verzekerde. 

Soort werkzaamheden of 
1. 

Ver- Dagen Wette-
betrekking van de(n) v. s. diend 

loon. 
ge- lijk 

werkt. loon. verzekerde. 
a. b. c. d. e. f. 

Overgedragen totalen van vorige bladzijde f f 

Totaal 

a. Een v. in te schrijven achter den naam van een vrouwelijke verzekerde. 
b. Een 1. in te schrijven achter den naam van een verzekerde, die onder art. 8 der Onge

vallenwet 1901 valt, en in dit geval met art. 43 der wet rekening te houden. 
c. Een s. in te schrijven, voor zoover de verzekerde in een seizoenbedrijf, als bedoeld in 

art. 7, sub III, der wet is werkzaam geweest, en in dit geval met art. 43 der wet 
rekening te houden. 

d. Bedrag van het loon, dat verdiend is of volgens het bepaalde in art. 43 der wet wordt 
geacht te zijn verdiend, onverschillig of het reeds uitbetaald is en onverschillig of het 
voor premieberekening in a1tnmerking komt, met dien verstande, dat voor zooveel 
betreft kantoorpersoneel en directie in geen geval meer behoeft te worden ingevuld dan 
het maximum, waarover voor een werkman over de betalingsperiode premie moet 
worden betaald; onder het verdiende loon zijn begrepen : gratificatiën, winstaandeel en 
andere baten, alsmede de geschatte geldswaarde van kost, huisvesting en andere ver
strekkingen in natura. 

e. Het aantal kalenderdagen, waarop de verzekerde gewerkt heeft tot het verdienen van 
het in kolom 6 genoemde loon. 

f. Kolom 8 wordt niet ingevuld vóór het einde der betalingsperiode. Indien het door den 
werkman in het bedrijf van laden of lossen van schepen, niet bedoeld in art. 10, sub 6, 
der wet en in het bedrijf van laden of lossen van andere vaartuigen uit of in schepen, 
niet bedoeld in art. 10, sub 6, der wet, een en ander uitgeoefend binnen de gemeente 
Rotterdam en op de rivier beneden die gemeente tot aa11 de uitmonding in zee, ver
diende loon het maximum overtreft, waarover voor een werkman over de betalings
periode premie moet worden betaald, wordt dat maximum, en niet het verdiende lovn 
ingevuld. Voor kantoorpersoneel en directie, werkzaam onverschillig in welk bedrijf, 
en voor alle werklieden, werkzaam in een ander dan de genoemde bedrijven of in 
dezelfde bedrijven, elders uitgeoefend, geldt voor een verzekerde het in kolom 7 
genoemde aantal dagen in de geheele betalingsperiode, vermenigvuldigd met f 4 -
als maximum, waarover voor die(n) verzekerde over de betalingsperiode premie 
moet worden betaald. 

Vastgesteld bij beschikking van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel 
van 21 Mei 1909 n°. 8361, Afdeeling Arbeidersverzekering. 

21 Mei 1909. BESLUIT van den Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel, houden
de vaststelling van het formulier van het 
loonboek en het formulier van den verza
~elstaat, bedoeld in art. 4 van het Konink
lijk besluit van 17 Mei 1909 Staatsblad 122. 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel; 

Gezien artikel 46 litt. d, der Ongevallenwet 
1901 (wet van 2 Januari 1901, Staatsblad no. 1), 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 Febru
ari 1909 (Staatsblad n°. 46), alsmede de artike
len 3 en 4 van het Koninklijk besluit van 17 

Mei 1909 (Staatsblad n•. 122), tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
ter uitvoering van de artikelen 46 en 47bis der 
Ongevallenwet 1901; 

Heeft goedgevonden : 
het formulier van het loonboek en het for

mulier van den verzamelstaat, bedoeld in ar
tikel 4 van voornoemd Koninklijk besluit, vast 
te stellen overeenkomstig de bij deze beschik
king gevoegde modellen. 

's Gravenhage, 21 Mei l\J09. 
De Minister voornoemd, 

A.S. TALMA. 



Naam van het Schip: 

l. 2. 

(a) 

FORMULIER VAN EEN DUBBELE BLADZIJDE UIT HET LOON.BOEK. 

· { 
aangevangen dag 19 

Belading 
geëindigd dag 19 

·l 
aangevangun dag 19 

Lossing. 
geëindigd dag 19 

Bedrag van het loon voor lossen en laden, dat verdiend is of volgens het bepaalde in arti 
kel 43 der Ongevallenwet 1901 wordt geacht te zijn verdiend, onverschillig of het reeds 
uitbetaald is, en onversch illig of het voor premieberekening in aanmerking komt, of, is de 
we_rkgever niet bij de Rijksverzekeringsbank aangesloten, voor premieberekening in aanmer
king zou komen, indien de werkgever wel bij de Rijksverzekeringsbank was aangesloten: 

DIJ HE1' WERKEN IN UURLOON. 

bil bi: bè .. ..:. Ä . /... ..:. . /... . 'O 
{l~ "' ~-"d i;..ti "' . ..:. . .. ..:. . 

A ,0 
"' bil 'O bil ,.A.!<i ,0 ,.A-'< "' bil ,.A.!<i .. "' C) ... 0"' 

C) ... A o! C) ... 
:::? 

c., ... ..., "' c., ... .. .. "' .!3 .. "' ~'O "'"' oeo .. "' .... .. "' ~'O .. "' 
~;;;-- z~ A z~ z~ A z~ p-- z~ z~ 

1JÎJ il.!oi "' ,0 c., .... 
Cl "'., 0 z~ N 

3. 4. ó. 6. 7. 8. 9. 10. ' 11. 12. 13. 14. ló. 16. 

f f f r f r r f r f f f r f 

Voornamen en namen van de ploegbazen of voorlieden: 

Omschrijving der lading (soorten en hoeveelheden) : 

v.m. 
uur n.m. 
uur v.m. 

· n.m. 
v.m. 

uur -n.m. 
uur v.m. 

n.m. 

Aantal dagen of 
nachten waarop of 

waarin 
gewerkt is 

'l'O· 

IN ANDER DAN l'AAL. 
UURLOON: 

bi). 
bil ..., 
"' -g~ ..Cl • 

",;tl ~~ 'O ... 
"' 0"' 

.!3 ~ N~ A ~ 

.!3 .!3 
17. 18. 19. 20. 

f 

JI Totaal .f 

a) Indien verschillende soorten goederen, b.v. graan, erts, houtsoorten, ijzer, stukgoederen, gelost of geladen zijn, moeten in deze kolom aange
duid worden de soort of soorten en hoeveelhed en goederen, door den werkman of een reeks werklieden gezamenlijk gelost of geladen. 

b) Datum invullen. 

Va st11:esteld bij beschikking van den Minister van Landbouw, Nijverheid 
,.__ U .., .,.;1 ,._1 .... on 'l1 M o; 10()Q T'IO Q:~/;.TT A .frli:atiilina A rhAlriArRVAl''ZAkAri nu. 

1:0 
1--' 

1.:: 
t,,j ... 
...., 

. <C 

C 

;O 



Formulier van den verzamelstaat 
VERZAMELSTAAT ONTLEEND AAN HET LOONBOEK. 

W erkgever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Plaats, waar het kantoor is gevestigd . . . . . . . . . . . . 

De ondergeteekende verklaart, dat de vermelding der schepen, welker lossine; of belading door werklieden in dienst van genoemden werkgever, 
geheel of ten deele heeft plaats gehad in de loonstaatperiode (betalingsperiode voor de bij de Rijksverzekeringsbank aangesloten werkgevers) 
tusschen 12 uur 's nachts na afloop van Zondag . . . . . . . . . 19 .. en 12 uur 's nacht na afloop van Zonda&" . . . . . . . . . 
19 .. , volledig is $) en dat de hierachter volgende opgaven, waaronder het loon van kantoorpersoneel en directie niet 1s opgenomen, juist zijn. 

. . . . . . . . , .. ... .. . . . . 19 .. . 
(Onderteekenin_q van den werkgever of van 

dengene, die hem rechtens vertegenwoordigt. ) 
"' ) Zoo noodig een vervolgblad aan te plakken en door datum en onderteekening te waarmerken. 

IN G E K O M E N L AD IN G. UIT GA A N D E L AD I N G. 

Lading gelost Data lossing Lading ingeladen Data belading 

Arbeidsloon Arbeidsloon Naam *) (voor elke soort een (voor elke soort een 
"') 

regel gebruiken) voor regel gebruiken) voor van het schip 
begin einde begin einde soort der 

1 

hoeveel- lossing soort der 1 hoeveel- belading 
lading heid lading heid 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

f f 

Arbeidsloon 
voor het 

schip 
totaal 

14 

f 

*) In deze kolommen met JA of NEEN aan te geven, of de lossing of de belading reeds was beëindigd aan het einde der loonstaatperiode 
(betalingsperiode voor de bij de RijksverzAkeringsbank aangesloten werkgevers). 

Vastgesteld bij beschikking van den Minister van· Landbouw, Nijverheid en Handel 
van 21 Mei 1909, n°. 83 5n, Afdeeling Arbeidersverzekering. 

~ 

c:o 
0 
c:o 
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22 Mei 1909. BESLUIT, tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 18 Sep
tember 1906 (Staatsblad n•. 244), waarbij 
aan de Vereeniging tot Christelijke ver
zorging van krankzinnigen in Nederland, 
gevestigd te Utreclit, vergunning is ver
leend op een terrein in de gemeenten 
Doorwerth en Renkum een gesticht voor 
krankzinnigen op te richten. S. 125. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binncnlandsche Zaken van 18 Mei 1909, n°. 
4829, afdeeling Binnenlandsch 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 : 
te bepalen: 

Eenig artikel. 

In het eerste lid van artikel 2 van Ons be
sluit van 18 September 1906 (Staatsblad n•. 
244), zooals dat luidt ingevolge Ons besluit 
van 28 September 1908 (Staatsblad n•. 304), 
wordt in. plaats van "354 krankzinnigen (177 
mannen en 177 vrouwen)", gelezen "356 krank
zinnigen (178 mannen en 178 vrouwen)". 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in bet Staatsblad zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 22sten Mei 1909. 

(get.) WIL HEL MINA. 

De Minister van B innenla.ndsche Zaken, 
(get.) HEEMSKERK. 

l Uitge_q. 30 Mei 1909.) 

22 Mei 1909. BESLUIT waarbij° ontheffing van 
den werkelijken dienst in verleend. 

WlJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van onze Ministers van 
Binnenlandsche Zaken en Oorlog, van 8 Mei 
1909, n•. 880 afdeeling Militie en W eerbaar
heid en van 17 Mei 1909, afdeeling Militie en 
Landweer (M), n°. 223, betreffende een verzoek 
om ontheffing van den werkelijken dienst bij 
de Militie van J OHA.NNES ADRIANUS VAN 
KAN, loteling voor de lichting van 1909 voor 
de gemeente Voorburg ; 

Overwegende : 
dat adressant is de tweede van een gezin 

van zeven zonen, van welke de oudste COR· 
NELIS PETRUS VAN KAN, loteling voor de 
lichting van 1908, voor de gemeente Voorburg 
in dat jaar wegens ziekte niet heeft voldaan'. 

aan de oproepirig ter aflevering en inlijving 
bij de Militie ; 

dat op laatstgenoemde, nadat deze van zijne 
ziekte was hersteld, door Gedeputeerde Staten 
van Zuidholland art. 158 der Militiewet 1901 
is toegepast, ten gevolge waarvan hij, nadat 
dit college de redenen zijner niet-opkomst als 
geldig had aangenomen en hij voor den dienst 
geschikt was bevonden, op 13 October 1908 
bij de Militie is ingelijfd; 

dat aan adressant door den Militieraad geen 
vrijstelling van militiedienst op grond van art. 
46, juncto art. 48, 1°., -van boven aangehaalde 
wet kon worden verleend, omdat zijn voor
noemde broeder op het tijdstip bedoeld in art. 
52, l ste zinsnede, dier wet, niet in dienst was ; 

dat het in dit bijzonder geval niet billijk 
zou zijn , adressant tot werkelijken diénst bij de 
militie te verplichten, nu zijn broeder in dienst 
is als loteling voor de lichting van 1908; 

Gezien art. 113, derde zinsnede, der Militie
wet 1901 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1°. aan den loteling JOHANNES ADRIANUS 

VAN KAN, voornoemd, nadat hij bij de Militie 
zal zijn ingelijfd, ontheffing van den werkelij
ken dienst voor zijn geheelen Militiediensttijd 
te verleenen ; 

2°. te bepalen, dat die loteling niet in per· 
soon aan de Militaire autoriteit zal worden 
afgeleverd, maar dat zijne inlijving zal geschie
den enkel op overgifte van een uittreksel uit 
den staat model n•. 14, voorgeschreven bij art. 
61 van Ons besluit van 2 December 1901 
(Staatsblad n•. 230), laatstelijk aangevuld en 
gewijzigd bij Ons besluit van 9 Januari 1909 
(Staatsblad n°. 10). 

Onze Minister. van Binnenlandsche Zaken 
en Oorlog zijn, ieder voor zooveel hem aan• 
gaat, belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in de Nederlandsche Staatscourant zal 
worden geplaatst. 

's Gravenhage, 22 Mei 1909. 
(get.) WILHELMINA. 

De M inister van B innenlandse/ie Zaken, 
(get.) HEEMSKERK. 

De M ;nistervan Oorlog, (get.) F. H.A. SABRON. 

24 Mei 1909. BESLUIT, houdende wijziging 
van het .Bijzonder Reglement op den 
loodsdienst in h et IVde en Vde district 
(Goedereede, Maas en B rouwershaven), vast
gesteld bij KoJ:\inklijk besluit van den 
22sten Januari 1902 (Staatsblad n•. 5) en 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk be
sluit van den 30sten Mei 1908 (Staats
blad n°. 192). S. 126. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Marine van den 19den Mei 1909, Bureau G, 
n°. 65; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van den eersten Juli 1909 krach

tens het bepaalde sub 2, letter a, van Ons 
besluit van 22 Januari 1902 (Staatsblad n•. 5) 
te wijzigen het bij dat besluit vastgesteld 
gewijzigd en laatstelijk bij Ons hesluit van 
30 Mei 1908 (Staatsblad n•. 192) opnieuw ge
wijzigd Bijzoi.Hler Reglement op den loods
d ienst in het IV de en Vde district (Goedereede, 
Maas en Brouwershaven), als: 

Artikel 2, de regels 4-6 van onderen, wor
den gelezen : 

"Van de standplaats Maassluis kan een post 
van één of meer loodsen, tevens toegelaten tot 
het loodsen naàr zee, te Schiedam, en te Vlawr
dingen worden gedetacheerd." 

Artikel 4 wordt gelezen : 
,,Het materieel· bestaat uit: 
9 zeeloodsvaartuigen, waarvan ten hoogste 

6 stoomvaartuigen, 
1 vaartuig tot het afhalen der loodsen van 

naar zee varende schepen, 
2 inspectie- tevens peiling- en werkvaar

tuigen, 
4 reserve-zeeloodsvaartuigen , waarvan 2 

stoomvaartuigen, die tevens bestemd zijn om, 
met of zonder de vaste bemanning, als zoo
danig dienst te doen in het lilde district, 

1 reserve-vaartuig voor de afhaaldiensten, 
1 reserve inspectie- tevens peiling- en werk 

vaartuig." 
Artikel 5. De eerste 14 regels worden ge

lezen : 
., Het loodspersoneel bestaat uit : 

A. Voor den zeeloodsdienst, 
9 loodsschippers der lste klasse, 
2 loodsschippers der 2de klasse, 

124 zeeloodsen, 
12 loodskweekelingen der I ste klasse, waar 

van 4 gedetacheerd op de standplaats Hoek 
van Holland, 

76 
{ loodskweekelingen der 2de klasse, 

matrozen, 
1G matroos-koks, 
8 machinisten, 

16 eerste stokers. 
8 tweede stokers, 

16 h ulpstokers." 
De regels 11-13 van onderen, worden ge

lezen : 
"36 binnenloodsen, tevens toegelaten tot het 

loodsen naar zee, waarvan één of meer ge-

l 909. 

detacheerd kunnen worden te Schiedam en te 
Vlaardingen ." 

Artikel 6 wordt gelezen : 
,,De zeeloods vaartuigen worden bemand met: 

a. Voor den dienst in het Engelsche 
lianaal: 

de stoomvaartuigen, 
1 loudsschi pper der lste klasse, 
1 zeeloods-stuurman, 

24 zeeloodsen, 

8 
{ loodskweekelingen der 2de klasse, 

matrozen, 
1 matroos-kok, 
1 machinist, 
2 eerste stokers, 
1 tweede stoker, 
2 hulpstokers; 

de zeilvaarft<i_qen, 
1 loodsschipper der lste 

15 zeeloodsen, 

4 
{ loodskweekelingen der 

matrozen, 
1 matroos-kok. 

klasse, 

2de klasse, 

b. Voor den kustdienst : 
de stoomvaartuigen, 

1 loodsschipper der lste 
1 zeeloods-stuurman, 

klasse, 

10 zeeloodsen, 
2 loodskweekelingen 

f 
loodskweekelingen 

9 I der 2de klasse, 
matrozen , 

1 matroos-kok , 
1 machinist, 
2 eerste stokers, 
1 tweede stoker, 
2 hulpstokers; 

de zeilvaar tuigen, 

der lste klasse, 
waarvan 1 gedeta

cheerd aan de 
berg haven aan 
den HoekvanHol· 
land voor den af· 
haaldienstaldaar, 

1 loodsPchipper der l ste klasse, 
8 zeeloodsen, 
1 loodskweekeling der lste klasse, 

J loods kweekelingen 
4 I der 2de klasse. 

matrozen, 

1 matroos-kok. 

waarvan 1 gedt ta
cheerd aan de 
berghaven aan 
den Hoek van Hol
land voor den af 
haaldienstaldaar, 

c. De reservE-stoomvaartuigen, 
1 machinist, 
2 eerste stokers, 
1 tweede stoker, 
2 hulpstokers, 
4 matrozen, 

18 
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1 matroos-kok. 
Het loodsafbaalvaartuig te Hellevoetsluis 

wordt bemand met: 
1 loodsschipper der 2de klasse, 

5 
{ loodskweekelingen der 2de klasse, 

matrozen. 
De inspectie- tevens peiling- en werkvaar

tuigen worden bemand met : 
1 loodsschipper der 2de klasse, 

3 
f loodskweekelingen der 2de klasse, 
l matrozen ." 

Artikel 7, het eerste lid wordt gelezen: 
"Drie of vier loodsvaartuigen, waarvan ten 

hoogste drie stoomvaartuigen, zijn bestemd 
voor den dienst in het Engelsche kanaal." 

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

's Gravenhage, den 24sten Mei 1909. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Marine, (get.) J. WENTHOLT. 
(Uitgeg. 9 Juni 1909.) 

25 Mei 1909. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 7 Februari 
1906 (Staatsblad n°. 22), tot nadere uit
voering van de artikelen 6, eerste lid, en 
35, eerste lid van de Drankwet (Staatsblad 
1904, n°. 235). S. 127. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenla.ndsche Zaken van 23 April 1909 

0

n°. 3224, a.fdeeling Binnenla.ndsch Bestuur ; 
Overwegende, dat het wenschelijk is, de 

artikelen 8, 15 en 16 van Ons besluit van 7 Fe
bruari 1906 (Staatsblad n°. 22) tot nadere uit
voering van de artikelen 6, eerste lid en 35 
eerste lid van de Drankwet (Staatsblad 1904, 
n°. 235) te wijzigen ; 

Den Raad van Sta.te gehoord (advies van 
11 Mei 1909, n°. 24); 

Gezien het na.der rapport van Onzen~Minister 
van Binnenla.ndsche Zaken van 21 Mei 1909, 
no. 4894, afdeeling Binnenla.ndsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en versta.an: 
ic. te bepalen: 

Art. I. A.:tikel 8 van Ons voormeld besluit 
wordt gelezen als volgt: 

"Van iedere der bepalingen van de artikelen 
3-7 kan door Onzen Minister van Binnen
la.ndsch e Zaken afwijking worden toegestaan". 

Artikel 15 van dat besluit wordt gelezen als 
volgt: 

"De localiteit moet in den buitenwand of 
in een van de buitenwanden hebben tenminste 
één•beweegba.ar ra.a.m_ en één beweegbare deur 

indien zij gelijkvloers en twee beweegba.re
ra.men, indien zij op een verdieping gelegen is". 

Artikel 16 van dat besluit wordt gelezen a.l& 
volgt: 

,, V a.n iedere der bepalingen van de artikelen, 
11-15 kan door Onzen Minister van Binnen
la.ndsche Zaken afwijking worden toegestaan". 

Art. II. Dit besluit treedt in werking op• 
den tweeden dag, na. dien der dagteekening 
van het Staatsblad en van de Staatscourant, 
waarin het gepla.a. tst is. 

Onze Minister van Binnenla.ndsche Zaken i& 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
gelijktijdig in het Staatsblad en in de Staats
courant zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad van 
Sta.te. 

's Gravenhage, den 25sten Mei 1909. 

(get.) WILHEl,MINA. 

t ' De Minister van Binnenlandsche Zaken , 
(get.) HEEMSKERK. 

( Uitgeg. 4 Juni 1909.) 

26 Mei 1909. BESLUIT, houdende beslissing, 
dat het toezicht van Gedeputeerde Staten 
- ten aanzien van de goedkeuring van 
een raadsbesluit tot verkoop van grond -
strekt om te beoordeelen of een dergelijk 
besluit overeen te brengen is met eene
redelijke behartiging van het gemeente
belang. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente Hilvarenbeek tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant d.d. 3 December 1908 G, n°. 218, 
2• Afd. 1 • Bureau, waarbij goedkeuring werd 
onthouden aan het besluit van den Raad dd. 
8 Februari 1908, strekkende tot verkoop 
van perceelen gerooid dennenhout en heide
grond; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 5 Mei 
1909 n°. 119; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 18 Mei 1909, n°. 
4743 afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat onder dagteekening van 
8 Februari 1908 de Raad der gemeente Hilvaren
beek besloten heeft tot verkoop van perceclen 
gerooid dennenhout en heidegrond, kadastraal 
bekend gemeente Hilvarenbeek sectie D, nos. 
901, 902,î.,903, 904, 905, 947, 517, samen uit
makende 137,4780, H.A., en het daarin gelegen 

. ongenummerd heidespoor tusschen de perceelen 
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nos. 947 en 517, voor den prijs van/ 50 per H.A. 
aan de Heidemaatschappij te Utrecht; 

dat, nadat de Inspecteur der Staatsbosschen 
en ontginningen tot niet goedkeuring van het 
raadsbesluit had geadviseerd, Gedeputeerde 
Staten bij besluit van 3 December 1908, n°. 218, 
2• Afd. lste Bureau, hunne goedkeuring daar
aan hebben onthouden, uit overweging dat de 
gemeente Hilvarenbeek thans nog bezit heeft 
van ruim 760 H.A. meest voor boschaanleg en 
gedeeltehjk ook voor aanleg tot grasland ge
schikten grond, waarvan slechts ruim 100 H.A. 
in exploitatie gebracht is, terwijl, gelijk ook 
door den Raad der gemeente wordt erkend, 
op voor exploitatie zeer gunstige ligging hon
derden hectaren nog wachten op ontginning ; 

dat hier kennelijk een toestand is, als waar
tegen de Regeering, gesteund door de Volks
vertegenwoordiging voorziening hee~ willen 
treffen door ontginning van woeste gemeente
gronden tot bosch en de instandhouding van 
gemeentelijk boschbezit te erkennen als een 
algemeen belang ; 

dat de Regeering, om voor de handhaving 
van dit algemeen belang de medewerking der 
gemeentebesturen te winnen, heeft versterkt 
het speciale belang van gemeenten, die voldoen
de uitgestrektheid woesten voor boschaanleg 
geschikten grond bezitten, om gemeentebosch 
ao.n te leggen en in stand te houden, door bij 
Koninklijk Besluit van 27 Juli 1907, n°. 76, 
financieele en technische hulp van denl Staat 
aan te bieden tegen de verplichting, in het be
lang der exploitatie, om bij aanleg en beheer 
Staatstoezicht te aanvaarden; dat hiertegen
over niet gehandhaafd kan worden het stand
punt van den gemeenteraad van Hilvarenbeek, 
diei:_het boschbezit opvat als wisselvallig, zoo
dat dit alleen bij def gunstige ligging aan de 
grens van eene groote gemeente, waar de op
brengst van bosch een voordeeligen afzet kan 
~n,_verkieselijk is_en die .inloasu dit~bezit, 
waar de gunstige voorwaarden aanwezig zijn, 
wenscht, uit te breiden met en binnen de grens 
van[de middelen, die door verkoop van minder 
gunstig gelegen gronden worden verschaft ; 
dat het door deze opvatting beheerschte raads
besluit tot verkoop van grond tegen den prijs, 
die blijkbaar aan de koopster;;voordeelen~belooft 
van exploitatie onder een door haar ingesteld 
en bezoldigd beheer >'an haar bezittingen ter 
plaatse, aan de gemeente onttrekt, nagenoeg 
zooveel, zoo niet grooter voordeel als de koopster 
kan genieten, voorts het voordeel van sterke 
vermindering ~van exploitatiekosten, die inge
volge voornoemdl_Koninklijk Besluit kan toe
vallen bij eigen beheer, en het voordeel der be-

vordering van het financieel belang der gemeen
te in de toekomst; dat het miskent het alge
meen belang en het plaatselijk belang van aan
leg en instandhouding van gemeentebosch en 
een stelsel huldigt van inkrimping van gemeen-, 
telijk boschbeheer met zijne economische belan
gen voor Staat en gemeente door op verkoop 
van gronden op grooter schaal de kosten te 
verhalen van exploitatie op vermindi;rde schaal; 
dat mitsdien het, algemeen belang, verbonden 
met het gemeentelijk belang, geacht kan wor
den door den verkoop te worden geschaad ; 

dat van dit besluit de gemeenteraad bij Ons 
in beroep is gekomen, daarbij aanvoerende, dat 
ofschoon langdurig rekening is gehouden met 
de vraag of eigen exploitatie met Staatshulp, 
zou kunnen worden ter hand genomen, de Raadt 
ten slotte meende in dit bijzonder geval tot ver
koop te moeten besluiten omdat in deze het fi
nancieel belang der gemeente zoozeer was be
trokken, daar de Heidemaatschappij wier goe
deren aan de gemeente grenzen den zeer hoogen 
prijs van / 50 per H.A. wil besteden, hetgeen 
zeer hoog moet genoemd worden, waar anders 
bij verkoop slechts besteed wordt een bedrag 
van / 25 maximum per H.A.; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten de 
weigering hunner goedkeuring van het raads
besluit in de eerste en voornaamste plaats doen 
steunen op beweerde miskenning van de zijde 
van het gemeentebestuur van het algemeen be
lang van aanleg en instandhouding van ge
meentebosch met financieele en technische hulp 
van den Staat ; 

Overwegende te dien opzichte, dat het toe
zicht van Gedeputeerde Staten strekt om te be
oordeelen, of een besluit van den gemeenteraad 
overeen te brengen is roet eene redelijke be
hartiging van het gemeentebelang ; 

Overwegende nu, dat het gemeentebelang ge
baat zal worden niet slechts wegens den voor 
de gemeente gunstigen koopprijs die voor de 
± 140 H.A. kon worden bedongen en dien de 
gemeente voornemens is te besteden voor ver
betering en eventueel uitbreiding van hare ove
rige gronden, maar ook met het oog op de wijze 
waarop de Nederlandsche Heidemaatschappij de 
bewuste gronden denkt te exploiteeren, waar
door eene vermeerderde vestiging van eene ge
zeten arbeidersbevolking het te verwachten ge
volg zal zijn ; 

dat onder deze omstandigheden voor Gede
puteerde Staten geen termen aanwezig waren 
om de gevraagde goedkeuring te onthouden ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
18* 
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van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
alsnog 11:oedkeuring te verleenen aan het besluit 
van den Raad der gemeente Hilvareweek van 
8 F ebruari 1908 tot verkoop van perceelen ge
rooid dennenhout en heidegrond ; · 

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

27 M ei 1909. BESLUIT, waarbij goedkeuring 
is onthouden aan eene regeling van den 
leeftijd voor de toelating van kind eren tot 
de openbare lagere school. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente Aengwirden tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Friesland 
Jd. 10 December 1908, n°. 73, 2de afdeeling, 
waarbij goedkeuring is onthouden, voor zooveel 
betreft de in de verordening opgenomen regeling 
van den leeftijd, welken de kinderen moeten 
bereikt hebben vóór zij op de openbare lagere 
school worden toegelaten, aan het besluit van 
dien Raad dd. 28 October 1908, tot vaststelling 
van eene verordening, regelende het openbaar 
lager onderwijs in die gemeente ; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 
21 April 1909, n°. 123; 

Op de voordracht_Jvan Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken;van 21 Mei 1909n°. 4149, 
afdeeling Lager Onderwijs ; 

Overwegende, dat deze verordening in art. 1 
bepaalt dat om toegelaten te worden tot de 
school te Heerenveen, de kinderen den leeftijd 
van 6 jaren moeten bereikt hebben of dien leef
tijd in het jaar van toelating moeten kunnen 
bereiken ; dat voor toelating tot de overige 
scholen de kinderen den leeftijd van 5 jaren 
moeten bereikt hebben; en dat het tijdstip van 
toelating is 1 :April, 1 behalve voor de school te 
Luinieberd, waar de toelating om de negen 
maanden plaats heeft ; 

dat Gedeputeerde Staten van Friesland, bij 
besluit van 10 December 1908, n°. 73, 2de af
deeling, hunne g~edkeuring aan het raadsbesluit 
hebben onthouden, voor zooveel betreft de 
daarin opgenomen regelingijvan den leeftijd, 
welken de kinderen moeten,bereikt hebben, vóór 
zij op de openbare school worden toegelaten, 
daarbij in hoofdzaak overwegende, dat de toe
lating van kinderen, die nauwelijks den leeftijd 
van vijf jaren bereikt hebben, zoowel ;voor hen 
zelven als voor het onderwijs in alle omstandig
heden schadelijk is, daar zij op zoo jeugdigen 
leeftijd nog niet met vrucht het onderwijs 
kunnen volgen en daardoor ten nadeele van 

oudere klasgenooten den goeden gang van het 
onderwijs belemmeren ; 

dat ook geene termen bestaan om kinderen, 
die juist den leeftijd van 5 jaren en 3 maanden 
hebben bereikt, op de school te Heerenveen toe 
te laten, en de leeftijd van toelating tot die 
school zonder eenig bezwaar zes maanden 
hooger kan worden gesteld ; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
de gemeenteraad van Aengwirden bij Ons in 
beroep is gekomen daarbij betoogende, dat - in 
verband met plaatselijke toestanden - de leef
tijdsgrens door hem niet te laag gesteld is ; 

Overwegende, dat de gronden, waarop het be
streden besluit steunt, juist zijn en die tot de 
onze makende ; 

Gezien de wet tot regeling van het lager 
onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het ingestelde beroep ongegrond te verkla

ren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

i:>elast enz. (W. v. D. B. A.) 

28 Mei 1909 . .BESLUIT, tot vernietiging van een 
gedeelte der Instructie voor de onderwijzers 
aan de openbare lagere scholen in de ge
meente Hoogeveen, vastgesteld door den 
Raad dier gemeente in zijne vergadering 
van 24 December 1886 en gewijzigd den 
8 April 1897. S. 128. 

WIJ WILHELMINA, EN_Z. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 1 Maart 1909 , 
n•. 16042, afdeeling Lager Onderwijs, tot ver
nietiging van artikel 6 der Instructie voor de 
onderwijzers aan de openbare lagere scholen 
in de gemeente Hoogeveen ; 

Overwegende, dat artikel 6 van voornoemde 
Instructie bepaalt : ,,.Burgemeester en Wethou
ders zijn bevoegd een onderwijzer tijdelijk naar 
eene andere school over te plaatsen, indien 
zulks in het belang van het onderwijs noodig 
wordt geacht" ; 

dat volgens art. 29, achtste lid, der wet tot 
regeling van het lager onderwijs de benoeming 
van eenen onderwijzer geschiedt aan eene be
paaldelijk aangewezen school ; 

dat artikel 6 der Instructie, voor zooverre 
het eenen onderwijzer verplicht de opdracht 
tot tijdelijke overplaatsing naar eene andere 
school, dan waaraan hij zijne vaste aanstelling 
heeft te aanvaarden, in strijd is met artikel 29, 
achtste lid, dier wet ; 

dat artikel 33, eerste lid, dierzelfde wet aan 
burgemeester en wethouders, in overleg met 
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den arrondissements-schoolopziener , de be
voegdheid geeft in de tijdelijke waarneming 
der aan eene gemeenteschool opengevallen 
plaats te voorzien in geene andere gevallen, 
dan wanneer die plaats is opengevallen door 
schorsing, ontslag of ontstentenis, behoudens 
de bepaling van artikel 33, derde lid, volgens 
welke, ingeval van tijdelijke verhindering, op 
gelijke wijze als in het t:erste lid van dit arti· 
kei is bepaald, in de waarneming kan worden 
voorzien; 

dat artikel 6 der Instructie de bevoegdheid 
tot overplaatsing aan burgemeester en wethou
ders toekent zonder overleg met den arron
dissements-schoolopziener, en ten aanzien van 
de gevallen, waarin overplaatsing zoude kun
nen geschieden, geenerlei beperking inhoudt ; 

dat derhalve artikel 6 der Instructie, be
halve met artikel 29, achtste lid, bovendien 
in strijd is met artikel 33, eerste en derde lid, 
der wet tot regeling van het lager onderwijs ; 

Gelet op de wet tot regeling van hot lager 
onderwijs; 

Gezien art. 163 der Gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord, advies van 

6 April 1909, n°. 42; 
Gezien het nader rapport van Onzen Mi

nister van Binnenlandsche Zaken van 22 Mei 
1909, n°. 3243, afdeeling Lager Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
artikel 6 der Instructie voor de onderwijzers 

aan de openbare lagere scholen in de gemeente 
Hoogeveen, vastgesteld door den Raad dier ge
meente in zijne vergadering van 24 December 
1886, gewijzigd den 8 April 1897, te vernie
tigen 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 afschrift aan 
den Raad van State medegedeeld zal worden. 

's Gravenhage, den 28sten Mei 1909. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsrhe Zaken. 
(qef.) HEKMSKERK. 

(Uitgeg. 11 Juni 1909.) 

28 Mei 1909. BESLUIT, tot vernietiging van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Dockum van 17 October 1908, waarbij 
W. EISMA werd ontslagen als ontvanger 
dier gemeente en van het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Friesland van 
24 December 1908 n°. 64, 2de afdeeling, 
waarbij dat ontslag is goedgekeurd. S. 129. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 27 Maart 1909, 
no. 1140, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat de Raad der gemeente 
Dockum bij besluit van 17 October 1901! aan 
W. E1sMA ontslag heeft gegeven als gemeente
ontvanger, met ingang van den dag, waarop 
dit besluit door Gedeputeerde Staten van Fries
lan,f, zou worden goedgekeurd, uit hoofde, dat 
W. E1sMA. voornoemd zich bij het uitoefenen 
van zijne betrekking, in de laatste jaren, aan 
groote slordigheid schuldig maakte en dat, 
ofschoon bij het door eene Raadscommissie 
ingestelde onderzoek niet was gebleken, dat 
hij tegenover de gemeente in eenig opzicht 
in zijne finantiëele verantwoc,rdelijkheid was 
tekort geschoten, toch voldoende was bewezen, 
dat hij zijne betrekking niet meer na11r be
booren waarnam ; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten van 
Friesland dit besluit hebben goedgekeurd bij 
besluit van 24 December 1908, n•. 64, 2de af
deeling; 

Overwegende, dat op de hierboven vermelde 
gronden aan het ontslag is onthouden het ge
bruikelijk praedicaat "eervol" en dat aldus, 
afgezien nog van den blaam, welke dienten
gevolge op den ontslagene wordt geworpen, 
de aanspraken van den ontslagen ontvanger 
op pensioen zijn aangetast, daar immers, inge
volge de bepalingen van de verordening, rege
lende het pensionneeren en op wachtgeld stellen 
van gemeente-ambtenaren enz. in de gemeente 
Dockum, vastgesteld door den Raad dier ge
meente op 11 September 1900, de ambtenaar 
géén recht op pensioen heeft, zoo hij niet 
eervol is ontslagen ; 

Overwegende, dat, waar blijkens ingesteld 
onderzoek slechts slordigheid ten gevolge van 
hoogen leeftijd, geenszins oneerlijkheid den 
ontvanger kan worden ten laste gelegd, er geen.. 
voldoende termen bestonden om aan dat ont
slag het praedicaat "eervol" te onthouden en 
aldus bovendien verkregen pensioens-aanspra
ken aan te tasten ; 

Overwegende, dat het niet-eervol verleend 
ontslag mitsdien is in strijd met het algemeen 
belang; 

Gelet op artikel 163 der Gemeentewet en. 
artikel 166 der Provinciale Wet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van, 
18 Mei 1909, n•. 22); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Binnenlandsche Zaken van 26 Mei 1909, 
n°. 6139, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengemeld besluit van den gemeenteraad 

van Dockum van 17 October 1908, waarbij aan_ 
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W. EISMA ontslag is verleend als gemeente
ontvanger en het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Fr-iesland van 24 December 1908, 
n•. 64, 2de afdeeling, waarbij dat ontslag is 
goedgekeurd, te vernietigen wegens strijd met 
het algemeen belang. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uit\•oering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift aan den Raad van State mede
gedeeld zal worden. 

's Gravenhage, den 28sten Mei 1909. 
(get.) W I L H E L M I N A. 

De M inisler van Binnenlandsche Zaken, 
(gel. ) HEJ,;MSKERK. 

(Ui lgeg. 11 Juni 1909.) 

28 Mei 1909. BESLUJT, tot nadere vaststelling 
van bepalingen omtrent de bezoldiging 
van de bedienden bij de rechtscolleges, 
kantongerechten en daarbij behoorende 
parketten. S. 130. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van den 22sten April 1909, Afdee
ling A. S./4, n°. 653 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den Uden Mei 1909, n°. 17); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 26 Mei 1909, Afdee
ling A. S./4, n•. 505; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Met intrekking van Ons besluit van 3 Fe

bruari 1906 (Staatsblad n•. 13), vast te stellen 
de navolgende bepalingen omtrent de bezol
diging van de bedienden bij de rechtscolleges , 
kantongerechten en daarbij behoorende par
ketten: 

Art. 1. De jaarwedden van gemelde bedien
den bedragen : 

a.' voor die, werkzaam bij den Hoogen Raad 
der Nederlanden, de Gerechtshoven en de 
Arrondissements-rechtbanken te Amsterdam, 
Rotterdam en 's Gravenhage en de daarbij be
hoorende parketten : 

voor de concierges en de boden ten minste 
/ 700 en ten hoogste f 900 ; 

voor de knechts (portiers daaronder begre
pen) ten minste f 400 en ten hoogste f 650; 

voor hen, die behalve de betrekking van 
..concierge ook die van bode bekleeden, ten 
min.ste f 900 en ten hoogste f 1100 ; 

b. voor die, werkzaam bij de arrondissements
-rechtbanken der eerste klasse en de daarbij 
behoorende parketten, met uitzondering van 

...de d_rie sub a genoemde: 

voor de concierges en de boden ten minste 
f 600 en ten hoogste f 800; 

voor de knechts (portiers daaronder begre
pen) ten minste f 400 en ten hoogste f 600; 

voor hen, die behalve de betrekking van 
concierge ook die van bode bekleeden, ten 
minste f 800 en ten hoogste f 1000 ; 

c. voor die, werkzaam bij de arrondissements
rechtbanken der tweede klasse en de daarbij 
behoorende parketten : 

voor de concierges en de boden ten minste 
f 500 en ten hoogste f 700; 

voor de knechts (portiers daaronder begre
pen) ten minste f 400 en ten hoogste f 600: 

voor hen, die behalve de betrekking van 
concierge ook die van bode bekleeden, ten 
minste f 700 en ten hoogste f 900; 

d. voor die, werkzaam bij de kantongerech
ten of parketten van ambtenaren van het Open
baar Ministerie bij die gerechten ten minste 
f 50 en: ten hoogste f 700. 

Aan concierges kan bovendien het genot van 
vrije woning met al of niet vrij gebruik van 
vuur en licht worden toegekend. 

2 . De jaarwedden van de bedienden, sub a, 
b en c van artikel 1 bedoeld, worden bij be
kwaamheid, geschiktheid en dienstijver ver
hoogd als volgt: 

voor de concierges, de boden en die bedien
den, die beide betrekkingen tegelijkertijd be
kleeden, genoemd onder letter a, b en c van 
artikel 1, nà 2, 4, 6 en 8 jaren dienst als zoodanig; 

voor de knechts (portiers daaronder begre
pen), voor hen, genoemd onder letter a van 
artikel 1, nà ½, 1, 2, 3 en 4 jaar dienst in 
dien rang, en voor hen , genoemd onder let
ter b en c van dat artikel, nà ½, 1, 2 en 3 
jaar dienst in dien rang ; 

telkens met f 50, totdat het voor iederen 
rang vastgestelde maximum-traktement zal zijn 
bereikt. 

Bij benoeming tot eene der voormelde be
trekkingen in den loop van een kwartaal, wor
den de hiervoren vermelde tijdvakken geacht 
aan te vangen met den eersten dag van het 
kwartaal, volgende op dat, waarin de benoe
ming is geschied. 

3 . De bezoldiging van de bedienden bij de 
kantongerechten en ten parkette van de amb
tenaren van het Openbaar Ministerie bij die 
gerechten wordt bij iedere aanstelling door 
Onzen Minister van Justitie vastgesteld. 

Verhooging der bezoldiging van deze be
dienden geschiedt niet langs periodieken weg. 

4. Voor de bedienden, die bij de inwerking
treding van dit besluit eene hoogere bezoldi
ging genieten dan het in art. 1 vastgestelde 
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maximum, blijft die bezoldiging gehandhaafd. 
Ten aanzien van de bedienden bij den Hoo

-gen Raad der Nederlanden, die op het in het 
-voorgaande lid aangewezen tijdstip in dienst 
·zijn, blijft de regeling toepasselijk, vervat in 
·Ons besluit van 13 Feliruari 1904, n°. 30. 

5. De bedienden, die bij de inwerkingtre
•ding van dit besluit eene lagere be:wldiging 
.genieten dan hun naar art. 1 van dit besluit 
zou toekomen, worden, hetzij aanstonds, hetzij 
geleidelijk, voor zooveel noodig den President 
-van het betrokken College of het hoofd van 
·het betrokken Parket gehoord, op de hun toe
komende bezoldiging gebracht. 

6 . Als diensttijd voor de berekening van 
.aanspraak op periodieke verhooging komt 
.alleen in aanmerking de tijd nà 31 Maart 1906. 

7. Voor de toepassing der Burgerlijke Pen
sioenwet wordt het genot van vrije woning 
met al of niet vrij gebruik van vuur en licht, 
-door Onzen Minister van Justitie begroot op 
eene waarde van ten hoogste f 200. 

8. De op de dagteekening van dit besluit 
in dienst zijnde bedienden worden vanaf 1 Ja
nuari 1909 in het genot gesteld van de hun 
naar de vorenstaande bepalingen toekomende 
·hoogere bezoldiging. 

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 Onzen Minister van 
Financiën en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's Gravenhage, den 28sten Mei 1909. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, 
(get. ) NELISSEN. 

(Uitgeg . 9 Juni 1909.) 

1 Juni 1909. BESLUIT, tot aanvulling van het 
Koninklijk besluit van 23 October 1907 
(Staatsblad n°. 275) tot vaststelling van 
een verbod voor het nachtelijk gebruik 
vnn de stoomfluit en de scheepsklok op 
den Rijn, met inbegrip van de Waal en 
de Lek. S. 131. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 30 April 1909, L•. B, afdee
ling Waterstaat, tot aanvulling van het Ko
ninklijk besluit van 23 October 1907 (Staats
blad n°. 275) tot vaststelling van een verbod 
voor het nachtelijk gebruik van de stoomfluit 
,en de scheepsklok op den Rijn met inbegrip 
-van de Waal en de Lek; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 (Staats• 
.blad no. 69); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
18 Mei 1909, n°. 20); 

Gezien de nadere voordranht van Onzen 
voornoemden Minister van 27 Mei 1909, n•. 
217, afdeeling Waterstaat ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
In Ons besluit van 23 October 1907 (Staats

blad n°. 275) tot vaststelling van een verbod 
voor het nachtelijk gebruik van de stoomfluit 
en de scl,eepsklok op de Rijn met inbegrip 
van de Waal en de Lek, wordt een vierde artikel 
bijgevoegd, luidende: 

Art. 4. Met de handhaving van dit besluit 
zijn belast de ambtenaren van den Waterstaat 
en de kanaalbeambten . 

De ambtenaren van den Waterstaat zijn be
voegd tot de handelingen, omschreven in de 
artikelen 3 en 6 der wet van 28 Februari 1891 
(Sta,tsblad n°. 69). 

De kanaalbeambten zijn bevoegd tot de 
handelingen, in artikel 6 van voormelde wet 
omschreven. 

In dit artikel worden verstaan onder amb
tenaren van den Waterstaat: 

de hoofdingenieurs-directeuren, ingenieurs, 
adjunct-ingenieurs, opzichters en adjunct-op
zichters van den Rijkswaterstaat, zoomede de 
Rijksbakenmeesters; 

onder kanaalbeambten: 
de havenmeesters, sluis- en hulpsluismees

ters, sluis- en hulpsluis-, brug-, pont-, kanaal
en dijkwachters, sluis- en brugknechts in dienst 
van het Rijk. 

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

's Gravenhage, den lsten Juni 1909. 
(get. ) W IL H EL MI N A . 

De Minister van Waterstaat, 
(get.) L. H. W. REGOUT. 

(Ui tgeg. 15 ,Juni 1909.) 

2 Juni 1909. BESLUIT, houdende ·vrijstelling 
van het invoerrecht voor collodion, be
noodigd bij de werkzaamheden in leder
fabrieken. S. 132. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van den 6den Mei 1909, n°. 100, 
Accijnzen; 

Gezien de wet van 11 December 1893 (Staats
blad n°. 175) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
18 Mei 1909, n°. 18) ; 

Gelet op het nader rapport van .Onzen voor-
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noemden Minister van 26 Mei 1909, n°. 117, 
Accijnzen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
_ palen: 

Eenig artikel. 

Er wordt vrijsteliing van het invoerrecht ge
noten voor collodion, benoodigd bij de werk• 
zaamheden in . lederfabrieken. 

Ten aanzien van die vrijstelling zijn van 
toepassing de bepalingen, vervat in de artt. 
R tot en met 11 van Ons besluit van 11 Au
gustus 1908 (Staa tsblad n°. 284). 

Onze Minister voornoemd i3 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 2den Juni 1909. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, (get.) KoLKMAN, 
(Uitgeg. 15 Juni 1909.) 

2 Juni 1909. BicsLUIT van den Minister van 
Oorlog VI• Afd. n°. 181 betreffende be
looningen aan restirve-personeel, voor het 
geven van onderricht in den wapenhandel 
en in het schieten. 

De Minister van Oorlog ; 
Gezien het Koninklijk Besluit van 8 Mei 1909, 

n°. 35, (1) 
Brengt voorschreven Koninklijk Besluit, door 

deze, ter kennis van de Landmacht ; 
En heeft goedgevonden, tevens bij deze te 

bepalen: 
I. De belooning, in gemeld Koninklijk Be

sluit bedoeld, .wordt, binnen de daarbij aange
geven grenzen, door den Inspecteur der In
fanterie voor ieder geval vastgesteld, en zulks 
naar den maatstaf, dat aan den belanghebbende 
voor elk uur, dat hij aan het onderricht deel
neemt, zóóveel toekomt, dat het tijdverlies 
voor den gang naar en van de oefeningsplaats 
daarin mede is vergoed met ongeveer f 0.60 
per vol uur: gedeelten van een uur komen 
daarbij niet in aanmerking. 

De uitbetaling van de belooningen geschiedt 
maandelijks door de zorg van de Hoofd
administratie van het korps, waarbij de reserve
officier is ingedeeld. Is hij ingedeeld bij de 
Landweer, dan vraagt de landweerdistricts
commandant de betaling aan bij de admini

•Stratie van een korps in of nabij zijne stand
plaats tegen overgave van behoorlijke be
talingsbewijzen, ingericht volgens n°. 119 der 

(1) Zie hierboven. 

Modellen, behoorende bij het Reglement van 
Administratie bij de Landmacht. 

De bewijzen worden voorzien van eene ver
klaring van dienstverrichting van de bevoegde
militaire autoriteit en van een goedkeurend 
visum door of van wege den Inspecteur del" 
Infanterie. 

II. In de hierna vermelde Beschikkingen 
worden de volgende wijzigingen en aanvul
lingen aangebracht. 

1 °. In § 46 van de sedert gewijzigde Be
schikking van 6 Juni 1906, lllde Afd., n°. 396 
wordt voor: .,landweerdistrictscommandant" 
gelezen "Inspecteur der Infanterie". 

2°. In de Beschikking van 25 Maart 1907, 
Ilde Afd., n°. 127 wordt: 

a. de op twee na laatste alinea van punt 6°. 
vervangen door : 

,.De hiervoren bedoelde vergoedingen kun• 
,.nen , na verkregen machtiging van den Inspec• 
,.teur der Infanterie, maandelijks worden uit
,,betaald." 

b. aan de laatste alinea van genoemd punt 6°. 
toegevoegd : 

"welke belooning door den Inspecteur der 
Infanterie voor ieder geval wordt vastgesteld". 

c. na vermeld punt 6°. een nieuw punt in
gelascht, luidende : 

6bis. ,.Aan den Hoofdofficier voor het re
servekader kan door den Inspecteur der Infan
terie o.m. worden opgedragen, de bekrachti
ging, namens hem, van de verrekeningsstukken 
voor de in bovenstaand punt 6°. vermelde
uitgaven" . 

3°. In de voorlaatste alinea van § 17 van de
Beschikking van 10 Juni 1907, Ilde Afd., 
n°. 263, zooals die § is aangevuld bij de Be
schikking van 12 Januari 1909, Vlde Afd., 
n°. 43, wordt tusschen "585)" , en "werkzaam", 
ingelasch t : 

"alsmede reserve-onderofficieren, als zoodan ig 
benoemd ingevolge de bepalingen der Pensi
oenwet voor de Landmacht 1902'•. 

(get. ) F. H. A. SABRON. 

3 Juni 1909. BESLUIT, tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 29 Augus
tus 1894 (Staatsblad n°. 146), gewijzigd bij 
de Koninklijke besluiten van 13 Mei 1896-
(Staatsblad n°. 81), 1 Februari 1898 (Staats
blad n°. 42) en 20 September 1898 (Staats
blad n°. 213), ter uitvoering van art. 1 
der wet houdende regeling van de bevoegd
heid der consulaire ambtenaren tot het 
opmaken van burgerlijke akten en van de
consulaire rechtsmacht (Staatsblad 138 van 
1887 en 204 van 1888). S. 133. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Buitenlandsche Zaken d.d. 6 Februari 1909, 
n°. 1960, en van Justitie d.d. 10 Februari 1909, 
lste Afdeeling C, n°. 565 ; 

Overwegende, dat het Koninklijk besluit 
van 29 Augustus 1894 (Staatsblad no. 146), 
gewijzigd bij de Koninklijke besluiten van 
13 Mei 1896 (Staatsblad no. 81), 1 Februari 1898 
(Staatsblad n°. 42) en 20 September 1898 
(Staatsblad n°. 213), nadere wijziging. behoeft; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 13den April 1909, no. 18) ; 

Gelet op het nader rapport van Onze Mi
nisters voornoemd van 25 Mei 1909, n°. 7704, 
en van 29 Mei 1909, l ste Afdeeling C, n°. 602 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 

Het Koninklijk besluit van 29 Augustus 1894 
(Staatsblad n°. 146), gewijzigd bij de Konink
lijke besluiten van 13 Mei 1896 (Staatsblad 
n°. 81), 1 Februari 1898 (Staatsblad no. 42) 
en 20 September 1898 (Staatsblad no. 213), 
wordt nader gewijzigd als volgt : 

a. In artikel 3 vervallen tusschen de num
mers 50 en 51 de woorden: ,,50a. Johanne.sburg, 
(ressort de districten Bloemhof, IÁchtenburg, 
Heidelberg, Potchefstroom, Standerton, Wakker
stroom, Utrecht en Vrijheid). 

"50b. Pretoria (ressort de Zuid-Afrikaansche 
Re'J)'llhliek, met uitzondering van de districten, 
uitmakende het aan den consulairen ambtenaar 
te Johanne.sburgJ;toegewezen ressort) ." 

In artikel.f.4, n°. 40b, worden dei woorden 
"Zuid-Afrikaansche R e'J)'llhliek" vervangen door 
het woord "Transvaal-Kolonie". 

b. In artikel 3 vervalt n°. 20 en in artikel 4 
vervalt no. 12. 

In artikel 3, n°. 19, en in artikel 4, no. 11, 
worden na het woord "Aidin" ingelascht de 
woorden: ,,de eilanden van den Archipel". 

Onze Ministers van Buitenla.ndsche Zaken en 
van Justitie zijn, ieder voor zooveel hem be
treft, belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrüt zal worden gezonden aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

's Gravenhage, den 3den Juni 1909. 
(qet. ) W I L H E L MINA. 
De Minister van Buifenlandsche Zaken, 

(qef.) R. DE MAREES VAN SWINDEREN. 

De .Minister van Justitie, (get. ) NELISSEN. 

(Uifgeg. 16 Juni 1909.) 

4 Juni 1909. BESLUIT, waarbij aan Regenten 
van het krankzinnigengesticht te Utrecht 
vergunning wordt verleend op een terrein 
aan den Dolderschen weg te Zeist een ge
sticht voor krankzinnigen op te richten. 
s. 134. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 2 Juni 1909, n°. 5399, 
afdeeling Binnenla.ndsch 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 verstaani· 
met intrekking van Onze besluiten van 

30 Juli 1900 (Staatsblad n°. 145) en van 1 Sep
tember 1908 (Staatsblad no. 295), te bepalen: 

Art. 1. Aan Regenten van het krank
zinnigengesticht te Utrecht wordt vergunning 
verleend aan den Dolderschen weg in de ge
meente Zeist, overeenkomstig de overgelegde 
teekeningen en beschrijving, op het daarbij 
aangegeven terrein een gesticht voor krank
zinnigen op te richten. 

2. In het gesticht, dat geacht zal worden 
één geheel uit te maken met het krankzinnigen
gesticht te Utrecht, bedoeld bij het Koninklijk 
besluit van 21 Juni 1887 (Staatsblad n°. 104), 
en dat bestaan zal uit 10 paviljoenen, eene 
boerderij, tevens ingericht voor huisvesting 
van verpleegden, en de noodige dienstgebouwen, 
mogen niet meer dan 462 krankzinnigen (236 
mannen en 226 vrouwen), verpleegd worden. 

Onze Minister van Binnenla.ndsche Zaken 
bepaalt na de voltooiing van elk paviljoen 
het tijdstip, waarop dit in gebruik mag worden 
genomen en het maximum van het getal 
verpleegden,dat daarin mag worden opgenomen. 

3. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenla.ndsche Zaken mogen geen op
stallen, tenzij overeenkomstig de teekeningen 
en beschrijving, genoemd in art. 1, op het 
gestichtsterrein worden opgericht, en mag niet 
aan derden de beschikking over eenig deel 
van dit terrein worden gegeven. 

4. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenla.ndsche Zaken mag in de ge
bouwen, de rioleering en verdere inrichtingen 
op het terrein, zoomede in de afrastering van 
het terrein en in de omheining der tuinen 
geen verandering worden aangebracht, welke 
ten gevolge zoude hebben, dat zij niet meer 
geheel overeenstemden met de teekeningen en 
beschrijving, bedoeld in artikel 1. 

5. In elk voor meer dan één verpleegde 
bestemd slaapvertrek wordt op eene duidelijk 
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zichtbare î"plaats het aantal personen aan
gegeven, waarvoor ]iet · bestemd is. 

6. De geneeskundige behandeling der ver
pleegden l]wordt c!.opgedragen - behalve aan 
den geneesheer-directeur, tevens werkzaam in 
het gesticht te Utrecht - aan ten minste drie 
geneeskundigen, die gevestigd !]10eten zijn in 
woningen op het;;terrein~'van het gesticht en 
buiten het gesticht geen geneeskundige prac
tijk mogen uitoefenen. Zoolang het aantal 
verpleegden niet meer dan 175 bedraagt, moet 
aan ten minste één ; zoolang het aantal ver
pleegden meer dan 175 doch niet meer dan 
325 bedraagt, aan ten minste twee genees
kundigen de geneeskundige behandeling zijn 
opgedragen. 

7. Een afschrift van dit besluit en\]van de 
ministerieele beschikkingen, bedoeld in de ar
tikelen 2, 3 en 4, en een copie van de teeke
ningen en beschrijving, bedoeld in art. 1, 
moeten in het gesticht aanwezig zijn en -ii:an 
de inspecteurs voor het Staatstoezicht op 
krankzinnigen en krankzinnigengestichten en 
aan den Officier î,-van Justitie ten allen tijde 
op verlangen ter inzage voorgelegd worden. . 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 4den Juni 1909. 
(!Jet. ) WILHELMINA. 

De Ministe:r van Binnenlandsche Zaken, 
(get. ) HEEMSKE:&K. 

(Uitgeg. 15 Juni 1909.) 

4 Juni 1909. BESLUIT, houdende aanwijzing 
van eene heerbaan en uitbreiding van de 
attributen van het kantoor Oud• Vroen· 
hoven. S. 135. 

WIJ WILH~LMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Mirtjster van 
Financiën van den 29sten Mei 1909, n°. 3 
(Invoerrechten); 

Gezien de artt. 37, 38, 42, 63, 64, 66f:en 75 
der Algemeene Wet van 26 Augustus 1822 
(Staatsblad n°. 38), art. 97 der wet van 20 Juni 
1862 (Staatsblad n°. 62), art. 35 der wet van 
20 Juli 1870 (Staatsblad n°. 127), art. 51 der 
.wet van 25 Juli 1871 (Staatsblad n°. 92) en de 
artt. 1, 43 en 53 van het Koninklijk besluit 
van 26 Maart 1872 (Staatsblad n°. 19), laat
stelijk gewijzigd bij Ons besluit van 18 Sep
tember 1907 (Staatsblad n°. 253) ; 

Gelet op de Koninklijke besluiten van 
12 Juni 1839 (Staatsblad n°. 23), 27 Juli 1839 
(Staatsblad n°. 33), 20 April 1863 (Staatsblad 
n°. 23), 15 September 1870 (Staatsblad n°. 161), 

19 December 1871 (Staatsblad no. 130) en 
op de artt. 4 en 5 van het Koninklijk besluit 
van 1_5 April 1872 (Staatsblad n°. 47) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
. palen: 

Art. 1. De spoorweg (tramweg) van Maa, . 
trièht naà.r de Belgische grens in de rich ting 
van Tongeren wordt aangewezen als heerbaan 
voor den invoer van goederen met spoor
( tram- )wagens. 

2. Het kantoor Oud- Vroenhoven wordt mede 
opengesteld : 

a. voor de inklaring en lossing van met 
spoortreinen aangebrachte goederen, overeen
komstig het voormelde gewijzigd Koninklijk 
besluit van 26 Maart 1872 ; 

b. voor den uitvoer met spoortreinen van 
alle goederen (met inbegrip van gedistilleerd , 
bier en wijn), ook met afschrijving of teruggaaf 
van den accijns ; 

c. voor den doorvoer met spoortreinen. 
3. Dit besluit treedt in werking op 1 Juli 1909. 
Onze Minister van Financiën is belast met 

de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad en in de Staatscourant zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 4den Juni 1909. 
(!Jet.) WILHELMINA.. 

De Ministe:r van J.i'inanciiin, (get.) KOLKMA.N. 
(Uitgeg. 16 Juni 1909.) 

4 Juni 1909. BESLUIT, houdende machtiging 
tot uitgifte van schatkistpromessen vol• 
gens de wet van 5 December 1881 (Staats• 
blad n°. 185). S. 136. 

5 Juni 1909. BESLUIT van den Minister van 
Oorlog Afd. Militie en Landweer (M.) 
n•. 194, tot wijziging van het besluit van 
21 Januari 1909, tot vaststelling van eene 
Militie-Beschikking 1909, met daarbij be
hoorende Militie-Instructie 1909. 

De Minister van Oorlog, 
Overwegende, dat het wenschelijk is, WlJZl· 

ging te brengen in de Beschikking van 21 Janu
ari 1909, Afdeeling Militie en Landweer (M .), 
no, 110. 

Heeft goedgevonden te bepalen : 
§ 10 wordt gelezen als volgt : 
10. Ten einde de lotelingen zoo spoedig moge• 

lijk bekend te doen zijn met de omstandigheid , 
of zij al dan niet nog tot inlijving zullen worden 
opgeroepen, worden de navolgende bepalillgen 
vastgesteld : 

a. gelijktijdig met of anders kort na de uit• 
reiking der oproepingsbrieven voor de in het 
tijdvak van 1 tot 16 Maart in te lijven lote
lingen worden ook de lotelingen, d ie bestemd 
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zijn om krachtens art. 95 der wet te worden 
ingelijfd, hetzij in het tijd vak van 16 tot 
81 Mei, hetzij in het tijdvak van 16 tot 30 Sep• 
tember, van deze bestemming onderricht; 

b. terstond wanneer vóór 16 Juni aan het 
in het tijd vak van 1 tot 15 Maart · dan wel 
aan het in het tijdvak van 16 tot 81 Mei 
krachtens art. 95 der wet afgeleverde gedeelte 
eener Gemeente · een loteling komt te ontbre
ken, wordt de bouder van het aan de beurt 
liggende boogere nummer onderricht, dat ·bij 
ter aanvulling van het contingent kr acbtens 
art. 99 der wet ter aflevering zal worden op
geroepen, onder mededeeling, dat die afleve
ring, naar gelang bij ter volledige dan wel 
tot korte oefening zal worden bestemd, zal 
geschieden in het tijdvak van 16 tot 30 i::lep
tember, dan wel in het tijdvak van 16 tot 
81 Mei van het volgend jaar, en dat bij, zoo 
bij in het bezit is van een bewijs van te hebben 
voldaan aan de bij art. 104 der wet bedoelde 
eiscben van militaire bekwaamheid en lichame
lijke geoefendheid, en wenscht in de termen te 
vallen voor den voorrang, in de tweede zinsnede 
van evenvermeld wetsartikel bedoeld, dit be
wijs uiterlijk op 15 Augustus zal moeten in
leveren bij den Commissaris der Koningin, 
althans indien die inlevering niet reeds in 
Januari mocht zijn geschied; 

c. terstond wanneer na 15 Juni en vóór 
16 Augustus aan het in het tijdvak van 1 tot 
15 Maart dan wel aan het in het tijdvak van 
16 tot 31 Mei krachtens art. 95 der wet afge
leverde gedeelte eener Gemeente een loteling 
komt te ontbreken, wordt de bouder van het 
aan de beurt liggende boogere nummer onder
richt, dat hij, ter aanvulling van het contin
gent krachtens art. 99 der wet t er aflevering 
zal worden opgeroepen, onder mededeeling, 
dat die aflevering zal geschieden in het tijdvak 
van 16 tot 80 September van het loopende 
jaar of in het tijdvak van 1 tot 15 Maart van 
het volgend jaar indien hij ter volledige oefe
ning, of in het tijdvak van 16 tot 81 Mei van 
het volgend jaar indien hij tot korte oefening 
wordt bestemd, onder toevoeging eener mede
deeling omtrent het inleveren van een bewijs 
van te hebben voldaan aan de bij art. 104 der 
wet bedoelde eiscben van militaire bekwaam
heid en lichamelijke geoefendheid, als hier
voren onder b omschreven: 

d. gelijktijdig met of anders kort na de uit. 
reiking van de oproepingsbrieven aan hen, 
die in het tijdvak van 16 tot 80 September 
zullen worden afgeleverd, worden ook de lote
lingen, die reeds dàn bestemd zijn om ter aan
vulling van het contingent krachtens art. 99 

der wet ter aflevering in het tijdvak van 16 
tot 81 Mei van· het volgend jaar te worden 
opgeroepen, van deze bestemming onderricht; 

tevens wordt aan ben die reeds eene mede
deeling ontvingen als bedoeld onder c, doch 
niet in het tijdvak van 16 tot 80 September 
zullen worden afgeleverd, noch bestemd zijn 
om in het tijdvak van 16 tot 81 Mei van het 
volgend jaar ter aflevering te worden opge
roepen , bericht, dat zij nader bestemd zijn om 
in het volgend jaar ter aflevering te worden 
opgeroepen, onder mededeeling, dat die afleve
ring, naar gelang zij ter volledige dan wel tot 
korte oefening zullen worden bestemd, zal 
geschieden in het tijdvak van 1 tot 15 Maart 
dan wel in het tijdvak van 16 tot 81 Mei, en 
onder toevoeging voorts dat zij, indien zij in 
de termen zouden wenscben te vallen van den 
voorrang ingevolge art. 104 der wet toekomende 
aan de bezitters van een bewijs van te hebben 
voldaan aan de bij dat wetsartikel bedoelde 
eischen van militaire bekwaamheid enlichame
lijke geoefendheid, dat bewijs zullen moeten 
verwerven in J anuari van even bedoeld jaar en 
zullen moeten inleveren of doen inleveren bij 
den Commissaris der Koningin uiterlijk op 
den 25sten dier maand ; 

e. terstond wanneer na 15 Augustus van het 
in het tijdvak van 16 tot 81 Mei afgeleverde 
gedeelte of het 81 Januari van het volgend jaar 
aan het in het tijdvak van 16 tot 80 Septem
ber afgeleverde gedeelte eener Gemeente een 
loteling komt te ontbreken, wordt de houder 
van het aan de beurt liggende boogere num
mer onderricht, dat bij , ter aanvulling van 
het contingent krachtens art. 99 der wet ter 
aflevering zal worden opgeroepen, onder mede
deeling, dat die aflevering, naar gelang bij ter 
volledige <l.an wel tot korte oefening zal worden 
bestemd, zal geschieden in het tijdvak van 
1 tot 15 Maart dan wel in het tijdvak van 
16 tot 81 Mei van het jaar volgende op dat 
der lichting en onder toevoeging voorts, voor 
zooveel daartoe nog termen bestaan, eener 
mededeeling omtrent het inleveren van een 
bewijs van te hebben voldaan aan de bij 
art. 104 der wet bedoelde eischen van militaire 
bekwaamheid en lichamelijke geoefendheid, als 
hiervoren onder d omschreven : 

f. gelijktijdig met of anders kort na de uit
reiking van de oproepingsbrieven aan hen, 
die krachtens art. 99 der wet in het tijdvak 
van 1 tot 15 Maart van het jaar, volgende op 
dat der lichting, zullen worden afgeleverd, 
worden de lotelingen , die alsnog bestemd zijn 
om in het tijdvak van 16 tot 81 Mei krachtens 
genoemd wetsartikel voor even bedoelde lichting 
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te worden ingelijfd, van dezti bestemming 
onderricht ; 

g. De Commissarissen der Koningin doen 
van de namen der lotelingen, aan wie de bier
voren onder a-f bedoelde mededeelingen 
moeten geschieden, opgave aan de Burge
meesters der Gemeenten, voor welke deze 
lotelingen moeten worden ingelijfd. Deze 
Burgemeesters zorgen, dat die mededeelingen 
daarna onverwijld schriftelijk ter kennis van 
de lotelingen worden gebracht. 

2°. Het verdient aanbeveling te bevorderen, 
dat aanvragen aan den Minister van Oorlog 
van miliciens om ontslag uit den dienst krach
tens de derde zinsnede van art. 96 of krachtens 
de derde zinsnede van art. 99 der wet, worden 
ingezonden bij de Burgemeesters. Dezen zenden 
die aanvragen, vergezeld van de bescheiden, 
genoemd in de eerste en tweede zinsneden 
van art. 51 der wet, aan den Commissaris der 
Koningin in de Provincie, die ze, voorzien 
van zijn advies , den Minister van Oorlog 
doet toekomen. 

wet.) F. H. A. SABRON. 

8 Juni 1909. BESLUIT, betreffende uitbreiding 
van het aantal plaatsen, waar de militie
raden in de provinciën Noordbrabant, 
Zuidholland, Z eeland, Friesland en Gronin
gen tot het houden hunner zitting verga
deren. S. 137. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 3 Juni 1909, n°. 867, 
afdeeling Militie en Weerbaarheid; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, dat 
het aantal plaatsen, waar de militieraden in 
de provinciën Noordbrabant, Zuidholland, Zee
land, Friesland en Groningen tot het houden 
hunner zitting vergaderen, worde uitgebreid ; 

Gezien het Koninklijk besluit van 9 Au
gustus 1898 (Staatsblad n°. 197) en Onze be
sluiten van 30 Maart 1901 (Staatsblad n•. 76), 
14 October 1904 (Staatsblad n°. 232), 1 Mei 1907 
(Staatsblad n°. 91) en 23 October 1907 (Staats
blad n°. 274) ; 

Gelet op de artikelen 70 en 72 der Militie
wet 1901; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
1°. met intrekking van Ons besluit van 

23 October 1907 (Staatsblad n°. 274) en ter 
vervanging van het bepaalde in de tweede, 
derde en vierde alinea onder I van het Ko
ninklijk besluit van 9 Augustus 1898 (Staats
blad n°. 197) : 

Elke militieraad in de provincie Noord
brabant vergadert in de hoofdplaats van zijn 
district. 

Behalve in die hoofdplaats vergadert de 
militieraad in het eerste militiedistrict ook in 
de gemeenten Tilburg, Oss, Waalwijk en Alm
kerk, die in het tweede militiedistrict ook in 
de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal en 
Alphen, en die in het derde militiedistrict 
ook in de gemeenten Boxmeer, H elmond en 
L eende. 

Gedeputeerde Staten der provincie wijzen de 
gemeenten van het eerste militiedistrict aan, 
voor welke de militieraad in dat district te 
Tilburg, Oss, Waalwijk en Almlcerlc, die van 
het tweede militiedistrict, voor welke de militie
raad in dat district te Bergen op Zoom, Roosen
daal en Alphen, en die van het derde militie
district, voor welke de militieraad] in dat 
district te Boxmeer, Helmond en L eende ver
gadert en bepalen den dag, waarop in elk der 
genoemde gemeenten de in artikel 72 der 
Militiewet 1901 vermelde zitting, nadat de in 
de hoofdplaats van het militiedistrict gehouden 
zitting is afgeloopen, wordt geopend. 

2•. ter vervanging van het bepaalde in de 
tweede, derde en vierde alinea onder III van 
het Koninklijk besluit van 9 Augustus 1898 
(Staatsblad n°. 197) : 

Elke militieraad in de provincie Zuidholland 
vergadert in de hoofdplaats van zijn district_ 

Behalve in die hoofdplaats vergadert de 
militieraad in het eerste militiedistrict ook in 
de gemeenten Delft, Vlaardingen en Naald
wijk ; die in het tweede militiedistrict ook in 
de gemeente Brielle; die in het derde militie
district ook in de gemeente Gouda en die in 
het vierde militiedistrict ook in de gemeenten 
Gorinchem, Dirlcsland en Oud-Beijerland. 

Gedeputeerde Staten der provincie wijzen 
de gemeenten van het eerste militiedistrict 
aan, voor welke de militieraad in dat district 
te Delft, Vlaardingen en Naaldwijk, die van 
het tweede militiedistrict, voor welke de 
militieraad in dat district te Brielle, die van 
het derde militiedistrict, voor welke de militie
raad in dat district te Gorinchem. Dirlcsland 
en Oud-Beijerland vergadert, en bepalen den 
dag, waarop in elke der genoemde gemeenten 
de in artikel 72 der Militiewet 1901 vermelde 
zitting, nadat de in de hoofdplaats van het 
militiedistrict gehouden zitting is afgeloopen, 
wordt geopend. 

3°. met intrekking van Onze besluiten van 
14 October 1904 (Staatsblad n°. 232) en 1 Mei 
1907 (Staatsblad n°. 91) en ter vervanging 
van het bepaalde in de tweede en derde alinea. 
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onder IV van het Koninklijk besluit van 9 Au
gustus 1898 (Staatsblad n°. 197) : 

De militieraad in de provincie Zeeland ver
gadert, behalve in de hoofdplaats der pro
vincie, ook in de gemeenten Zierikzee, Noord
welle, Tholen, St. Maartensdijk, Goes, Ovezande, 
Krabbendijke, Wissekerke, Vlissingen, Oostburg, 
IJzendijke, Neuzen en Hulst. 

Gedeputeerde Staten der provincie wijzen 
de gemeenten aan, voor welke de militieraad 
in evengenoemde gemeenten vergader t en be
palen den dag, waarop in elke van laatst
bedoelde gemeenten en in de hoofdplaats der 
provincie de in artikel 72 der Militiewet 1901 
vermelde zitting wordt geopend. 

4°. ter vervanging van het bepaalde in de 
tweede en derde alinea onder V van het Ko
ninklijk besluit van 9 Augustus 1898 (Staats
blad n°. 197) : 

Elke militieraad in de provincie Friesland 
vergadert in de hoofdplaats van zijn district. 

Behalve in die hoofdplaats vergadert de 
militieraad in het eerste militiedistrict ook in 
de gemeenten Dokkum, Harlingen en Acht
karspelen, en die in het tweede militiedistrict 
ook in de gemeenten Opsterland, Sneek, Bols
ward en Hemelumer Oldephaert en Noordwolde. 

Gedeputeerde Staten der provincie wijzen 
de gemeenten van het eerste militiedistrict 
aan, voor welke de militieraad in dat district 
te Dokkum, Harlingen en Achtkarspelen, en 
die van het tweede militiedistrict, voor welke 
de militieraad in dat district te Opsterland, 
Sneek, Bolsward en H emelumer Oldephaert en 
Noordwolde vergadert, en bepalen den dag, 
waarop in elke der genoemde gemeenten de in 
artikel 72 der Militiewet 1901 vermelde zitting, 
nadat de in de hoofdplaats van het militie
district gehouden zitting is a.fgeloopen, wordt 
geopend. 

5°. met intrekking van Ons besluit van 30 
Maart 1901 (Staatsblad n°. 76): 

De militieraad in de provincie Groningen 
vergadert, behalve in de hoofdplaats der pro
vincie, ook in de gemeenten Winschoten en 
Appingedam. 

Gedeputeerde Staten der provincie wijzen de 
gemeenten aan, voor welke de militieraad in 
evengenoemde gemeenten vergadert, en be
palen den dag, waarop in elke van laatst
bedoelde gemeenten de in artikel 72 der 
Militi wet 1901 vermelde zitting, na.dat de 
in de hoofdplaats der provincie gehouden 
zitting is afgeloopen, wordt geopend. 

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 a.a.n 
het Departement van Oorlog. 

's Gravenhage, den 8sten Juni 1909. 
(get. ) WILRELMIN A. 

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

(Uitgeg. 24 Juni 1909.) 

8 Juni 1909. BESLUIT, houdende wijziging 
van het rechtsgebied der militieraden in 
de provincie Friesland. S. 138. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenla.ndsche Zaken van 3 Juni 1909, 
n°. 867, afdeeling Militie en Weerbaarheid; 

Gelet op artikel 69 der Militiewet 1901 ; 
Gezien het Koninklijk besluit van 21 De

cember 1861 (Staatsblad n°. 134), bepalende 
het getal der militieraden in de provincie 
Friesland, hun rechtsgebied en hunne vergader
plaatsen, alsmede het getal militiecommis
sarissen in die provincie ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
met wijziging in zoover van den bij boven

a.angeha.a.ld Koninklijk besluit gevoegden staat, 
te bepalen: 

de gemeente Idaarderadeel, thans behoorende 
tot het 2de militiedistrict der provincie Fries
land en tot het rechtsgebied van den militieraad 
in dat district, maakt deel uit van het lste 
militiedistrict dier provincie en behoort tot 
het rechtsgebied van den militieraad in laatst
genoemd dist.riet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 8sten Juni 1909. 
(get.) WILHELMINA. 

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

(Uitgeg. 24 Juni 1909.) 

8 Juni 1909. BESCHIKKING van den Minister 
var. Binnenlandsche Zaken betreffende aan
wijzing der standplaatsen van de inspectie 
op de naleving van de Drankwet. 

De Minister van Binr.enlandsche Zaken; 
Gelet op de artt. 1 en 5 van de bij Konink

lijk besluit van 24 Februari 1905 (Staatsblad 
no. 85). vastgestelde instructie voor de inspec
teurs en adjunct-inspecteurs voor het toezicht 
op de naleving van de Drankwet (Staatsblad 
1904, no. 235) ; 

Gezien de beschikking van den Minister van 
Binnnenlandsche Zaken, dd. 25 April 1905, 
no. 4053, afdeeling Binnenlandsch Bestuur 
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(Nederlandsche Btaatscowrant van 26 April 1905, 
no. 97). zooals die bij latere beschikkingen is 
gewijzigd (1) ; 

Heeft goedgevonden : 
1°. met nadere wijziging van de boven aan

geh aalde beschikking, met ingang van 1 Au
gustus 1909, Oosterbeek aan te wijzen als 
standplaats voor den inspecteur Jhr. F . S. 
OP TEN N OORT ; 

2°. enz. 
Deze beschikking enz. 
's Gravenhage, 8 Juni 1909. 

Uitgegeven voor woordelijk 
·gelijkluidend uittreksel. 

De Secretaris-Generaal, (get.) J. B. KAN. 

9 Ji<ni 1909. BESLUI T, tot vaststelling van 
een reglement van politie voor de Rijks
havens te Hellevoetsli<îs, te M iddelharnis, 
te Ni<mansdorp, aan den Stoofpolder (ge
meente Bruinisse) en aan den Willempolder 
(gemeente St. Philipslaná), en de daartoe 
behoorende werken. S. 139. 

WIJ WILHELMINA, E NZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 20 April 1909, La. H , afdeeling 
Waterstaat; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staats
blad no. 69) ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
18 Mei 1909, n°. 24; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
Minister voornoemd van 4 Juni 1909, La. D, 
e.fdeeling Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
vast te stellen het navolgend 

REGLEMENT VAN POLITIE voor de 
Rijlcshavens te Hellevoetsluis, te Middel
harnis, te Numansdorp, aan den Stoof
polder, (gemeente Bruinisse), en aan den 
Willempolder (gemeente St. Philipsland), 
en de daartoe behoorende werken. 

Art. 1- In dit reglement wordt verstaan : 
onder havens de tramweghavens te Hellevoet
sluis, te Middelharnis, te Numansdorp, e.e.n 
den Stoofpolder (gemeente Bruinisse) en aan 
den Willempolder (gemeente St. Philipsland); 

(1 ) De beschikking van 25 April 1905, ge
wijzigd bij die van 2 Juni 1!105. is voorts nog 
gewijzigd bij beschikkingen van 26 Januari 1907 
en 17 April 1907. Bij deze 2 laatste beschik
kingen is resp. voor den adjunct-inspecteur 
M. DE JAGER MEKZENBROEK als standplaats 
Arnhem en voor den adjunct in8pecteur B.L. 
H. LECLERQ als standplaats Venlo aangewezen. 

onder ambtenaren van den Waterstaat, de 
hoofdingenieurs-directeuren, ingenieurs, ad
junct-ingenieurs, opzichters en adjunct-op
zichters van den Rijkswaterstaat; 

onder havenmeesters, de ambtenaren van 
den Rijkswaterstaat belast met het beheer 
van de havens of die hen vervangen; 

onder tramwegen en veerdiensten, de tram
wegen en veerdiensten van de Rotterdamsche 
Tramwegmae.tsche.ppij, en verder die, welker 
ondernemers, met vergunning van Onzen Mi
nister van Waterstaat, van de havens en de 
daartoe behoorende werken gebruik maken ; 

onder schipper, ieder gezagvoerder van een 
vaartuig of die dezen vervangt ; 

onder dag, de tijd tusschen op- en ondergang 
der zon; 

onder nacht, de tijd tusschen onder- en op
gang der zon. 

Als grens tusschen de buitenhaven van het 
kanaal door Voorne te Hellevoetsluis en de 
tramweghaven aide.ar, wordt aangenomen de 
lijn, getrokken op 50 M. oostwaarts van en 
evenwijdig aan de aslijn van de schutsluis in 
genoemd kanaal. 

Als grens tusschen de buitenhaven te Middel
harnis en de tramweghaven aldaar wordt aan
genomen de lijn, getrokken op 30 M. oost
waarts van en evenwijdig aan de aslijn van de 
schutsluis in de haven te Middelharnis. 

2. Dit reglement wordt algemeen ver
krijgbaar gesteld. 

Elke schipper, die een der in artikel 1 ge
noemde havens bevaart of van de daartoe 
behoorende werken gebruik maakt, moet voor
zien zijn van een exemplaar van dit reglement, 
benevens van het reglement ter voorkoming 
van aanvaring of aandrijving op openbare 
we.teren in het Rijk, die voor de scheepvaart 
open staan, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 18 Mei 1892 (Staatsblad n°. 102), laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 10 Augustus 
1903 (Staatsblad n°. 251). 

Hij moet deze, desgevorderd, aan de amb
tenaren en beambten, in artikel 36 bedoeld, 
vertoon en. 

Het bepaalde in het tweede en derde lid 
van dit artikel is niet van toepassing op de 
vaartuigen, bedoeld in artikel 3 onder l · en. 
laatste lid. 

3. In de havens worden toegelaten: 
a. de vaartuigen, behoorende tot de veer 

diensten; 
b. de vaartuigen, gebezigd voor het vervoer 

van de Rijkspost, echter uitsluitend tot het 
innemen en overgeven van de post ; 

c. de vaartuigen, aan welker eigene.ars , oi 
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schippers Onze Minister van Waterstaat tijdelijk 
het medegebruik vergunt van de aan deJRotter
da.msche Tra.mwegma.atscha.ppij in gebruikfa.f
gesta.ne aanlegplaatsen en haventerreinen; 

d. de vaartuigen, waarmede geen passagiers 
worden vervoerd en die geladen zijn met 
goederen of dieren, blijkens vrachtbrief be
stemd om met de tramwegen of de vaartuigen 
van de veerdiensten doorgezonden te worden 
en de vaartuigen, welke blijkens lastbrief 
goederen of dieren, per tramweg of vaartuig 
van de veerdiensten aangevoerd, moeten 
_inladen; 

e. de vaartuigen, geladen met bouwstoffen 
of benoodigdheden voor de tramwegen of de 
veerdiensten, mits daarvan blijke uit een certi
ficaat van den ondernemer of diens gemachtigde; 

/. de vaartuigen van de Koninklijke Marine, 
van den Rijkswaterstaat, van de ambtenaren 
belast met de uitoefening van het toezicht 
op de visscherij op de Schelde en de Zeeuwsche 
stroomen, van de Rijkspolitie en van de Re
cherche te water; 

g. de vaartuigen ten dienste van het loods
wezen en van de betonning, bebakening en 
verlichting der havens en der openbare wateren; 

h. de bagger- en andere vaartuigen, gebezigd 
voor de uitvoering van Rijkswerken of voor 
het laden en lossen van bouwstoffen of materieel 
voor die werken ; 

i. in de haven aan den Stoofpolder de 
peilboot van het calamiteuse waterschap 
Bruinisse en de vaartuigen, hetzij geladen of 
ledig, gebezigd, blijkens vrachtbrief, voor den 
aanvoer van bouwstoffen of dijksmaterialen 
ten behoeve der waterkeering van genoemd 
waterschap, wanneer de keuring of meting 
niet op stroom kan plaats hebben; 

k. in de ha.ven aan den Willempolder de 
vaartuigen, geladen, blijkens vrachtbrief, met 
bouwstoffen of dijksma.terialen ten behoeve 
van den Anna Jacoba- of den Willempolder; 

l. met vergunning van den havenmeester 
andere vaartuigen, met welke geen veer
diensten worden uitgeoefend en die, te zijner 
beoordeeling, zonder de boven onder a tot en 
met 1c vermelde vaartuigen te hinderen, in de 
havens kunnen worden toegelaten en daar 
behoorlijke ligplaats kunnen vinden. 

Overigens mogen geen vaartuigen, behalve 
in geval van nood, in de havens binnen komen. 

4. De vaartuigen, die van de havens gebruik 
maken, mogen geen grooteren diepgang hebben 
dan 2.45 M. 

Met schriftelijke vergunning van den haven
meester kunnen, wanneer de omstandigheden 
dit veroorloven, gedurende den door hem te 

bepalen tijd,'.vaartuigen:van grooteren diepgang 
worden toegelaten. 

Bij buitengewonen lagen waterstand of andere 
bijzondere omstandigheden kan de haven
meester voor de vaartuigen, waarmede geen 
veerdienstentworden uitgeoefend, den grootsten 
geoorloofden diepgang gedurende een door hem 
te bepalen tijd verminderen. 

Kunnen onder bedoelde omstandigheden de 
vaartuigen der veerdiensten naar het oordeel 
van den havenmeester niet in de haven komen, 
dan wordt zulks aangegeven bij dag door 
een roode vlagfen bij nacht doorreen groen 
licht, voor de havens te H ellevoetsluis en te 
Middelharnis op de in artikel 9, tweede lid, 
omschreven plaatsen, voor de havens te Nu
·mansdorp, aan den Stoofpolder en aan den 
Willempolder onder het gewone, roode haven
licht. 

Gedurende de aanwezigheid van deze seinen 
ishet verboden met deze!'.vaartuigen de havens 
aan te doen. 

5. Alle vaartuigen van meer dan 1 M. 
diepgang moeten aan den achtersteven voor
zien zijn van een schaal, waarop de diepgang 
duidelijk leesbaar is. 

Geen deel van het vaartuig mag uitsteken 
beneden het punt, vanwaar de schaal begint 
te tellen. 

6. Vaartuigen zonder vast dekI en van 
grooter laadvermogen dan 10 ton moeten 
voorzien zijn van waterdichte borden, boorden 
of wanden, welke ten minste 0.25 M. boven 
den waterspiegel reiken. 

H et is verboden langs de berghouten, aan 
de stootklossen of voor aan de zwaarden van 
de vaartuigen uitstekende ijzers of punten te 
hebben. 

7. De naam van het vaartuig en de naam 
en de woonplaats van den schipper of van 
den eigenaar moeten op eene in het oog vallende 
plaats aan de buitenzijde van het vaartuig 
duidelijk leesbaar zijn aangegeven. • 

Deze bepaling is alleen van toepassing op 
vaartuigen van grooter laadvermogen dan 
10 ton. 

8. De schippers zijn verplicht zorg te dragen, 
dat het invaren, het uitvaren en het bevaren 
der havens, benevens het verhalen der vaar
tuigen, niet langer duurt dan noodig is, ter 
beoordeeling van den havenmeester. 

9. Aan de schippers van de_ vaartuigen, 
in artikel 3 onder d tot en met l vermeld, 
uitgezonderd die van den Rijkswaterstaat, 
die van het toezicht op de visscherij op de 
Schelde en de Zeeuwsche stroomen, die van 
de Rijkspolitie, dief van de Recherche te water 
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en de voor de uitvoering van Rijkshavenwerken 
bestemde vaartuigen en ander materieel, voor 
zoolang zij aan het werk zijn, is het verboden 
met hunne vaartuigen- de havens binnen te 
komen of die uit te varen, zoolang dit verbod 
door den havenmeester in verband met den 
dienst der vaartuigen van de veren nood
zakelijk wordt geacht. 

De duur van het verbod zal telkens door 
seinen worden aangegeven. Deze seinen, welke 
voor de haven te H ellevoetsluis op de zuidelijke 
punt van het emplacement langs de westzijde 
van de haven, voor de h aven te Middelharnis 
op het riviereinde van het emplacement langs 
de oostzijde van de haven, voor de haven te 
Numansdorp, op den westelijken dam en voor de 
havens aan den Stoofpolder en aan den Willem'. 
-v;lder op de zuidelijke dammen dier havens 
getoond zullen worden, bestaan bij dag in een 
blauwe vlag en bij nacht in twee blauwe 
lichten op 1.50 M. onderlingen afstand lood
recht boven elkander. 

Zij zullen worden geheschen door de zorg 
van den ondernemer, ten behoeve van wiens 
dienst het sein strekt, telkenmale en voor 
den duur, zooals door den havenmeester gelast 
wordt. 

10. Het is verboden : 
1 °. Trossen, lijnen of kettingen anders vast 

te leggen dan aan de daarvoor bestemde werken, 
of zoodanig dat deze werken daardoor, naar 
het oordeel van den havenmeester, schade 
kunnen lijden ; 

2°. Trossen, lijnen, kettingen, uithouders, 
enz. zoodanig uit te brengen of vast te maken, 
dat zij het verkeer in de haven en het gebruik 
der havenwerken kunnen belemmeren. 

De havenmeester is bevoegd trossen, kettin
gen, lijnen, uithouders, enz. in strijd met dit 
verbod aangebracht, los te gooien of te kappen, 
wanneer die niet dadelijk op zijn bevel ver
plaatst, genoegzaam uitgestoken of ingenomen 
worden. 

11. Het is verboden met vaartuigen: in 
de havens te gaanJlliggen op eene plaats,~waar 
dit voor de uitoefening van de veerdiensten 
hinderlijk is. 

12. Het is aan deif!chippers van de vaar
tuigen, in artikel 3, onderl]i,l]k ) n l genoemd, 
verboden met hunne :!)vaartuigen gebruik te 
maken van de aan delJRotterdamsche Tram
wegmaatschappij in gebruik afgestane werken, 
welke door een roode streep of band zijn 
aangeduid. 

Voor de vaartuigen, in artikel 3, onder i 
en k genoemd, kan de havenmeester van dit 
verbod ontheffing verleenen. 

Het verbod is niet toepasselijk in geval van 
nood. 

13. Het is aan de schippers van de vaartui
gen, in artikel 3 onder l , k en i genoemd, 
verboden met hunne vaartuigen langer in de 
havens te vertoeven dan tot het innemen of 
lossen der lading, het voortzetten der reis of 
de uitvoering der werken noodig is, ter beoor
deeling van den havenmeester. 

Dit verbod geldt niet voor de in artikel 3 
onder i genoemde peilboot. · 

14. De schipper van een vaartuig van tien 
ton of daarboven, zijn vaartuig verlatendé, 
doet zich door een geschikt persoon vervangen. 

Het is verboden vaartuigen van tien ton 
en daarboven onbewoond in de havens te 
laten liggen, tenzij met vergunning van den 
havenmeester. 

Bovenstaande bepalingen van dit artikel 
zijn niet van toepassing op de vaartuigen der 
veerdiensten ; de betrokken ondernemer zorgt 
echt@r, dat zijne in één haven liggende vaar
tuigen steeds onder toezicht van ten minste 
één persoon staan. 

H et is verboden vaartuigen onbeheerd in de 
havens te laten drijven. 

15. De schipper van eenig vaartuig, dat 
overladen of naar het oordeel van den haven
meester onvoldoende bemand of getuigd is, 
moet op aanzegging van dien havenmeester 
de vaart staken en het vaartuig naar eene 
door dezen aan te wijzen plaats verhalen of 
buiten de haven brengen. 

De schipper van een vaartuig, dat in on
middellijk gevaar van zinken verkeert, moet 
dit zoodra mogelijk buiten het vaarwater 
naar een door den havenmeester aan te wijzen 
plaats brengen. 

16. Het is verboden eenig vaartuig zoodanig 
te plaatsen, dat de in- of uitvaart van de 
haven wordt belemmerd. 

De schipper van een zoodanig geplaatst 
vaartuig is verplicht op bevel van den haven
meester terstond te verhalen. 

17. Het aandoen van de haven is verboden, 
wanneer, ten teeken, dat de toegang tot de 
haven is belemmerd, des daags een roode bol, 
of des nachts een rood licht is geplaatst, voor 
de havens te Hellevoetsluis en te Middelharnis 
op de in a rtikel 9, tweede lid, omschreven 
plaatsen, voor de havens te Numansdorp, aan 
den Stoofpolder en aan den Willempolder onder 
het gewone, roode havenlicht. 

Niettemin kan, wanneer de omstandigheden 
dat toelaten, de h avenmeester aan de vaar
tuigen, waarmede de veerdiensten worden uit
geoefend, vergunnen, onder in overleg met 
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hem te nemen voorzorgen en onder de ver
antwoordelijkheid der betrokken schippers in 
de haven te komen. 

18. Wordt een vaartuig in de haven door 
vorst ingesloten, dan is de schipper verplicht 
te zorgen, dat rondom het vaartuig eene bijt 
van ten minste een halve meter breedte worde 
gehakt en opengehouden. 

De havenmeester kan van deze verplichting 
voor ijzeren schepen ontheffing verleenen. 

19. Bij het vervoeren, laden en lossen van 
licht ontvlambare of ontplofbare goederen of 
ongebluschte kalk, is de schipper , onver
minderd de naleving der omtrent het vervoer 
bestaande wetten en verordeningen, verplicht 
de bijzondere voorzorgsmaatregelen na te leven, 
welke hem door den havenmeester worden 
voorgeschreven. 

20. Indien van een vaartuig eenig voorwerp 
verloren raakt, hetwelk drijvende of gezonken 
voor de vaart gevaarlijk of hinderlijk kan 
zijn, is de schipper gehouden hiervan zoo 
spoedig mogelijk kennis te geven aan den 
havenmeester. 

De plaats waar zoodanig gezonken voorwerp 
ligt moet door den schipper terstond door een 
boei worden aangewezen. 

De schippers zorgen, dat geen lichters, 
vlotten of balken, bij hunne vaartuigen in 
gebruik, zich los- of ongemeerd bevinden. 

21. Wanneer een vaartuig in de haven 
aan den grond raakt en de lading, naar het 
oordeel van den havenmeester, moet gelost 
worden om het vaitrtuig weder vlot te brengen, 
is de schipper verplicht onmiddellijk tot het 
lossen over te gaan. 

22. Het is verboden gedeelten der lading 
of ballast in het water te werpen, behalve 
met vergunning van den havenmeester, of 
in gevallen, waarbij het behoud van het vaar
tuig van het over boord zetten der lading of 
-van den ballast afhangt. 

23. De schipper van een vaartuig, dat ge
·zonken of aan den grond geraakt is, geeft 
van het ongeval terstond kennis aan den 
havenmeester. 

24. De vaartuigen moeten in de havens 
hunne vaart zooveel verminderen als noodig 
is om nadeeligen golfslag en zuiging te voor
komen. 

25. De schippers van stilliggende vaartuigen 
zijn verplicht te verhalen naar de ligplaatsen, 
die hun door den havenmeester worden aan
gewezen, en die zoo noodig door dezen kunnen 
worden veranderd. 

26. Behalve in geval van eenig onheil en 
in de gevallen, waarvoor dit verplicht is ge-
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steld, mag aan boord van een vaartuig des 
nachts geen klok geluid worden. 

27. De schipper op wiens vaartuig brand 
is ontstaan, moet terstond de klok doen luiden 
of een daarmede overeenkomstig geluid doen 
hooren en het vaartuig uit de nabijheid van 
andere vaartuigen verhalen. 

28. H et is verboden aan boord van een 
in de haven vertoevend vaartuig licht ontvlam
bare of bij ontvlamming fel brandende stoffen 
te smelten, te koken of te warmen, tenzij 
met vergunning van den havenmeester. 

Het is verboden, tenzij dit door het bevoegd 
gezag voor een bepaald doel is voorgeschreven 
of toegestaan, aan boord van vaartuigen te 
schieten, buskruit te ontbranden of eenig 
vuurwerk af te steken. 

29. De schipper van een niet tot de uit
oefening der veerdiensten bestemd vaartuig, 
die de haven wil verlaten, geeft hiervan kennis 
aan den havenmeester, die zoo noodig de 
orde bepaalt, waarin de vaartuigen moeten 
verhalen. 

30. De vaartuigen, bedoeld in artikel 3 
onder b en d tot en met l mogen niet aanleggen, 
geladen en gelost worden langs de aan de 
Rotterdamsche Tramwegmaatschappij in ge
bruik afgestane haventerreinen. 

Het aanleggen, laden en lossen mag alleen 
geschieden op de daartoe bestemde of door 
den havenmeester aangewezen plaatsen. 

De havenmeester wijst de plaats van opslag 
aan en bepaalt den tijd, gedurende welken 
de voorwerpen mogen blijven liggen. 

Het is verboden eenig voorwerp op de 
boorden van de haven te brengen of te ontladen, 
zonder vergunning van den havenmeester. 

31. De schippers der naast elkander liggende 
vaartuigen zijn verplicht ten gerieve van el
kander de noodige ruimte te maken tot het 
verhalen. 

32. De schipper van een vaartuig, liggende 
in de haven, moet gedoogen dat een ander 
vaartuig ter zijde van het zijne komt en daar
over gemeenschap met den wal hebbe, mits 
niet om te laden of te lossen. 

33. De schipper moet zijn vaartuig zoodra 
het geladen of gelost is, terstond doen ver
halen, wanneer een ander vaartuig terzelfder 
plaatse moet geladen of gelost worden. 

34. Het is verboden : 
1°. het gebruik van de werken te belem

meren of te beletten ; 
2°. in -de haven vaste stoffen te werpen 

of te laten vallen ; 
3°. op en bij de los- en laadplaatsen, be

hoorende bij de niet aan de Rotterdamsche 
19 
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Tra.mwegma.a.tscha.ppij in gebruik afgestane 
haventerreinen, andere goederen of voorwerpen 
neder te leggen, da.n welke moeten worden 
ingescheept of zijn ontladen, of goederen te 
la.ten liggen na. verloop va.n den door den 
havenmeester voor de inla.ding of wegvoering 
bepaalden termijn ; 

4°. zich anders da.n met goedvinden va.n 
den rechthebbende op eenig deel va.n de 
haventerreinen te begeven, wa.a.rtoe de toegang 
op eene voor ieder blijkbare wijze verbo
den is; 

5°. over die gedeelten va.n de haventerreinen, 
welke geen openbare wegen zijn, met paarden 
of voertuigen te rijden, of daarover pa.arden 
of andere dieren te drijven of te leiden, tenzij 
met vergunning va.n den havenmeester. 

35. De gebruikers va.n de vaste hijsch
kra.nen dra.gen zorg, da.t deze bij den afloop, 
alsmede bij eene tijdelijke onderbreking va.n 
het gebruik, ook ingeval het bedienend perso
neel ter plaatse blijft, in zoodanigen stand 
worden geplaatst en bevestigd, dat de kraan
boom boven het emplacement sta.at, zooda.nig 
da.t het uiteinde va.n den kraanboom zich 
ten minste 3 M. achter den voorkant va.n de 
remmingwerken bevindt. 

36. Tot het opsporen va.n de overtredingen 
van dit reglement zijn, behalve de bij artikel 8 
van het Wetboek va.n Strafvordering aan
gewezen personen, bevoegd de overige beambten 
der Rijks- en gemeentepolitie, de ambtenaren 
va.n den Rijkswa.tersta.a.t en de haven
meester. 

De ambtenaren en beambten, in het eerste 
lid bedoeld, zijn bevoegd tot de handelingen 
in artikel 6 der wet va.n 28 Februari 1891 
(Staatsblad n°. 69) omschreven. 

De door hen opgemaakte processen-verbaal 
worden in afschrift medegedeeld a.an den be
trokken hoofdingenieur-directeur va.n den Rijks
wa.tersta.a.t. 

37. De ambtenaren va.n den Rijkswater
staat en de havenmeesters zijn bevoegd tot 
de handelingen in artikel 3 der wet va.n 
28 Februari 1891 (Staatsblad n°. 69) om
schreven. 

38. De schippers zijn verplicht te gehoor
zamen a.an alle bevelen, welke hun door de 
ambtenaren va.n den Rijkswa.tersta.a.t of den 
havenmeester in het belang van de va.art of 
va.n de werken worden gegeven. 

Va.n die bevelen is, onverminderd de ver
plichting om da.ara.an onmiddellijk te voldoen, 
hooger beroep op Onzen Commissaris in de 
provincie. 

39. Overtreding va.n dit reglement wordt, 

voor zoover daartegen niet bij de wet is voor
zien, gestraft als volgt : 

a. met hechtenis va.n ten hoogste zestig 
dagen of geldboete va.n ten hoogste driehonderd 
gulden, de overtreding van de artikelen 9. 
late lid, 15, late lid, 16 en 17 ; 

b. met hechtenis va.n ten hoogste dertig 
dagen of geldboete van ten hoogste honderd 
vijftig gulden, de overtreding van de artikelen 
19, 21, 25 en 27 ; 

c. met geldboete va.n ten hoogste honderd 
gulden, de overtreding va.n de artikelen 3, 
laatste lid, 4, 15, 2de lid, 24, 34, onder 1, 
en 38, lste lid ; 

d. met geldboete va.n ten hoogste vijf en 
zeventig gulden, de overtreding van de arti
kelen 8, 10, 11, 12, 13, 23 en 33 ; 

e. met geldboete va.n ten hoogste vijftig 
gulden, de overtreding va.n de artikelen 5, 6, 
7, 14, 20, 22, 28, lste lid, 31, 32, 34, onder 2, 
en 35; 

/. met geldboete va.n ten hoogste vijf en 
twintig gulden, de overtreding va.n de artikelen 
2, 2de en 3de lid, 18, 26, 28, 2de lid, 29, 30 
en 34, onder 3, 4 en 5. 

40. Dit reglement treedt in werking op 
den tweeden da.g na dien der da.gteekening 
va.n het Staatsblad en de Staatscourant, waarin 
het is geplaatst. Op dat tijdstip vervalt het 
reglement van politie voor de Rijksha.vens te
Numansdorp, a.a.n den Stoa/polder (gemeente 
Bruinisse) en a.a.n den Willempolder (gemeente. 
St. Philipsland), en de daartoe behoorende 
werken, vastgesteld bij Koninklijk besluit va.n 
9 October 1902 (Staatsblad no. 181). 

Onze Minister van Waterstaat is belast met. 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad en gelijktijdig in de Staatscourant zal worden 
geplaatst, en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Ra.ad va.n Sta.te. 

's Gravenhage, den 9den Juni 1909. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat. 
(get. ) L. H. W. REoouT. 

(Uitgeg. 1 Juli 1909.) 

9 Juni 1909. BESLUIT, tot vaststelling van 
een bijzonder reglement van politie voor
de buitenhaven te M iddelharnis, voor 

· zoover in beheer bij het Rijk. S. 140. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister va.n. 
Wa.tersta.a.t va.n 20 April 1909, La. H., a.f
deeling Wa.tersta.a.t; 

Gezien de wet va.n 28 Februari 1891 (Staats--
blad n°. 69) ; ~ 



9-11 JUNI 1909. 29 1 

Den Ra.ad van Sta.te gehoord, advies van 
18 Mei 1909, n°. 24; 

Gelet op het na.der rapport van Onzen 
Minister voornoemd van 4 Juni 1909, La.. D., 
a.fdeeling Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en versta.an: 
I. vast te stellen het na.volgend 

BIJZONDER REGLEMENT VAN PO
LITIE voor de buitenhaven te Middel
harnis, ooor zoover in beheer bij het 
Rijk. 

Art. 1. In dit reglement wordt versta.an : 
onder ha.ven, de buitenhaven te Middel

harnis voor zoover in beheer bij het Rijk ; 
onder veerdiensten, de veerdienst van de 

Rotterda.msche Tra.mwegma.a.tscha.ppij, en ver
der die, welker ondernemers, met vergunning 
van Onzen Minister van Waterstaat, van de 
tra.mwegha.ven gebruik ma.ken. 

Als grens tusschen de buitenhaven te Middel
harnis en de tra.mwegha.ven aldaar, wordt aan
genomen de lijn, getrokken op 30 M. oostwaarts 
van en evenwijdig aan de aslijn van de schut
sluis in de ha.ven te Middelharnis. 

Als grens van Rijksbeheer wordt aangenomen 
de lijn, gaande door op de oevers geplaatste 
steenen grenspalen. 

2. De vaartuigen, die van de ha.ven gebruik 
ma.ken, mogen geen groot.eren diepgang hebben 
dan 2.45 M. 

Met vergunning van den havenmeester kun
nen, wanneer de omstandigheden dit veroor
loven, gedurende een door hem te bepalen 
tijd, vaartuigen van grooteren diepgang worden 
toegela. ten. 

Vischsloepen met een groot.eren diepgang 
dan 2.45 M. mogen zonder vergunning van 
den havenmeester binnenvaren, zoola.ng op 
het sluisplatea.u des daags geen roode vlag 
of des nachts geen rood licht geheschen is. 

8. Het is verboden met vaartuigen in de 
ha.ven te ga.an liggen op eene plaats, waar 
dit voor de uitoefening van de veerdiensten 
of voor de in va.sten dienst va.rende stoom
booten hinderlijk is. 

4. Overtreding van dit bijzonder reglement 
wordt, voor zoover daartegen niet bij de wet 
of bij het Algemeen reglement is voorzien, 
gestraft als volgt : 

a. met geldboete van ten hoogste honderd 
gulden, de overtreding van artikel 2 ; 

b. met geldboete van ten hoogste vijf en 
zeventig gulden, de overtreding van artikel 3. 

ll. te bepalen, dat dit reglement in werking 
treedt op den tweeden dag na dien der dag-

teekening van het Staatsblad en van de Staats
courant, waarin het is geplaa. tst. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad en gelijktijdig in de Staatscourant zal worden 
geplaat.at en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Ra.ad van Sta.te. 

's Gravenhage, den 9den Juni 1909. 
wet.) WIL HE LMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
wet.) L. H. W. REGOUT. 

(Uit_qeg. 1 Juli 1909.) 

9 J,mi 1909. MI SIVE van den Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel aan de 
Burgemeesters betreffende de overneming 
van tuberculeuse runderen. 

Met betrekking tot een door het Rijk ter 
slachting overgenomen tuberculeus rund, wordt 
U steeds dezerzijds toegezonder: een afschrift 
van het formulier B. F. of K. om het den 
tot schatter benoemden deskundige ter band 
te stellen. Op dit afschrift w9rdt tot dusver 
vermeld de door den districtsveearts vastge
stelde vermoedelijke waarde van het dier. 

Het komt mij echter wenschelijk voor, dat 
de schatter voortaan on bekend blijft met deze 
waardebepaling, weshalve de invulling daarvan 
op genoemde afschriften in het vervolg niet 
meer zal geschieden. 

Deze afschriften zullen den schatter alleen 
dienen ter voorlichting omtrent de zitplaats 
en den omvang der tuberculose. 

Daar echter bedoeld bedrag wel te Uwer 
kennisse behoort gebracht te worden, met het 
oog op de eventueel door U gewenscht wordende 
herschatting bij een aanmerkelijk verschil met 
de geschatte schadeloosstelling, heb ik de eer 
U te berichten, dat van de vermoedelijke waarde 
mededeeling zal worden gedaan door aanteeke
ning op de apostille, waarbij het etiquet voor 
verzending U wordt toegezonden. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

Voor den Minister, 
De Secretaris-Generaal, wet.) V1mSTEEG. 

11 Juni 1909. MISSIVE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Co=issa
rissen der Koningin betreffende jaarlijksch 
onderzoek van verlofgangers der militie 
te land, aan wie uitstel van herhalings
oefeningen is verleend. 

Door een Uwer ambtgenooten in een der 
overige provinciën is de vraag besproken of 
milicien-verlofgangers, die bestemd zijn om in 
een zeker jaar voor herhalingsoefeningen onder 
de wapenen te worden geroepen, doch aan wie 
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door den Minister van Oorlog is vergund om 
eerst in een volgend jaar tot het houden van 
die oefeningen onder de wapenen te komen, 
in eerstbedoeld jaar moeten deelnemen aan 
het jaarlijksch onderzoek, bedoeld in art. 126 
der Militiewet 1901. 

Met den Minister van Oorlog ben ik van 
meening, dat met de bepaling van art. 126 der 
Militiewet 1901, in verband met den eersten 
volzin van het vierde lid van art. 99 van het 
aangevuld en gewijzigd Koninklijk besluit van 
2 December 1901 (StaatBblad n°. 230), kennelijk 
wordt bedoeld, dat de verlofgangers der militie 
te land elk jaar moeten worden onderzocht, 
tenzij zij in het jaar, waarin het onderzoek 
zou moeten plaats vinden, uit anderen hoofde 
dan wegens straf onder de wapenen zijn ge
weest, dan wel onder de wapenen moeten komen. 

Aan genoemden Minister werd ter zake door 
mij o. a. te kennen gegeven, dat art. 99, vierde 
lid, van genoemd Koninklijk besluit ook m. i. 
uitgaat van de gedachte, dat alleen zij, van 
wie met grond verwacht kan worden, dat zij 
in een gegeven jaar onder de wapenen zullen 
komen, vrijgesteld zijn van de inspectie. Heeft 
dus een verlofganger uitstel van herhalings
oefeningen gevraagd en is hem dit verzoek 
toegestaan, dan kan men niet anders dan ver
wachten, dat bij in dat jaar niet onder de 
wapenen zal komen en kan men dus ook niet 
zeggen, dat hij daartoe nog "bestemd" is. 

Mitsdien is ook voor hem het deelnemen 
aan het jaarlijkscb onderzoek verplichtend. 

Bij inwilliging .an verzoeken om uitstel van 
herhalingsoefeningen tot een volgend jaar 
wordt op bovenvermelden grond door den Mi
nister van Oorlog voortaan overwogen of er 
termen zijn den verlofganger te verplichten 
aan het onderzoek voor den militie-commissaris 
deel te nemen in het jaar, waarin bij oor
spronkelijk tot opkomst voor herhalingsoefe
ningen was bestemd. Genoemde Minister toch 
acht het niet wenschelijk om verlofgangers, 
aan wie een jaar uitstel wordt verleend van 
herhalingsoefeningen nadat het.Juni-onderzoek 
is aangevangen of nadat dit heeft plaats gehad, 
te verplichten tot deelneming aan het onder
zoek in November of December, vermits daar
door aan dit laatste onderimek eene onge
wenschte uitbreiding zou worden gegeven. 

Ik heb de eer URoogEdelGestrenge te ver
zoeken de gemeentebesturen, alsmede den 
militie-commissaris in Uwe provincie met het 
bovenstaande in kennis te stellen en eerst
bedoelden daarbij uit te noodigen in de open
bare kennisgeving, door hen ingevolge art. 126, 
tweede zinsnede, der wet te doen, te ver-

melden, dat ten aanzien van bovenbedoelde 
verlofgangers de vrijstelling, waarvan sprake 
is in het vierde lid van art. 99 van genoemd 
Koninklijk besluit, niet van toepassing is. 

De MiniBter van Binnmlandsche Zaken, 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, (get.) J. B. KAN. 

12 Juni 1909. WET, tot uitvoering van het 
op 17 Juli 1906 te '8 Gravenhage gesloten 
verdrag betreffende de burgerlijke rechts
vordering. S. 141. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1906/07, n°. 100, 1-3; 
1907/08, n°. 38, l; 1908/09, n°. 24, 1-7. 

Hand. 2• Kamer 1908/09, bladz. 1990. 
Hand. 1• Kamer 1908/09, bladz. 493, 607. 

WIJ WILHELMINA, ENZ • •• doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is voorzieningen te treffen 
tot uitvoering van het op 17 Juli 1905 te 
's Gravenhage gesloten verdrag betreffende de 
burgerlijke rechtsvordering ; 

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

Medededing van gerechtdijke en buiten
gerechtelijke stukken. 

Art. 1. Als de autoriteit, die, overeen
komstig de voorschriften van het op 17 Juli 
1905 te 's Gravenhage gesloten en bij de wet 
van den 15den Juli 1907 (Staatsblad n°. 197) 
goedgekeurd verdrag betreffende de burgerlijke 
rechtsvordering, zorg draagt voor de mede
deeling van gerechtelijke en buitengerechtelijke 
stukken, afkomstig uit een der Staten, waar 
het verdrag van kracht is, wordt aangewezen 
de officier van justitie bij de arrondissements
rechtbank binnen welker rechtsgebied de mede
deeling verlangd wordt. 

2. Oordeelt de officier van justitie, dat 
artikel 4 van het verdrag toepasselijk is, dan 
zendt hij de stukken onder opgaaf van redenen 
aan Onzen Minister van Justitie, die, zoo noodig 
na overleg met zijn ambtgenoot van Buiten
landsche Zaken, beslist. 

3. De ontvangbewijzen en verklaringen, be
doeld in artikel 5 van het verdrag, af te geven 
ter zake van de mededeeling van stukken, 
als in artikel l dezer wet bedoeld, zijn vrij 
van zegel en van de formaliteit van registratie 
of worden, indien deze formaliteit wordt ge
wenscht, kosteloos geregistreerd. Is de mede
deeling ingevolge artikel 3 van het verdrag 
geschied bij beteekening door een deurwaarder, 
dan is het exploit van beteekening vrij van 
zegel en wordt het kosteloos geregistreerd. 

Artikel 8 der wet van 3 October 1843 
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(Staatsblad n°. 47) en artikel 42 der wet van 
22 Frimaire, jaar VII, zijn niet van toepassing 
op deze ontvangbewijzen, verklaringen en ex
ploiten. Gemeld artikel 8 blijft van toepassing, 
wanneer de mededeeling betreft hier te lande 
opgemaakte stukken, welke dadelijk op ge
zegeld papier hadden moeten zijn gesteld, doch 
die niet of niet behoorlijk van zegel zijn voor
zien. 

4. Om overeenkomstig de voorschriften van 
het verdrag een gerechtelijk of buitengerechte
lijk stuk te doen mededeelen in een der Sta ten, 
waar het verdrag van kracht is, wordt het 
exploit gedaan op de wijze, aangegeven bij 
artikel 4, 8°., van het Wetboek van Burger
lijke Rechtsvordering, behoudens het bepaalde 
bij artikel 6 dezer wet, en met dien verstande, 
dat, indien het exploit een rechtsgeding betreft, 
te voeren of aanhangig voor den Hoogen Raad, 
het zal gedaan worden aan den officier van 
justitie bij de arrondissements-rechtbank te 
's Gravenhage; voor een gerechtshof, aan den 
officier van justitie ter plaatse waar de zetel 
is van dat gerechtshof; voor een kantonrechter, 
aan den officier van justitie bij de arrondisse
ments-rechtbank, binnen welker rechtsgebied 
dat kantongerecht gevestigd is. 

Behalve de vereischten, bij het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering voor het exploit 
gesteld, zal daarbij worden vermeld het beroep 
of de maatschappelijke betrekking der partijen, 
zoomede het adres van dengene, aan wien de 
mededeeling wordt verlangd. Tevens wordt 
vermeld, dat het exploit · overeenkomstig het 
verdrag moet worden medegedeeld, met opgave 
of verlangd wordt: 

a. eenvoudige afgifte ; 
b. mededeeling in den vorm, die in het 

land van bestemming is voorgeschreven voor 
het verrichten van soortgelijke mededeelingen ; 

c. mededeeling, als sub b bedoeld, alléén 
voor het geval, dat eenvoudige afgifte niet 
mogelijk is ; of 

d. mededeeling in eenen bijzonderen, in het 
exploit duidelijk aan te geven vorm. 

In elk der laatste drie gevallen is het exploit 
vergezeld van eene vertaling in eene der 
talen, bedoeld b ij artikel 3 van het verdrag ; 
wordt bij het exploit een afzonderlijk stuk 
beteekend, dan geldt hetzelfde omtrent dit 
stuk, zoo het niet in eene dier talen is gesteld. 
De vertaling moet voor overeenstemmend ver
klaard zijn door een beëedigd vertaler in het 
land van bestemming of door een beëedigd 
vertaler in Nederland. 

5. De officier van justitie kan, als waar
borg voor de kosten, ter zake van de mede-

deeling te maken, tot een telkens door hem 
te bepalen bedrag voorschot van den deur
waarder vragen. Het maximum der voor
schotten wordt voor ieder land door Ons be
paald . 

6. De officier van justitie zendt de stukken 
onverwijld aan den betrokken Nederlandschen 
diplomatieken of consulairen ambtenaar. Is 
het exploit of het afzonderlijk stuk vergezeld 
van eene vertaling in eene der talen, bedoeld 
bij artikel 3 van het verdrag, dan verzoekt 
de officier van justitie den diploma tieken of 
consulairen ambtenaar, zoo de vertaling niet 
voor overeenstemmend is verklaard door een 
beëedigd vertaler in het land van bestemming, 
zelf die vertaling voor overeenstemmend te 
verklaren. 

Indien niet voldaan is aan de artikelen 4 
en 5 dezer wet, weigert de officier van justitie 
de doorzending der stukken, echter niet, dan 
na getracht te hebben, de naleving van die 
artikelen zooveel mogelijk te bevorderen. 

De diplomatieke of consulaire ambtenaar 
doet onverwijld de stukken, na, zoo noodig, 
aan het bij de tweede zinsnede van dit artikel 
bedoeld verzoek te hebben voldaan, aan de 
bevoegde autoriteit toekomen; de diplomatieke 
ambtenaar doet zulks door tusschenkomst 
van den bevoegden consulairen ambtenaar. 

Alles behoudens het bepaalde bij het derde 
en het vierde lid van artikel 1 van het verdrag. 

7. De officier van justitie kan weigeren 
het ontvangbewijs of de verklaring, bedoeld 
in artikel 5 van het verdrag, af te geven, zoo
lang niet het geheele bedrag der kosten, ter 
zake van de mededeeling gemaakt, voldaan is. 

8. Verschijnt de gedaagde ten beteekenden 
rechtsdage niet, dan zal, indien de eischer het 
ontvangbewijs of de verklaring, bedoeld in 
artikel 5 van het verdrag, nog niet heeft 
ontvangen, de rechter op verzoek van den 
eischer het verleenen van verstek en de be
handeling der zaak tot eene volgende zitting_ 
aanhouden. · 

9. Een exploit, gedaan overeenkomstig ar
tikel 4 dezer wet, zal niet kunnen worden nietig 
verklaard op grond, dat daarbij niet zijn in 
acht genomen die bepalingen van artikel 4, 8°.,._ 
van het Wetboek van Burgerlijke Rechts
vordering, waarvan bij artikel 4 dezer wet 
is afgeweken. 

Rogatoire commissiën aan den N ederlandschen 
rechter opgedragen. 

10. Als de autoriteit, door welke, overeen
komstig de voorschriften van het verdrag, de 
uitvoering geschiedt van rogatoire commissiën, 
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afkomstig uit de Staten, waar het verdrag 
van kracht is, wordt aangewezen de kanton
rechter, binnen wiens gebied de uitvoering, 
geheel of gedeeltelijk, moet plaats vinden. 

Moet de uitvoering binnen het gebied van 
meerdere kantonrechters geschieden, dan zendt 
de kantonrechter, door wien de rogatoire 
commissie, voor zooveel hem betreft, reeds';-is 
uitgevoerd, deze met de stukken onverwijld 
aan den kantonrechter, binnen wiens rechts
gebied de uitvoering alsnog geschieden moet. 

11. Oordeelt de kantonrechter, aan wien 
overeenkomstig de voorschriften van het ver
drag de rogatoire commissie is toegezonden, 
dat de uitvoering niet door hem, doch door 
eenen anderen kantonrechter behoort te ge
schieden, dan zendt hij de commissie aan dezen 
onder opgaaf van redenen. Bij geschil worden 
de stukken door den meest gereeden kanton
rechter toegezonden aan Onzen Minister van 
Justitie, die beslist. 

12. Onze Minister van Justitie kan eene 
andere rechterlijke autoriteit dan den kanton
rechter tot uitvoering der rogatoire commissie 
aanwijzen, in geval dit uitdrukkelijk door de 
bevoegde autoriteit van den Staat, uit welken 
de commissie afkomstig is, wordt verlangd. 

13. Wordt ingevolge artikel 11 of artikel 12 
dezer wet de rogatoire commissie overgedragen 
of tot uitvoering daarvan eene andere autoriteit 
aangewezen dan die, aan welke de toezending 
der commissie aanvankelijk geschiedde, dan 
wordt aan laatstgenoemde zoo spoedig mogelijk 
van de overdracht of aanwijzing bericht ge
zonden door de autoriteit, aan welke de com
missie is overgedragen of die tot uitvoering 
daarvan is aangewezen. 

14. Oordeelt de kantonrechter, door wien 
de uitvoering der rogatoire commissie zou be
hooren te geschieden, dat artikel 11, derde 
lid, sub 3°, van het verdrag toepasselijk is, 
dan zendt hij de commissie onder opgaaf 
van redenen aan Onzen Minister van Justitie, 

· die, zoo noodig na overleg met zijn ambtgenoot 
van Buitenlandsche Zaken, beslist. 

15. Rogatoire commissiën, waarvan de toe
zending niet is geschied overeenkomstig de 
voorschriften van het verdrag, worden door 
de autoriteit, die haar heeft ontvangen, onder 
opgaaf van redenen toegezonden aan Onzen 
Minister van Buitenlandsche . Zaken. 

Rogatoire commissiën, die niet voldoen aan 
de vereischten, in het verdrag gesteld, worden 
door de rechterlijke autoriteit, die haar heeft 
ontvangen, onder opgaaf van redenen terug
gezonden langs denzelfden weg als de toe
zending geschiedde. 

16. Indien personen, die ter zake van ro
gatoire commissiën moeten worden gehoord, 
niet vrijwillig verschijnen, geschiedt hunne 
dagvaarding ten verzoeke van de autoriteit, 
die de commissie uitvoert. 

17. Van de rechterlijke handelingen, ter 
uitvoering van de rogatoire commissie ver
richt, wordt proces-verbaal opgemaakt. 

18. Alle stukken, ter zake van de uitvoering 
van rogatoire commissiën opgemaakt, zijn vrij 
van zegel en van de formaliteit van registratie 
of worden, indien deze formaliteit wordt ge
wenscht, kosteloos geregistreerd. Alle overige 
kosten, op de uitvoering vallende, komen ten 
laste van den Staat ; hiervan zijn echter 
uitgezonderd : 

a. de kosten, in artikel 16, tweede lid, van 
het verdrag genoemd ; 

b. in het geval, bedoeld in artikel 23 van 
het verdrag, de kosten, in het tweede lid van 
dat artikel genoemd. 

Rogatoire commissiën door den N ederlandschen 
rechter opgedragen. 

19. Indien, overeenkomstig de voorschriften 
van het verdrag, door den ederlandschen 
rechter eene rogatoire commissie wordt op
gedragen aan de rechterlijke autoriteit van 
eenen der Staten, waar het verdrag van kracht 
is, zendt de rechter de stukken aan Onzen 
Minister van Buitenlandsche Zaken. 

Indien de rogatoire commissie vergezeld is 
van eene vertaling in eene der talen, bedoeld 
in artikel 10 van het verdrag, moet deze voor 
overeenstemmend verklaard zijn door een be
eedigd vertaler in het land van bestemming of 
door een beëedigd vertaler in Nederland. 

20. De kosten, die door den betrokken 
vreemden Staat worden in rekening gebracht, 
vormen een deel der proceskosten, waaromtrent 
overeenkomstig artikel 56 van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering door den 
rechter uitspraak wordt gedaan. 

21. De rechter stelt bij zijn vonnis den dag 
vast, waarop de zaak weder ter rolle zal worden 
opgeroepen. 

22. De processen-verbaal van de uitvoering 
der rogatoire commissiën hebben gelijke kracht 
als die van den Nederlandschen rechter. 

Verhaal der proceskosten. 

23. Indien tegen eene door den Neder
landschen rechter gegeven uitspraak, die ten 
aanzien der veroordeeling in de kosten van 
het geding, overeenkomstig de voorschriften 
van het verdrag kan worden uitvoerbaar 
verklaard, een rechtsmiddel wordt aang11wend, 
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ter bekoming van geheele of gedeeltelijke 
~ernietiging dier uitspraak, dan zal de partij, 
die het rechtsmiddel aanwendt, binnen acht 
da.gen daarvan a.a.nteekening doen houden 
ter griffie van het college of gerecht, dat de 
beklaagde uitspraak heeft gedaan. 

Bij gebreke van zooda.nige a.a.nteekening ver
krijgt de uitspraak kracht van gewijsde. 

24. Als de autoriteit, die overeenkomstig 
artikel 19, derde lid, van het verdrag, bevoegd 
is tot afgifte der verklaring, dat de uitspraak 
ten aanzien der veroordeeling in de kosten 
kracht van gewijsde zaak verkregen heeft, 
wordt aangewezen de voorzitter van het college 
dat, of de kantonrechter die de veroordeeling 
in de kosten heeft uitgesproken. 

De in het voorgaande lid bedoelde verklaring 
wordt door dien voorzitter of dien kantonrechter 
gegeven op verzoek van de partij, die de 
uitvoerba.a.rverkla.ring verlangt, na. vertoon vim 
eene expeditie der uitspraak. 

25. De partij, die de uitvoerba.a.rverkla.ring 
in een der Sta.ten, waar het verdrag van 
kracht is, verlangt, zendt aan Onzen Minister 
van Justitie: 

1°. een request, houdende verzoek, als be
doeld in artikel 18, eerste lid, van het verdrag, 
gericht tot de bevoegde autoriteit van den 
Sta.at, waar de uitvoerba.a.rverklaring verlangd 
wordt; 

2°. eene expeditie van de uitspraak; 
3°. eene verklaring, ingevolge artikel dezer 

wet afgegeven, dat de uitspraak ten aanzien 
der veroordeeling in de kosten kracht van 
gewijsde zaak heeft verkregen. 

De stukken in het voorgaande lid, sub 10. 
en 3°. genoemd, zijn ieder vergezeld van eene 
vertaling in eene der talen, bedoeld in artikel 19, 
tweede lid, sub 3°. van het verdrag ; van de 
uitspraak wordt eene zooda.nige vertaling nopens 
het gedeelte, dat de beslissing bevat, over
gelegd. De vertalingen moeten voor overeen
stemmend verklaard zijn door een beëedigd 
vertaler in het land, waar de uitvoerbaar
verklaring verlangd wordt, of door een beëedigd 
vertaler in ederland. 

26. Onze voornoemde Minister zendt de 
stukken, in artikel 25 dezer wet genoemd, 
langs den weg, in artikel 18 van het verdrag 
vermeld, aan de bevoegde autoriteit van den 
Sta.at, waar de uitvoerba.a.rverklaring verlangd 
wordt, onder bijvoeging van eene bevestiging, 
overeenkomstig artikel 19, derde lid, van het 
verdrag, en eene vertaling daarvan in eene 
der talen, bedoeld in artikel 19, tweede lid, 
sub 3°. van het .verdrag. Deze vertaling is 
voor overeenstemmend verklaard door een 

beëedigd vertaler in het land, waar de uit
voerba.a.rverkla.ring verlangd wordt, of door 
een beëedigd vertaler in Nederland. 

IndienJ'niet voldaan is aan artikel 25 dezer 
wet, weigert hij de doorzending der stukken, 
echter niet, dan na. getracht te hebben, de 
naleving van dat artikel zooveel mogelijk te 
bevorderen. 

27. De uitvoerba.a.rverklaring van uitspra
ken overeenkomstig de voorschriften van het 
verdrag geschiedt in ederland door de a.rron
dissements-rechtba.nk van de woonplaats, van 
dengene, tegen wien de uitspraak is gewezen, 
of, zoo van eene woonplaats in Nederland 
niet blijkt, door de a.rrondissements-rechtba.nk, 
door Onzen voornoemden Minister aan te wijzen. 

28. De a.rrondissements-rechtba.nk doet zoo 
spoedig mogelijk uitspraak en zendt onverwijld 
expeditie van ha.re beschikking aan Onzen 
voornoemden Minister, die deze langs diplo
ma.tieken weg aan de verzoekende partij doet 
toekomen. 

Hetzelfde geldt in geval van hooger beroep 
of cassatie voor het gerechtahof of den Hoogen 
Ra.ad. 

29. Hooger beroep van de afwijzende be
schikking der a.rrondissements-rechtba.nk, en 
beroep in cassatie van zooda.nige beschikking 
van het gerechtshof kunnen worden ingesteld 
door de verzoekende partij binnen ééne ma.and 
na den dag waarop de expeditie dier be. 
schikking aan Onzen 'Minister van Justitie is 
toegezonden. 

De instelling van hooger beroep of beroep 
in cassatie geschiedt door eene daartoe strek
kende schriftelijke mededeeling aan Onzen 
voornoemden :Minister. Deze mededeeling be
vat de gronden of middelen, waarop het beroep 
steunt. 

Onze voornoemde Minister stelt den griffier 
van het college, dat de beschikking heeft 
gegeven, in kennis met het ingesteld hooger 
beroep of beroep in cassatie. Tevens doet 
hij daarvan mededeeling aan het betrokken 
gerechtshof of aan den Hoogen Ra.ad. 

De griffier van het college, da. t de aange
vallen beschikking heeft gegeven, doet aan 
het betrokken gerechtshof in geval van hooger 
beroep, en aan den Hoogen Ra.ad in geval van 
cassatie, de overgelegde stukken met een af
schrift der afwijzende beschikking toekomen. 

30. Hooger beroep van de beschikking der 
a.rrondissements-rechtbank, waarbij de uit
spraak is uitvoerbaar verklaard, en beroep in 
cassatie van zooda.nige beschikking van het 
gerechtshof, kunnen worden ingesteld binnen 
veertien da.gen na beteekening door II eene 
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daartoe strekkende schriftelijke verklaring ter 
griffie va.n het college, da.t de beschikking 
heeft genomen. 

De gronden of middelen, waarop het beroep 
steunt, worden in de verklaring opgenomen, 
of uiteengezet in een na.der verzoekschrift, 
binnen veertien da.gen na. a.a.nteekening va.n 
het beroep te rich ten tot het college, dat van 
het beroep heeft kennis te nemen. 

Binnen drie da.gen geeft de griffier va.n het 
college, da.t de aangevallen beschikking heeft 
genomen, van dit beroep per a.a.ngeteekenden 
brief kennis aan de partij die het verzoek 
heeft gedaan, en zendt a.an het gerech tshof 
in geval va.n hooger beroep, en a.an den H oogen 
Raad in geval van cassatie, de overgelegde 
stukken met een afschrift va.n de aangevallen 
beschikking en van de a.a.nteekening van het 
beroep. 

31. Voor verzoekschriften tot uitvoerbaar
verklaring van uitspraken overeenkomstig de 
voorschriften va.n het verdrag, alsmede voor 
verzoekschriften, ingevolge het voorgaande 
artikel tot een gerechtshof of tot den Hoogen 
Raad te richten, wordt de medewerking va.n 
een procureur of advocaat niet vereischt. 

32. Alle stukken, benoodigd voor de uit 
voerbaa.rverkla.ring va.n uitspraken overeen
komstig de voorschriften va.n het verdrag, en 
de expeditiën, aa.n de verzoekende partijen 
toe te zenden, zijn vrij van zegel en van de 
formaliteit van registratie of worden, indien 
deze formaliteit wordt verlangd, kosteloos ge
registreerd. Alle overige noodrzkelijke kosten, 
ter zake van de uitvoerbaa.rverklaring te maken, 
komen ten laste van den Sta.at. 

Slotbepaling. 

33. Deze wet treedt in werking op een na.der 
door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven ten paleize het Loo, den 12den 
Jnni 1909. 

(.get.) W I L H E L M I N A. 

De Minister van Builenlandar,he Zaken, 
(.get. ) R. DE MAREES VAN SwINDEREN. 

De M inister V'ln Justitie, 
(.get .) ELISSEN. 

( Uitgeg . 2ó Juni 1909.) 

12 Juni 1909. WEr, houdende nadere WIJZ I · 

ging der wet op het Notarisambt. S. 142. 
Bijl. Hand. 2• Ka,np;r 1908/09, n°. 139, 1- 7. 
Hand. 2• Kamer 1908/09, bladz. 1704. 
Hand. 1• Kamff 1908/09, bladz. 473, 507. 

WIJ WILHELMINA, ENZ •.• . doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is nadere wijziging te bren
gen in de wet va.n 9 Juli 1842 (Staatsblad n°. 20) 
op het Notarisambt, zooals deze luidt na de 
daarin bij de wetten van 26 April 1876 (Staats
blad no. 85), 6 Mei 1878 (Staatsblad n°. 29), 
15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), 31 December 
1887 (Staatsblad n°. 265) en 30 December 1904 
(Staatsblad no. 283), gewijzigd bij de wet va.n 
12 December 1905 (Staatsblad n°. 320), aange
brachte wijzigingen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Haad vun State, enz. 
Art. I . Het derde lid van artikel 50a van 

de wet va.n 9 Juli 1842 (Staatsblad n°. 20) op 
het Notarisambt, zooals deze luidt na. de da.a.rin 
bij de wetten va.n 26 April 1876 (Staatsblad 
n°. 85), 6 Mei 1878 (Staatsblad n°. 29), 15 April 
1886 (Staatsblad n°. 64), 31 December 1887 
(Staatsblad n°. 265) en 30 December 1904 
(Staatsblad n°. 2 3), gewijzigd bij de wet van 
12 December 1905 (Staatsblad n°. 320), aange
brachte wijzigingen, wordt gelezen als volgt : 

De Griffier der arrondissements-regtbank, in 
het voorgaande lid bedoeld, s te.at der Ka.roer 
va.n Toezigt a.ls secreta.ris ter zijde en is bewaar
der va.n het archief dier Ka.roer. Als zoodanig 
geniet hij eene door Ons te bepalen toelage. 
Met toestemming van den voorzitter kan hij 
zich als secreta.ris doen vervangen door eenen 
substituut-griffier. 

Het laatste lid van artikel 50 a wordt gelezen 
als volgt: 

De kosten, aan de instelling en werking der 
Kamers verbonden, daaronder begrepen de 
vacatiegelden der leden, en de reis- en verblijf
kosten der leden en va.n den secreta.ris komen 
ten laste van den ta.a.t. 

Art. II. H et eerste lid van artikel 50 b wordt 
gelezen a.ls volgt : 

De wijze va.n benoeming va.n de uit de nota.
rissen te kiezen leden en plaatsvervangende 
leden der Ka.roers, de inrigting dier Kamers, de 
wijze van uitoefening der ha.ar opgedragen werk
zaamheden, zoomede het bedrag der vacatie
gelden der leden en de reis- en verblijfkosten 
va.n de leden en van den secreta.ris worden bij 
a.lgemeenen maatregel van bestuur geregeld. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten paleize het Loo, den 12den 

Juni 1909. 
(.get.) WILHELMINA. 

De Ministe,· van Justitie, 
(.get. ) ELISSEN . 

(Uitgeg . 24 Juni 1909.) 
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12 Jtmi 1909. WET, houdende naturalisatie 
van Pieter Joseph Knubben en zestig ande-
ren. . 143. 

W1J WILHELMINA, ENZ . • . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

de hierna genoemde personen aan Ons een ver
zoek om naturalisatie hebben ingediend, met 
overlegging van de bewijsstukken, bedoeld in 
artikel 3, in verband met artikel 3bis, der 
wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268) 
op het ederlanderschap en het ingezetenschap, 
gewijzigd bij de wet van 8 Juli 1907 (Staatsblad 
n°. 177); 

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

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij 
deze verleend aan : 

1°. Pieter Joseph Knubben, fabrieksarbeider, 
geboren te Hulsberg (provincie Limburg) den 
27 Maart 1855, wonende te Reisholz bij Dussel
dorp (Pruisen) ; 

2°. Everardus van Hal, arbeider, geboren te 
Gendringen (provincie Gelderland) den 6 April 
1872, wonende te Emmerik (Pruisen) ; 

3°. Johann Josef Meunders, machinist, ge
boren te Emmerik (Pruisen) den 28 September 
1871, wonende te Emmerik (Pruisen) ; 

4°. Thies Boelkens, smidsknecht, geboren te 
Spijk, gemeente Bierum (provincie Groningen) 
den 19 Juni 1851, wonende te Düffelward 
(Pruisen); 

5°. Theodorus Wissing, spoorwegarbeider, 
geboren te Gendringen (provincie Gelderland) 
den 3 Januari 1870, wonende te Emmerik 
(Pruisen); 

6°. Claas Wolschrijn, meesterknecht, geboren 
te Amsterdam (provincie Noordholland) den 
23 September 1861, wonende te Elten (Pruisen); 

7°. Klaas Herrebout, aannemer, geboren te 
Veenwouden, gemeente Dantumadeel (provincie 
Friesland) den 9 April 1864, wonende te 
Gronau (Pruisen) ; 

8°. I wan Herman Amelius Kriens, kok, ge
boren te 's Gravenhage (provincie Zuidholland) 
den 29 December 1871, wonende te Londen 
(Groot-Britannië); · 

9°. Frederik Franssen, mijnwerker, geboren 
te Heerlen (provincie Limburg) den 19 J uni 
1866, wonende te Herzogenra.th/Gasse bij Aken 
(Pruisen); 

10°. Maria Wilhelmine Elizabeth Reyers, 
zonder beroep, geboren te Nieder-Elten (Prui
sen) den 19 Februari 1865, wonende te Emmerik 
(Pruisen); 
ll0. Harm Stevens, muzikant, geboren te Gro

ningen (provincie Groningen) den 29 December 
1870, wonende te Montreux (Zwitserland); 

12°. Eduard Hugues, makelaar in tabak, ge, 
boren te Amsterdam (provincie Noordholland) 
den 20 Juli 1863, wonende te Borgerhout 
(België); 

13°. Vrouwtje Frank/ort, naaister, geboren 
te Amsterdam (provincie Noordholland) den 
ll November 1864, wonende te Londen (Groot
Britannië) ; 

140_ Christiaan Cammans, molenaar, gebo
ren te Afferden, gemeente Bergen (provincie 
Limburg) den 20 Februari 1874, wonende te 
Obrighoven (Pruisen) ; 

150_ Johannes Harrns, veehoeder, geboren te 
Dalfsen (provincie Overijssel) den 16 Januari 
1863, wonende te Kehn (Pruisen) ; 

160. Christina Maria Scheenhouwer, zonder 
beroep, geboren te 's Gravenhage (provincie 
Zuidhollaud) den 21 Mei 1842, wonende te 
Londen (Groot-Britannië); 

170_ Max l taliaander, kleermaker, geboren te 
Manchester (Groot-Britannië) den 4 April 1859, 
wonende te Leipzig (Saksen) ; 

180. Nathan Joseph Cohen, handelaar in ka.as, 
geboren te Middelburg (provincie Zeeland) den 
28 Februari 1866, wonende te Antwerpen 
(België); 

190_ Hendr·ina Maria L övering, huishoudster, 
geboren te Bergh (provincie Gelderland) den 
27 April 1864, wonende te Emmerik (Pruisen) ; 

200. Theodorus Span, fabrieksarbeider, ge
boren te Bergh (provincie Gelderland) den 27 
Augustus 1856, wonende te Emmerik (Pruisen); 

210. Hendrikus in 't Panhuis, stukadoor, ge
boren te Grevenbicht (provincie Limburg) den 
11 Juli 1869, wonende te Diisseldorf-Wersten 
(Pruisen); 

22°. Hendrik te Pas, metselaar, geboren te 
Gendringen (provincie Gelderland) den 17 Fe
bruari 1867, wonende te Emmerik (Pruisen) ; 

230_ Jacobus Kortboyer, daglooner, geboren 
te Herwen en Aerdt (provincie Gelderland) den 
29 December 1838, wonende te Emmerik 
(Pruisen); 

240_ Françiscus Johannes Specht, zonder be
roep, geboren te Zierikzee (provincie Zeeland) 
den 17 ovember 1838, wonende te Vilvoorden 
(België); 

250_ Petrus T heodorus van de Walle, schoen
maker , geboren te Hulst (prov.incie Zeeland) den 
7 Maart 1867, wonende te Antwerpen (België) ; 

260. Bernardus Teering, voermansknecht, ge
boren te Bergh (provincie Gelderland ) den 21 

ovember 1873, wonende te Emmerik (Pruisen); 
27°. Wilhelmus Rovers, koopman, geboren te 

Nijmegen (provincie Gelderland) den 14 De-
cember 1837, wonende te Emmerik (Pruisen) ; 

28°. Abraham Schaap, diamantbewerker , ge-



298 12 JUNI 1909. 

boren te Amsterdam (provincie Noordholla.nd) 
den 15 September 1865, wonende te Pa.rijs 
(Frankrijk); 

290. Henricus Josephus Wetterhahn, mijn
werker, geboren te Bergen (provincie Limburg) 
den 29 Januari 1866, wonende te Ha.mborn 
(Pruisen); 

30°. Henricus Petrus Antonius Broens, schoen
ma,ker, geboren te Weert (provincie Limburg) 
den 10 December 1874, wonende te Antwerpen 
(België); 

31°. Hubert Antoon Bogers, mijnwerker, ge
boren te Venlo (provincie Limburg) den 23 Mei 
1867, wonende te Schaesberg (provincie Lim
burg); 

32°. Arnoldina Christina Maria Onstenk, R. K. 
zendelingzuster der Orde va.n 0. L. V. va.n 
Afrika., geboren te Arnhem (provincie Gelder
land) den 3 November 1871, wonende te Gha.r
da.ia. (Algiers); 

33°. Johannes Klaassen, arbeider, geboren te 
Tubbergen (provincie Overijssel) den 30 Ma.art 
1871, wonende te Grona.u (Pruisen); 

34°. Albert Nienhuis, kruidenier, geboren te 
Olst ( provincie Overijssel) den 1 April 1845, 
wonende te Molenbeek Sa.int Jean (België); 

35°. Jonas Frank/ort, zonder beroep, geboren 
te Amsterdam (provincie Noordholland) den 
10 April 1831, wonende te Londen (Groot
Britannië) ; 

36°. Peter Hendrikus Van Cruchten, wever, 
geboren te St.-Odiliënberg (provincie Limburg) 
den 5 Augustus 1869, wonende te Giesenkirchen 
(Pruisen); 

37°. Nathan Claessen, veehandelaar, geboren 
te Urmond (provincie Limburg) den 6 Juni 
1847, wonende te Ha.gen (Pruisen) ; 

38°. Gerardus Charlier, arbeider, geboren te 
Maasniel (provincie Limburg) den 15 Decem
ber 1865, wonende te Mettmann (Pruisen) ; 

39°. Martinus Cornelis, arbeider, geboren te 
Amsterdam (provincie Noordholla.nd) den 11 
Mei 1867, wonende te Brühl (Pruisen); 

40°. Herman van Straaten, kapper, geboren 
te Dordrecht (provincie Zuidholla.nd) den 30 Ja
nuari 1870, wonende te Antwerpen (België) ; 

41°. Frits Willem ten Gate, steendrukker, ge
boren te Amsterdam (provincie Noordholla.nd) 
den 28 December 1865, wonende te Hamburg 
(Duitschland) ; 

42°. Daniël Cohen, veeha.ndela.a.r, geboren te 
Oude Pekela. (provincie Groningen) den 8 Oc
tober 1850, wonende te Loge. (Pruisen) ; 

43°. Gerrit Schiphouwer, arbeider, geboren te 
Emmen (provincie Drenthe) den 31 December 
1875, wonende te H a.ren (Pruisen) ; 

44°. Jan Pieter Michael Meijs, voerman, ge-

boren te Voerendaal (provincie Limburg) den 
11 November 1854, wonende te Aken (Pruisen) ; 

450. Caspar Joseph Kreuels, zonder beroep, 
geboren te Simpelveld (provincie Limburg) den 
31 December 1834, wonende te Niederstra.ss
Geilenkirchen (Pruisen); 

460. Johannes Huhertus Evers, arbeider, ge
boren te St.-Odiliënberg (provincie Limburg) 
den 1 Januari 1875, wonende te Wa.nlo (Pruisen}; 

470. Michiel Goldstein, eerste bediende in het 
koffiehuisbedrijf, geboren te Maastricht (pro
vincie Limburg) den 16 Januari 1858, wonende 
te Fra.nkfort a.a.n den Main (Pruisen) ; 

480. Leonard Steijns, landbouwer, geboren te 
Hergenrath (Pruisen) den 8 Februari 1874, 
wonende te Stolberg (Pruisen) ; 

490. Johannes Meijer, arbeider, geboren te 
Losser (provincie Overijssel) den 10 September 
1870, wonende te Grona.u (Pruisen) ; 

500. Jan ten Elzen, da.glooner, geboren te 
Haaksbergen (provincie Overijssel) den 29 No
vember 1848, wonende te Blomtra.th (Pruisen) ; 

510. Anna B erendina Gilsing, dienstbode, ge
boren te Gendringen (provincie Gelderland) 
den 8 Maart 1870, wonende te Emmerik 
(Pruisen); 

52°. Wilhelm Johannes Bernardus Dekeling, 
schoenmaker, geboren te Doornenburg, ge
meente Bemmel (provincie Gelderland) den 
12 Februari 1870, wonende te Niel (Pruisen) : 

53°. Peter Hendrikus B eckers, ketelstoker, ge
boren te Maasbracht (provincie Limburg) den 
19 Augustus 1875, wonende te St. Tönis 
(Pruisen); 

54°. Mathias Joseph Consten, arbeider, ge
boren te Neutra.al Moresnet den 6 September 
1861, wonende te Aken (Pruisen) ; 

55°. Lodewijk Alexander Marie Joseph Blom, 
koopman, geboren te Venlo (provincie Limburg) 
den 9 Maart 1854, wonende te Da.mprémy 
(België); 

56°. Huhertus Othon Paul Ruijters, koopman, 
geboren te Maastricht (provincie Limburg) den 
3 Februari 18ö5, wonende te Hërgenra.th 
(Pruisen); 

57°. Henri Sodenkamp, ·letterkundige, ge
boren te 's Gravenhage (provincie Zuidholla.nd) 
den 18 Juni 1857, wonende te Etterbeek 
(België); 

58°. Mathijs Jacobs, da.glooner, geboren te 
Montfort (provincie Limburg) den 1 Februari 
1856, wonende te Rheinda.hlen (Pruisen) ; 

59°. Hendrik Christiaan Westerveld, koopman, 
geboren te Haarlem (provincie Noordholla.nd) 
den 7 November 1861, wonende te Londen 
(Groot-Brita.nnië); 

60°. Willemina Loeven, dienstbode, geboren 
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te Bergh (provincie Gelderland) den 23 April 
1871, wonende te Emmerik (Pruisen) ; 

61°.f Hendrik Kuiper, arbeider, geboren te 
Stad-Almelo (provincie Overijssel) den 21 De
cember 1863,i wonende te Bookholt (Pruisen). 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten paleize het Loo, den 12den 

Juni 1909. 

(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, (get.) NELISSEN. 

(Uitgeg. 22 Juni 1909.) 

· 12 Juni 1909. WET, houdende naturalisatie 
van Gerardus Tetmnissen en vier en veertig 
anderen. S. 144. · 

W1J WlLHELMIN A, ENZ . •• doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat de hierna genoemde personen aan Ons een 
verzoek om naturalisatie hebben ingediend, 
met overlegging van de bewijsstukken, bedoeld 
in artikel 3, in verband met artikel 3bis, der wet 
van 12_December 1892 (Staatsblad no. 268) op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
gewijzigd bij de wet van 8 Juli 1907 (Staatsblad 
n°. 177); 

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

E enig artikel. 

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij 
deze verleend aan : 

1. Gerardus Teunnissen, daglooner, geboren te 
Deursen en Dennenburg (provincie Noord
brabant) den 11 October 1855, wonende te 
Heiligenhaus (Pruisen) ; 

2. Klaas Visser, zeem1m, geboren te IJlst 
(provincie Friesland) den 31 Juli 1838, wonende 
te Londen (Groot-Britannië); 

3. Felix Hoogswel, arbeider, geboren te Stad
Almelo (provincie Overijssel) den 8 October 
1867, wonende te Ochtrup (Pruisen) ; 

4. Frederikus Brons, mijnwerker, geboren te 
Ottersum (provincie Limburg) den 9 Augustus 
1866, wonende te Dümpten (Pruisen) ; 

5. Mathias Bos, mijnwerker, geboren te Beesel 
(provincie Limburg) den 20 April 1867, wonende 
te Borbeck (Pruisen); 

6. Wilhelmus Hubertus Fijten, arbeider, ge
boren te Montfort (provincie Limburg) den 17 
Februari 1849, wonende te Röllinghausen 
(Pruisen); 

7. Norbert1tB Franciscus Adrianus Schreppers, 
handelsreiziger, geboren te Tilburg (provincie 
Noordbrabant) den 27 September 1866, wo
nende te Bree (België) ; 

8. BernardU8 Derksen, handelsreiziger, ge-

boren te Arnhem (provincie Gelderland) den 
8 Juli 1865, wonende te Reims (Frankrijk); 

9. Anwnie Oosterlaar, polderwerker, geboren 
te Olst (provincie Overijssel) den 30 December 
1870, wonende te Crefeld (Pruisen) ; 

10. Bernardus Wolterink, landbouwer, ge
boren te Lichtenvoorde (provincie Gelderland) 
den 13 November 1868, wonende te Essen
Ruhr (Pruisen) ; 

ll. Hendrik Krul, arbeider, geboren te 
Zaandam (provincie Noordholland) den 1 De
cember 1864, wonende te Düsseldorf (Pruisen) ; 

12. Johannes Gerardus Boddeus, steendruk
kersgezel, geboren te Amsterdam (provincie 
Noordholland) den 22 Januari 1861, wonende 
te Southall (Groot-Britannië); 

13. Peter Mathijs Kiggen, schrijnwerker, ge
boren te Haelen (provincie Limburg) den 5 Ja
nuari 1869, wonende te llfülheim aan den Rijn 
(Pruisen); 

14. Geert Bekman, timmerman, geboren te 
Tubbergen (provincie Overijssel) den 26 Fe
bruari 1866, wonende te Lage (Pruisen) ; 

15. Johann Heinrich Niesters, hotelhouder, 
geboren te Rimburg (Pruisen) den 11 Maart 
1852, wonende te Keulen-Merheim (Pruisen) ; 

16. Willem Ennen, glasblazer, geboren te 
Borger (provincie Drenthe) den 13 April 1862, 
wonende te Alstaden (Pruisen) ; 

17. Peter Joseph August Jacobs, wagenmaker, 
geboren te Dürselen-K elzenberg (Pruisen) den 
2 Mei 1874, wonende te Grandrath-Erkelenz 
(Pruisen); 

18. Bernard Hubert Gering, wever, geboren te 
Vaals (provincie Limburg) den 21 October 1869, 
wonende te Aken (Pruisen) ; 

19. Hendricus Hubertus Janssen, tuinman, ge
boren te Beesel (provincie Limburg) den 21 
September 1850, wonende te Hüls (Pruisen) ; 

20. Eduardus Hileijn, banketbakker, geboren 
te Westdorpe (provincie Zeeland) den 5 Mei 
1860, wonende te Gent (België) ; 

21. Petrus Wilhelmus Franciscus Clermonts, 
beeldhouwer, geboren te Maastricht (provincie 
Limburg) den 10 Augustus 1873, wonende te 
Edenkoben (Beieren) ; . 

22. Bernardus Weernink, landbouwer, ge
boren te Denekamp (provincie Overijssel) den 
8 September 1855, wonende te Altendorf 
(Pruisen); 

23. Johannes Weernink, landbouwer, geboren 
te Denekamp (provincie Overijssel) den 9 Mei 
1853, wonende te Frensdorf (Pruisen) ; 

24. Hendri~us Ant,onius Gerits, molenaars
knecht, geboren te Heythuizen (provincie 
Limburg) den 29 Maart 1868, wonende te Bü
derich (Pruisen) ; 
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25. Richardus Bernardus W eijers, timmerman, 
geboren te Bergh (provincie Gelderland) den 
10 September 1849, wonende te Emmerik 
(Pruisen); 

26. Abraham Mom Faure, zonder beroep, ge
boren te Zutphen (provincie Gelderland) den 
15 Juni 1828, wonende te Bern (Zwitserland); 

27. Jean B ernard François Verbeeck, koop
man, geboren te Rotterdam (provincie Zuid
holland) den 18 Augustus 1863, wonende te 
Frankfort aan den Main (Pruisen) ; 

28. Pieter Jan Maurits van der Groen, druk
ker, geboren te 's Gravenhage (provincie Zuid
holland) den 24 Juni 1871, wonende te Ant
werpen (België) ; 

29. Gradus Stienezen, arbeider , geboren te 
Bergh (provincie Gelderland) den 4 Februari 
1853, wonende te Rees (Pruisen) ; 

30. Jan Scharloo, melkknecht, geboren te 
Leiderdorp (provincie Zuidholland) den 26 J a
nuari 1870, wonende te Lunteren, gemeente 
Ede (provincie Gelderland); 

31. Ohristianus Egidius van de Rijdt, koop
man, geboren te Beek en Donk (provincie Noord
brabant) d~n 21 Juni 1858, wonende te Dundee 
(Groot-Britannië); 

32. Fredrik Willem Suers, smid, geboren 
te Borne (provincie Overijssel) den 23 De
cember 1862, wonende te Enschedé (provincie 
Overijssel) ; 

33. Gerhard Reinders, sigarenmaker, geboren 
te Ootmarsum (provincie Overijssel) den 15 Au
gustus 1862, wonende te Osnabrück (Pruisen) ; 

34. Francis Jozef Oousin, zonder beroep, ge
boren te Kessel (provincie Limburg) den 23 
Maart 1829, wonende te Pa.derborn (Pruisen) ; 

35. Cornelis de Bruijn, ar.beider, geboren te 
Bergambacht (provincie Zuidholland) den 19 
November 1854, wonende te Rekum (Pruisen); 

36. Pieter Jan Verstappen, boerenarbeider , 
geboren te Horst (provincie Limburg) den 8 No
vember 1866, wonende te Vorst (Pruisen); 

37. Gerardus Knippers, landbouwer, geboren 
te Denekamp (provincie Overijssel) den 4 De
cember 1858, wonende te Gronau (Pruisen); 

38. Hendrik Jan Vokkert, arbeider, geboren 
te Hellendoorn (provincie Overijssel) den 3 April 
1854, wonende te Epe (Pruisen) ; 

39. Hendrik Otto, arbeider, geboren te Ambt
Almelo (provincie Overijssel) den 23 Augustus 
1866, wonende te Ochtrup (Pruisen) ; 

40. Pieter Van Woensel Kooij. zonder be
roep, geboren te Zeist (provincie Utrecht) den 
29 Mei 1850, wonende te Sa.nderstead ( Groot
Britannië); 

41. Jacob Blouw, zonder beroep, geboren te 
Helpman, gemeente Ha.ren (provincie Gronin-

gen) den 21 September 1843, wonende te Aalst 
(België); 

42. Willem van Erven, melkhandelaar, ge
boren te Oldebroek (provincie Gelderland) den 
7 Augustus 1865, wonende te Mettmann 
(Pruisen); 

43. Augustus Anthonius Marie Oortvriendt, 
handelsreiziger, geboren te IJzendijke (provincie 
Zeeland) den 28 Maart 1856, wonende te St. 
Amandsberg bij Gent (België) ; 

44. Hendrik Donker Ourtius, boekhouder, ge
boren te Tokushima (Ja.pan) den 21 September 
1872, wonende te Jamatecho Jokohama 
(Japan); 

45. Arnoldus Hendrikus Andriessen, arbeider, 
geboren te Goor (provincie Overijssel) den 
18 April 1868, wonende te Bocholt (Pruisen). 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten paleize het Loo, den 12den 

Juni 1909. 
(get.) WIL H E L MI N A. 

De Minister van Justitie, (.get.) NELISSEN. 
(Uitgeg. 24 Jimi 1909.) 

12 Juni 1909. ·WET, tot verhooging van het 
vierde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1908. S. 145. 

Bij deze wet wordt art. 70van hetlVde hoofd
stuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 
1908 verhoogd met f 100,000.- en alzoo ge
bracht op f 460,000.-. 

Ten gevolge van deze wijziging wordt het 
totaal van de 8ste afdeeling van het IV de hoofd
stuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 
1908 nader vastgesteld op f 1,059,622.50 en het 
eindcijfer van dat hoofdstuk op f 8,169,989.-. 

12 Juni 1909. WET, tot nadere wijziging van 
artikel 31 der Ongevallenwet 1901. S. 146. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1908/09, n°. 241, 1-6. 
Hand. 2• Kamer 1908/09, bladz. 2'271-2280. 
Hand. l• Kame:r 1908/09, bladz. 507-509, 522. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat artikel 31 der Ongevallenwet 1901 (Wet van 
2 Januari 1901, Staatsblad n°. 1, laatstelijk 
gewijzigd bij de Wet van 13 Februari 1909, 
Staatsblad n°. 46) nader behoort te worden 
gewijzigd; 

Zoo is het , dat Wij, den Raud van State, enz. 
Art. 1. Aan het eerste lid van artikel 31 der 

Ongevallenwet 1901 wordt de volgende zin
snede toegevoegd : 

,,De bedrijven kunnen in verschillende ge
varenklassen worden ingedeeld, naar gelang 
van de plaats, waar zij uitgeoefend worden." 
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2. Deze wet treedt in werking op den dag, 
waarop zij wordt afgekondigd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten paleize het Loo, den 12den Juni 

1909. 
(get. ) WILHELMlN A. 

De Min . van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(get.) A. S. TALMA. 

( Uitgeg. 17 Juni 1909.) 

12 Juni 1909. WET, tot verhooging van het 
zevende hoofdstuk B der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1908. S. 147. 

Bij deze wet wordt art. 31 van het Vllde 
hoofdstuk B der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1908 verhoogd met f 78,000.- en daar
door gebracht op f 299,900.-. 

Ten gevolge van deze wijziging wordt het 
totaal van de V de afdeeling en het eindcijfer 
van voormeld hoofdstuk verhoogd met/ 78,000.- . 

12 Juni 1909. ,VET, houdende vaststelling van 
nadere bepalingen omtren den accijns op 
den wijn. S. 148. 

WIJ WILHELMlN A, ENZ .. . doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is, nadere bepalingen om
trent den accijns op den wijn vast te stellen ; 

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

Eenig artikel. 

Aan de wet van 22 Juli 1899 (Staatsblad n°. 
170) wordt toegevoegd een artikel 7bis, luidende 
als volgt: 

,,Wij behouden Ons mede voor, om bij alge
meenen maatregel van bestuur, onder de noo
dige voorzieningen tegen misbruik, vrijdom van 
accijns te verleenen voor ' wijn, die wordt in
geslagen in distilleerderijen der eerste klasse 
als bedoeld bij a rtikel 7, lett. a der wet van 
20 Juni 1862 (Staatsbladn°. 62), ten einde daarin 
te worden gebezigd tot het vervaardigen van 
gedistilleerde dranken welke naar het buitenland 
worden uitgevoerd. 

Ingeval de belanghebbende zich niet naar de 
bij dien maatregel gegeven voorschriften ge
draagt, kan hem door Onzen Minister van F i
nanciën voor bepaalden of onbepaalden tijd de 
bevoegdheid worden ontzegd om wijn met 
vrijdom van accijns in te slaan." 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten paleize het Loo, den 12den 

Juni 1909. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van .Financiën, (get.) KoLKMAN. 

(Uitgeg. 13 Juli 1909.) 

12 Juni 1909. WET, houdende nadere bepa
lingen omtrent den accijns op het zout. 
s. 149. 

WIJWILHELMINÄ, ENZ ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is, nadere bepalingen om
trent den accijns op het zout vast te stellen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Aan art . 59 der wet van 27 September 

1892 (Staatsblad n°. 227) wordt een derde lid 
toegevoegd, luidende : 

"Bij den uitvoer van geraffineerd zout dat 
een gehalte aan watervrij chloornatrium van 
ten minste 98.5 percent heeft en als zoodanig 
is aangegeven, wordt het gewicht voor de af
schrijving op de rekening van den zoutzieder 
vermeerderd in de verhouding van 100 : 105". 

2. In art. 86, § 11, tweede lid, der voormelde 
wet worden achter het woord: ,,tweede" inge
voegd de woorden : ,,of derde". 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven ten paleize het Loo, den 12den 
Juni 1909. 

(get.) WILHELMINA. 

(get.) 
De Minister van Financilfn, 

KOLKMAN. 

( Uitgeg. 8 Juli 1909 ) 

12 Juni 1909. WET, houdende verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van een 
gedeelte van de Boerhavestraat ( tJlyphants
pad) te A msterdam, ten behoeve van den 
Staatsspoorweg aldaar. S. 160. 

12 Juni 1909. WET, houdende verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
eigendommen in de gemeenten Bellingwolde, 
Vlagtwedde en Onstwedde, noodig voor de 
kanalisatie van Westerwolde. S. 161. 

12 Juni 1909. WFT, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van een spoorweg van H oorn over Ven
huizen, naar het Staatsspoorwegstation 
Bovenkarspel-Chootebroek. S. 152. 

12 Juni 1909. WE'.l', tot toekenning van een 
renteloos voorschot uit 's Rijks schatkist 
ten behoeve van den aanleg van een spoor
weg van Metslawier naar Anjum. S. 153. 

W IJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
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da.t het wenschelijk is den a.a.nleg te bevorderen 
va.neen spoorweg va.n Metslawier na.ar Anium ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Uit 's Rijks schatkist wordt een ren

teloos voorschot beschikbaar gesteld ten be-
drage van één vierde der a.a.nlegkosten, doch 
tot geen hooger bedrag da.n / 49,000, ten be
hoeve van den aanleg va.n een spoorweg va.n 
Metslawier naar Anjum. 

2. Het in artikel 1 genoemde rentelooze voor 
schot wordt, onder voorwaarden, door Ons of 
krachtens Onze machtiging te stellen, toegekend 
a.a.n den concessionaris voor den a.a.nleg va.n den 
a.lda.ar genoemden spoorweg, doch niet dan na
dat door belanghebbenden bij dien aanleg daar
voor ten genoegen va.n Onzen Minister van 
Waterstaat voldoende ondersteuning zal zijn 
verleend onder geen andere voorwaarden, da.n 
wa.a.rop de goedkeuring van genoemden Mi
nister zal zijn verkregen. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven ten paleize het Loo, den 12den Juni 
1909. 

(.get. ) 

(get.) 

WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
L. H. W. REGOUT. 

(Uitgeg. 10 Juli 1909.) 

12 Juni 1909. WET, tot wijziging van de wet 
van 23 Mei 1899 (Staatsblad n°. 142). S. 154. 

WrJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben 
dat hetJ\venschelijk is de wet van 23 Mei 1899 
(Staatsblad n°.~142) te wijzigen ; 

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

Eenig artikel. 

In artikel 1 der wet van 23 Mei 1899 (Staats
blad n°. 142) wordt voor : ,,Franeker" gelezen : 
,,Franeker-halte'' . 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven ten paleize het Loo, den 12den 
Juni 1909. 

(.get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
(.get.) L . H. W. REGOUT. 

(Uitgeg. 10 Juli 1909.) 

12 Juni 1909. WETTEN, houdende naturali-
satie van : 

L ud w i g F ried r i c h N o 11. S. 165. 
J u I i u s The r dor L age man n. S. 166. 
Johann Joseph Simons. S.157. 

C a mi Ie Blo n de e 1. S. 168. 
Ernst Gust a v Neum an n. S. 169. 
Gerhard Wilhelm Coppers. S.160. 
Cl e m e n s A n t o n J o s e p h R e i n k e. 

S. 161. 
B ern a r d R i p p e. S. 162. 
Jo se p h van der R e i s. S. 163. 
Johann Ludwig Christian van 

Straat en. S. 164. 
Camilus de S utt er. S. 166. 
Leo Si m on i s. S. 166. 
P etrus Mart in us D en tandt. S. 167. 
J ohann Heinrich Wilhelm Ras 

m ers. S. 168. 
Joh an n Ren n in g s. S. 169. 
Franciscus Jo sephus Gescher. 

s. 170. 
Gerhard H e in r i ch Busemeijer, ge

naamd L a gem an n. S. 171. 

12 Juni 1909. BESLUIT van den Minister van 
Buitenlandsche Zaken, houdende aanwij
zing van een dietrict en ressorten voor de 
Nederlandsche Consulaire ambtenaren in 
Zuid-Afrika. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken ; 
Gezien de artikelen 34 en 35 van het Ko

ninklijk besluit van 4 Augustus 1906 (S taats
blad n°. 216), houdende het Reglement op de 
inrichting van den consulairen dienst; 

Gelet op de beschikking van den Minister 
van Buitenlandsche Zaken van 31 December 
1906 (Staatscowrant van 1907, n°. 11); 

Heeft goedgevonden en verstaan : 
Vast te stellen het volgende district en de 

volgende ressorten voor de N ederlandsche 
consulaire ambtenaren in Zuid-Afrika. 

A. District. 

District. 

De Britacbe bezittingen 
en territoriën in Zuid
Afrika ten zuiden van 
de Zambesirivier, als
mede de territoriën van 
Noord-West- en Noord
Oost-Rhodesia en het 
N yasaland Protecto
raat ; Duitsch Zuid
West-A.frika; Portu
geesch Oost-Afrika en 
Madagascar. 

Hoofd 
van het district. 

De consul-gene
raal te Pretoria. 
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B. Ressorten. 

Standplaats van 
den consulairen 
ambtenaar aan 

wien het in 
rubriek 3 ver

melde ressort is 
toegewezen. 

1. 

Rang. 

2. 

Ressort. 

3. 

Bloemfontein . . Vice-consul. De Oranje-Ri
vier-Kolonie. 

Durban. . . . . . Consul. Natal. 
Durban . . . . Vice-consul. De stad Dur

ban. 
Johannesburg. . Consul. De Witwaters-

rand Goud
velden. 

Lorenço-Marquez. Vice-consul. Portugeesch
Oost-Afrika. 

Kaapstad ...... Consul. De Kaapkolo-
nie. 

East-London .. Vice-consul. De stad East
London . 

Port-Elisabeth . .. Vice-consul. De stad Port
Elisabeth. 

Pretoria ...... Consul-gene- Zie district. 
raai. 

's Gravenhage, 12 Juni 1909. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

(.!Jet.) R. DE MAREES V. SWINDEREN. 

14 Juni 1909. WET, tot verhooging van het 
tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1909. S. 172. 

Bij deze wet wordt het bedrag van artikel 2, 
verhoogd met f 8800 en mitsdien gebracht op 
/ 127,038. 76 en het bedrag van artikel 6, ver
hoogd met f 1600 en mitsdien gebracht op 
f 69,370.-. 

Ten gevolge van het vorenstaande wordt 
verhoogd: 

het totaal der late afdeeling met f 8800 ; 
dat der 2de afdeeling met f 1600; terwijl het 
eindcijfer van het tiende hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1909 wordt ver
hoogd met f 10,400.-. 

14 Juni 1909. WET, tot wijziging en aanvulling 
van de wet tot regeling van het middelbaar 
onderwijs. S. 173. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1907/08, n°. 271, 1-4 ; 
n°. 33, 1-22. 

Hand. :.!• Kamer 1908/09, bladz. 1891-1900, 
1902-1911, 1913-1931, 1934-1943, 1949-1968, 
1972-1984, 1996-2018, 2020- 2038, 2098, 2099. 

Hand. 1• Kamer 1908/09, bladz. 498, 494, 
498-600, 611-681. 

WrJ WILHELM.INA, ENZ .•. doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is artikel 2, vijfde en zesde 
lid, der wet van 2 Mei 1863 (Staatsblad n°. 50) 
tot regeling van het middelbaar onderwijs, zoo
als die is gewijzigd en aangevuld bij de wetten 
van 28 Juni 1876 (Staatsblad n°. 143), van 25 
April 1879 (Staatsblad n°. 87), van 15 April 1886 
(Staatsblad n°. 64), van 9 Mei 1890 (Staatsblad 
n°. 78), van 28 Mei 1901 (Staatsblad n°. 123), 
van 22 Mei 1905 (Staatsblad n°. 141), van 5 Juni 
1905 (Staatsblad n°. 154) en van 27 Mei 1907 
(Staatsblad n°. 128), te doen vervallen en nadere 
bepalingen betreffende het subsidieeren van 
bijzondere hoogere burgerscholen in die wet 
op te nemen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Artikel 2, vijfde en zesde lid, der wet 

tot regeling van het middelbaar onderwijs ver
vallen. 

Art. II. Tusschen de artikelen 45 en 46 der 
wet tot regeling van het middelbaar onderwijs 
worden twee nieuwe artikelen 46 bis en 45 ter 
ingevoegd, luidende als volgt : 

Art. 45bis. 1. Aan de besturen van bijzondere 
Hoogere burgerscholen met ten minste drieja
rigen en ten hoogste vijfjarigen cursus kan door 
Ons telkens voor een tijdvak, overeenkomende 
met den duur van het aantal leerjaren, subsidie 
uit 's Rijks kas worden toegekend, mits : 

10. de school staat onder het bestuur van 
eene instelling of vereeniging, die rechtspersoon
lijkheid bezit ; 

2°. het leerplan aan Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken wordt overgelegd en uit dat 
stuk blijkt, dat het onderwijs, waar het geldt 
eene school met driejarigen cursus, de vakken, 
vermeld in artikel 16 onder a,-l en n, en, waar 
het geldt eene school met vierjarigen of vijf. 
jarigen cursus, de vakken, vermeld in artikel 17 
onder a,-p en r, zal omvatten, in elke klasse in 
de bij het leerplan voor die klasse aangegeven 
vakken te zamen gedurende ten minste vijf 
en twintig uren per week en in ieder dier vakken 
afzonderlijk in alle leerjaren tezamen gedurende 
ten minste het bij algemeenen maatregel van 
bestuur vast te stellen getal uren per week on
derwijs zal worden gegeven ; 

3°. dat ondenvijs gegeven wordt volgens een 
jaarlijks aan Onzen Minister van Binnenland
sche Zaken medegedeelden en in een der school
vertrekken op eene zichtbare plaats opgehangen 
rooster van lesuren, waarop tevens de feest
dagen en vacantietijden zijn vermeld ; 

40, het onderwijs in de vakken, vermeld in de 
artikelen 16 en 17, wordt gegeven door leeraren 
in het bezit van de akten van bekwaamheid, 
voor de benoembaarheid tot leeraar in die vak
ken aan de openbare hoogere burgerscholen met 
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overeenkomstigen cursus vereischt, of, voor 
zooveel het onderwijs in eenig vak tijdelijk 
wordt of zal worden gegeven door eenen niet 
volledig bevoegde, daartoe door Ons vergun
ning zij verleend. Deze vergunning kan alleen 
om bijzondere redenen en telkens voór niet 
langer dan één schooljaar worden gegeven ; 

5°. de directeur, waar het geldt eene school 
met driejarigen cursus. de in artikel 26, en, 
waar het geldt eene school met vierjarigen of 
vijfjarigen cursus, de in artikel 27 geëischte be
voegdheid bezitte tot het geven van onder
wijs in een der in dit l id, onder 2°, bedoelde 
vakken. 

2. Jaarlijks wordt het bedrag van het sub
sidie, op hetwelk het bestuur over het afge
loopen jaar aanspraak heeft, door Ons vast
gesteld. 

3. Het subsidie wordt berekend : 
1°. per wekelijks gegeven uur onderwijs, tot 

van dertig uren per klasse in de vakken, ver
meld in de artikelen 16 en 17, alsmede in die 
vakken, ten aanzien waarvan Onze Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan het bestuur op 
daartoe gedaan verzoek heeft medegedeeld, 
dat tegen het verleenen van subsidie daarvoor 
geen bezwaar bestaat. Indien het getal leer
lingen in eene klasse meer dan vijf en twintig 
bedraagt en die klasse gesplitst is in twee paral
lelklassen, komen hierbij twee, en indien het 
getal leerlingen in eene klasse meer dan vijftig 
bedraagt en die klasse gesplitst is in drie paral
lelklassen, drie parallelklassen voor de bereke
ning 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. 

Voor eene in twee parallelklassen gesplitste 
klasse, waarvan het getal leerlingen tot vijf en 
twintig of minder dan vijf en twintig en voor 
eene in drie parallelklassen gesplitste klasse, 
waarvan het getal leerlingen tot vijftig of min
der dan vijftig daalt, kunnen deze parallelklas
sen niettemin in berekening worden gebracht, 
wanneer het zich laat aanzien, dat deze daling 
van tijdelijken aard zal zijn ; 

2°. waar het geldt eene school met driejarigen 
Cursus, tot een bedrag van vijf en veertig gulden, 
en, waar het geldt eene school met vierjarigen 
of vijfjarigen cursus, tot een bedrag van vijftig 
gulden. 

Bovendien wordt eene bijdrage in de aan den 
directeur uit te keeren jaarwedde verleend tot 
een bedrag van een duizend gulden ; 

3°. voor de kosten van stichting, inrichting 
en onderhoud of huur van een gymnastiek-

lokaal, volgens bepalingen bij algemeenen maat
regel van bestuur vast te stellen. 

Het overeenkomstig dit lid berekend subsidie 
wordt echter verminderd tot het bedrag, waar
mede over het afgeloopen jaar de uitgaven der 
school de overige inkomsten zijn te boven ge
gaan en wordt niet u itgekeerd, wanneer de 
bedoelde inkomsten niet door de uitgaven zijn 
overtroffen. 

4. Uitkeering van het subsidie over het afge
loopen jaar heeft niet plaats ten opzichte van 
hoogere burgerscholen : 

a. waarvan over dat jaar de opbrengst der 
schoolgelden eene gemiddelde inkomst per leer
ling heeft opgeleverd, waar het geldt eene schoo 
met driejarigen cursus, van meer dan vijf en 
zeventig en, waar het geldt eene school met vier
jarigen of vijfjarigen cursus, van meer dan één
honderd vijftig gulden ; 

b. gevestigd in gemeenten met eene openbare 
hoogere burgerschool met overeenkomstigen 
cursus of in gemeenten daaraan grenzende, in
dien de opbrengst der schoolgelden over dat 
jaar eene gemiddelde inkomst per leerling heeft 
opgeleverd, waar het geldt eene school met 
driejarigen cursus, van niet meer dan twintig 
gulden en, waar het geldt eene school met vier
jarigen of vijfjarigen cursus, van niet meer dan 
veertig gulden, of zooveel minder als die inkomst 
van de openbare hoogere burgerschool beneden 
dat bedrag is gebleven; 

c. waarvan is gebleken, dat gedurende dat 
jaar de in het eerste lid gestelde . voorwaarden 
niet zijn na.geleefd. 

5. De besturen zijn gehouden aan Onzen 
Minister van Binnenla.ndsche Zaken alle inlich
tingen te geven, verlangd met betrekking tot 
de twee voorgaande leden van dit artikel, en 
zulks op straffe van verval van aanspraak op 
subsidie. 

6. Voorschrüten omtrent de uitvoering van 
dit artikel worden bij a.lgemeenen maatregel van 
bestuur gegeven. 

7. Behoudens het bepaalde in het eerste lid 
van dit artikel mag aan eene krachtens dit arti
kel gesubsidieerde hoogere burgerschool van 
Overheidswege eene geldelijke bijdrage of eenige 
andere ondersteuning noch middellijk noch on
middellijk worden toegekend. 

8. Ten aanzien van eene krachtens dit artikel 
gesubsidieerde hoogere burgerschool zijn de 
artikelen 2, derde en vierde lid, en 21, eerste 
lid, dezer wet en artikel 1 der wet van 25 April 
1879 (Staatsblad n°. 87) niet van toepassing. 

9. In gemeenten, waar geen openbare hoogere 
burgerschool gevestigd is, mag de toegang tot 
de gesubsidieerde hoogere burgerschool, tenzij 
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de school uitsluitend voor interne leerlingen 
bestemd is, aan geen leerling geweigerd worden 
op grond van godsdienstige gezindheid. 

Artikel 45ter. H et subsidie, in het vorig ar
tikel bedoeld, wordt verminderd met vijftig 
ten honderd over elk jaar, waarin het aantal 
leerlingen minder dan 18, waar het geldt eene 
school met driejarigen, en minder dan 30, 
waar het geldt eene school met vierjarigen of 
vijfjarigen cursus, bedraagt. Het subsidie ver
valt over elk jaar, waarin het aantal leerlingen 
aan die scholen onderscheidenlijk minder dan 
12 en 20 bedraagt. 

Dit is niet van toepassing, waar het geldt eene 
school met driejarigen cursus, gedurende de 
eerste drie, en, waar het geldt eene school met 
vierjarigen of vijfjarigen cursus, gedurende de 
eerste vijf 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. 

Art. III. De voorwaarde ter verkrijging van 
subsidie uit 's Rijke kas, gesteld in artikel 
45bi8, 1, onder 4°. , der wet tot regeling van het 
middelbaar onderwijs, is niet van toepassing 
ten aanzien van den leeraar aan eene bijzondere 
hoogere burgerschool, in het bezit eener akte 
van bekwaamheid, bedoeld in artikel 44, die op 
het in artikel V bedoelde tijdstip aan dezelfde 
hoogere burgerschool als leeraar voor hetzelfde 
vak of dezelfde vakken werkzaam was. 

Art. IV. De voorwaarde ter verkrijging van 
subsidie uit 's Rijke kas, gesteld in artikel 
45 bis, 1, onder 5°., der wet tot regeling van het 
middelbaar onderwijs, is niet van toepassing 
ten aanzien van den directeur eener b ijzondere 
hoogere burgerschool, die op het in a r tikel V 
bedoelde tijdstip aan dezelfde hoogere burger
school als zoodanig werkzaam was. 

Art. V. Deze wet treedt in werking op een 
nader door Ons te bepalen dag. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten paleize het Loo, den 14den Juni 

1909. 

0et.) WILHELMINA. 

De M in-iste,· van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 10 Juli 1909.) 

14 Juni 1909. WET, tot verandering van de 
grens tu schen de gemeenten Vlaa,·dingen 
en Vlaa,·di,1get··Ambacht. S. 174. 

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

1909. 

dat het wenscbelijk is, de grens tusschen de 
gemeenten Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht 
te wijzigen ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. De grens tusscben de gemeenten 

Vlaa,·dingen en Vlaardinget··Ambacht wordt ge· 
wijzigd als volgt : 

Beginnende op de grens tusschen de gemeen• 
ten Maasland en Vlaardin,qer•Ambacht op het 
punt, waar de grens tusschen de perceelen 
Sectie D n°. 131 der gemeente Maa sland en 
Sectie C n°. 26 der gemeente Vlaa,·dinge,· -Am. 
bacht met de zuidelijke grens van perceel Sectie 
C n°. 25 (Likkebaartsmolensloot) der gemeente 
Vlaardinger-Ambacht samenvalt, volgt de 
nieuwe grens tusschen de gemeenten Vlaardin· 
gen en Vlaardinger-Ambacht in oostelijke rich• 
ting de zuidelijke grens van perceel Sectie C 
n•. ~5 van laatstgenoemde gemeente tot aan 
de zuidelijke grens van den Broekweg (kadas• 
traal ongenummerd), gaat van dat punt in 
eene rechte lijn over den Broekweg naar den 
zuidwestelijken boek van het perl)eel, gemeente 
en sectie als boven, n°. 103 en volgt daarna 
weder in oostelijke richting de noordelijke 
grens van genoemden B roekweg tot aan de 
scheiding tusschen de perceelen n°. 655 (oprij• 
laan ;ran de H ofstede "Hoogstad") en n•. 134. 

Dan gaat de grens eerst noordoostwaarts en 
daarna zuidoostwaarts langs de laatstgenoemde 
scheiding en die tusscben de perceelen n08• 

134 en 133 aan de zuid• en de n••. 656 en 129 
aan de noordzijde tot aan het perceel n°. 132 
en vervolgens in de verlengde r ichting van 
de scheiding tusscben de perceelen n••. 129 en 
133 zuidoostwaarts over de perceelen n••. 132, 
130 en 131, alle behoorende tot de kadastrale 
gemeente en sectie als boven, tot in de be• 
staande grens tusscben de gemeenten Vlaar
dingen en Vlaardinger-Ambacht. 

De grens tusschen die beide gemeenten aan 
de noord- en noordoostzijde van Vlaardingen 
blijft bestaan tot aan de westelijke grens -van 
het perceel Sectie D n°. 445 der gemeente 
Vlaardin_qer-Ambacht. 

Vandaar volgt de nieuwe grens, in Oostelijke 
rich ting, de zuidelijke grens van het kadastrale 
perceel Sectie D n°. l 182 der gemeente Vlaar· 
dinge,--Ambacht tot aan de scheiding tusscben 
de perceelen Sectie D n°'. 1182 en 1183 en 
vervolgens in noordoostelijke richting de schei· 
ding tusschen de perceelen, kadastraal bekend 
als gemeente en sectie als boven, n°'. 1182, 
1184, 1180, 1178 eenerzijds en n••. 1183, 1185, 
1181 en 1179 anderzijds (westkant van de sloot 
van het emplacement " ch icdamscbe dijk") 
tot aan de noord westelijke grens van perceel 

20 
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Sectie D n°. 1028 (Staatsspoorbaan), van welk 
punt de nieuwe grens in zuidelijke richting en 
in eene rechte lijn gaat over de Staatsspoor
baan en de daarlangs gelegen bermslooten, 
naar den noordelijken hoek van het perceel 
gemeente en sectie als boven n°. 960. 

Van uit dit punt gaat de grens eerst zuid
westwaarts en daarna zuidwaarts langs de 
noordwestelijke en westelijke grenzen van de 
perceelen Sectie D n"'. 960 en 947 tot in de 
zuidelijke grens van laatstgemeld perceel. 

Voorts gaat de grens oostwaarts langs de 
zuidelijke grens van laatstgenoemd perceel 
(Sectie D n°. 947) en die der perceelen Sectie 
D n°•. 94, 952, 871, 88, 853, S0-2, 883 tot aan 
het perceel Sectie D n°. 786 der gemeente 
Vlaardinger-Ambacht, om verder de zuidelijke 
grens van laatstgenoemd perceel (Sectie D n°. 
786) te blijven volgen tot aan de bestaande grens 
tusschen de gemeenten Vlaardin_qer-Ambarht 
en Schiedam. 

2 . De overgang van grondgebied, die het 
gevolg is van deze grP.nsverandering,, heeft 
plaats op 1 Januari 1910. 

3 . De gemeente-eigendommen, gebouwen 
en werken van de gemeente Vlaardinger-Am
bacht, op het af te scheiden grondgebied ge
legen, gaan met alle daartoe behoorende zaken 
tot de gemeente Vlaardingm over. 

4. Door de gemeente Vlaard;ngen wordt 
aan de gemeente Vlaardinger-Ambacht de som 
van f 32,64 uitgekeerd, zijnde het restant der 
geldleening, door laatstgenoemde gemeente 
aangegaan voor de beharding van den Zuid
buurtschen weg. De verplichting, bij genoemde 
beharding door de gemeente Vlaardinger-Am· 
bacht op zich genomen, gaat over op de ge
meente Vlaardingen. 

5 . Door de gemeente Vlaardingen wordt 
aan de gemeente Vlaardinger-Ambacht het 
eerste jaar na de inwerkingtreding dezer wet 
de som var. f 1000 uitgekeerd, het tweede 
jaar / 960 en zoo vervolgens elk volgend jaar 
telkens f 60 minder, zijnde eene uitkeering 
loopende over 20 jaren, totaal bedragende 
f 10,600. 

6 . Alle kadastrale en andere stukken, uit
sluitend betrekking hebbende op hetgeen vol
gens de artikelen 1 en 3 aan de gemeente 
Vlaardingen overgaat, worden aan die gemeente 
uitgekeerd. 

Het bestuur dier gemeente heeft ten allen 
tijde het recht, kosteloos inzage te nemen van 
de archieven der gemeente Vlaardinger-Ambacht 
en daarvan afschriften en daaruit uittreksels 
op zijne kosten te vorderen. 

7. De kosten van verpleging van behoef-

tige krankzinnigen in gestichten , voor zoover 
zij tijdens de opneming daarin woonplaats 
hadden op het grondgebied, dat ingevolge ar
tikel 1 tot de gemeente Vlaardingen overgaat . 
komen van 1 Januari 1910 af voor reken ing 
van deze gemeente. 

8. De ingezetenen, gevestigd op het grondge
bied, dat tot de gemeente Vlaardingen over
gaat, worden voor de verkiesbaarheid tot le
den van den gemeenteraad en voor de toepas
sing van artikel 7 der Kieswet (Staatsblad n°. 
66 van 1901) van 1 Januari 1910 af als inge
zetenen dier gemeente beschouwd. 

Voor zoover de personen, gevestigd op het 
overgaand grondgebied, geplaatst zijn op de 
voor het loopende jaar vastgestelde kiezers
lijst, zendt het bestuur der gemeente Vlaar
dinger-Ambacht vóór 8 Januari 1910 een uit
treksel uit die kiezerslijst aan het bestuur der 
gemeente Vlaardingen. 

Bij het opmaken der kiezerslijst wordt in 
laatstgenoemde gemeente voor de toepassing 
van de artikelen 20, 21, 26 en 28, tweede lid, 
der Kieswet ten aanzien van de in dat uit
treksel voorkomende personen gehandeld, alsof 
zij op de voor het loopende jaar vastgestelde 
kiezerslijst voorkwamen. 

Te beginnen met 1 Januari 1910 worden in 
de tabel, bedoeld in de artikelen 1 en 2 der 
Kieswet, door Vlaardingen en Vlaardinger- A m• 
bacht verstaan de gemeenten , zooals zij bij ar
tikel 1 dezer wet zijn gewijzigd. 

9 . Op hen, die voor de lichting der natio
nale militie van 1910 in de gemeente Vlaar
dinge-r-Ambacht zijn ingeschreven en gevestigd 
zijn op het grondgebied, dat van die gemeente 
naar de gemeente Vlaardingen overgaat. is ar
tikel 21 der Militiewet 1901 (Staatsblad n°. 212 
van 1901), laatstelijk aangevuld en gewijzigd 
bij de wet van 6 December 1908 (Staatsblad 
n°. 347), van toepassing. Voor de toepassing 
dier wet en van de te harer uitvoering gege
ven voorschriften blijven zijmitsdienbeschouwd 
worden als militieplichtigen van eerstgenoemde 
gemeente. 

Zij, die in de gemeente Vlaardinger-Ambacht 
voorkomen in het register, bedoeld in artikel 
122 van voormelde wet, of in het register, 
bedoeld in artikel 26 der Landweerwet (Staats
blad n°. 160 van 1901), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 13 Juli 1907 (Staatsblad no. 
187), worden, voor zoover zij gevestigd zijn 
op het grondgebied, dat van die gemeente 
naar de gemeente Vl.aardingen overgaat, op 
het register van laatstgenoemde gemeente over
geschreven. 

10. Te beginnen met 1 Januari 1910 wor-
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den in de tabel, bedoeld bij artikel 6 der wet 
van 16 April 1896 (Staatsblad n°. 72) tot re
geling der personeele belasting, door "Vlaar· 
dingen" en "Vlaardinger-Ambacht" verstaan 
de gemeenten, zooals zij bij artikel 1 dezer 
wet zijn gewijzigd. 

11 . Deze wet treedt in werking met den 
dag harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten paleize het Loo, den 14den 

Juni 1909. 
(qet.) W I L H E L M I N .A. 

De M inisfer van B innenlandsche Zaken, 
(get.) HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 16 Juli 1909.) 

14 Juni 1909. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen· 
dommen, noodig voor en ten behoeve van 
de verbreeding van het deel der Wasse
naarsche straat tusschen de Werfstraat en 
de Zeilstraat te Scheveningen, gemeente 
's Gravenhage, en van een deel eener zij
straat, loopende van dat straatgedeelte naar 
den Strandweg aldaar, met aanleg van eene 
straat ter verbinding van gemelde straat
deelen. S. 176. 

14 Juni 1909. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut van de onteigening van eigen
dommen, noodig voor de vergrooting van 
de algemeene begraafpla,ats te Meppel. 
s. 176. 

14 Juni 1909. WET, houdende wijziging van 
artikel 42 van het bij de wet van 2 Sep
tember 1864 (Staatsblad no. 129) vastge
stelde Reglement op het beleid der regee
ring van Nederlandsch-Indië. S. 177. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
het wenschelijk is artikel 42 van het bij de wet 
van 2 September 1864 (Staatsblad n°. 129) vast
gestelde Reglement op het beleid der regeering 
van Nederlandsch-Indië, aan te vullen; 

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

Eenig artikel. 

Artikel 42 van het bij de wet van 2 September 
1864 (Staatsblad n°. 129) vastgestelde Reglement 
op het beleid der regeering van Nederlandsch
Iiidië wordt gelezen: 

Art. 42. l. :L,De Gouverneur-Generaal is opper
bevelhebber van de in Nederlandsch-Indië aan
wezige landmacht. 

2. De bevelhebber der landmacht wordt door 

den Koning benoemd. Wanneer bij het open
vallen van de plaats van den bevelhebber de 
benoeming van zijn opvolger niet geschied of 
in ederlandsch-Indië niet bekend is, of wan
neer de benoemde in de spoedige aanvaarding 
zijner betrekking verhinderd wordt, voorziet 
de Gou erneur-Generaal in de tijdelijke waar
neming. 

3. De officieren worden door den Koning of 
door den Gouverneur-Generaal benoemd, al naar 
gelang hij, die aldus benoemd wordt verblijf 
houdt buiten dan wel binnen ederlandsch
Indië. 

4. Op den voet, bij algemeene verordening 
te bepalen, worden de rangen van opperofficier 
verleend door den Koning en geschieden alle 
overige bevorderingen van de officieren door den 
Gouverneur-Generaal. 

5. De opperofficieren en alle buiten Neder
landsch-Indië vertoevende officieren worden 
ontslagen door den Koning, alle overige officieren 
door den Gouverneur-Generaal, een en ander 
op den voet bij algemeene verordening te be
palen. 

6. De regelen omtrent het toekennen van 
pensioenen engagementen worden bij algemeene 
verordening gesteld. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten paleize het Loo, den 14den 

Juni 1909. 
(get.) W I L H E L M I A. 

De Minister van Koloniën, (gef.) IDENBURG. 

(Uitgeg. 8 Juli 1909.) 

14 Juni 1909. WE'l', houdende wijziging en 
verhooging der begrooting van uitgaven 
van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1909, ten behoeve van den aanleg van 
een spoorweg van 1.;jikampek naar Oheribon. 
S. 178. 

14 Juni 1909. WET, tot verhooging van het 
negende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor 1908. S. 179. 

.Bij deze wet wordt van de Vide afd. arti
kel 180 verhoogd met: f 87,301.69. 

en artikel 191 met f 43,660.79. 
Tengevolge van dP voorschreven verhoogin

gen wordt het bedrag van de VIde afdeeling 
en het eindcijfer van hoofdstuk IX verhoogd 
met f 130,962.38. 

14 Juni 1909. WET, tot toekenning van een 
renteloos voorschot uit 's Rijks schatkist 
ten behoeve van den aanleg en het in 
exploitatie brengen van een spoorweg van 
Brouwershaven naar Burgh. S. 180. 

20* 
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WIJ WlLHELMlN A, ENZ . .. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is, den aanleg en het in 
exploitatie brengen te bevorderen voor een 
spoorweg van Brouwershaven naar Burgh ; 1 lJ 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Uit 's Rijks schatkist wordt een ren

teloos voorschot beschikbaar gesteld ten be
drage van een derde der kosten van aanleg ~n 
het in exploitatie brengen, doch tot geen hooger 
bedrag dan / 132,400, ten behoeve van een 
spoorweg van Brouwershaven naar Burgh. 

2. H et in artikel 1 genoemde rentelooze voor
schot wordt onder voorwaarden, door Ons of 
krachtens Onze machtiging te stellen, toege
kend aan den concessionaris voor den aanleg 
en de exploitatie van den aldaar genoemden 
spoorweg, doch niet dan nadat door belang
hebbenden bij dien aanleg daarvoor, ten ge
noegen van Onzen Minister van Waterstaat, 
voldoende ondersteuning zal zijn verleend, 
onder geene andere voorwaarden, dan waarop 
de goedkeuring van genoemden Mmister zal 
zijn verkregen. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten paleize het Loo, den 14den 

Juni 1909. 

(get. ) W I L H EL MIN A. 

De Minister van Waterstaat, 
(get.) L. H . W. REoour. 

(Uitgeg. 10 Juli 1909.) 

14 Juni 1909. WKT, tot overbrengen van ge• 
deelten van de Rijkswegen L eeuwarden
Overijssclsche grens en L eeuwarden-Har
lingen, in beheer en onderhoud bij de ge· 
meente Leeuwarden. . 181. 

WIJ WlLHELMIN A, ENZ . . . doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is gedeelten van de Rijks
wegen van Leeuwarden naar de Overijsselsche 
grens en van L eeuwarden naar Harlingen in 
beheer en onderhoud bij de gemeente L eeuwar
den over te brengen ; 

Gelet op artikel 1, eerste lid, der wet van 
10 November 1900 (Staatsblad n°. 176) ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Bij de gemeente L eeuwarden worden 

in beheer en onderhoud overgebracht : 
a. het gedeelte van den Rijksweg van L eeu

warden naar de Overijsselsche grens, dat gelegen 
is binnen die gemeente en zich uitstrekt ter 
lengte van 37,40 Meter van de zuidzijde van 
den overweg in den Staatsspoorweg Leeuwar-

den--Groningen tot de grens tusschen de ge
meenten L eeuwarden en L eeuwarderadeel ; 
fl'6 b. het gedeelte van den Rijksweg vanlJLeeu
warden naar Harlingen, dat gelegen is binnen 
de gemeente Leeuwarden en zich uitstrekt ter 
lengte van 1000 Meter van het begin van dien 
weg bij den Harlingersingel tot de oostzijde 
van den overweg in den Noord-Frieschen Lo
kaalspoorweg. 

2. Ter zake van de overbreng:ing van het in 
artikel 1 onder b bedoelde wegvak betaalt de 
Staat aan de gemeente Leeuwarden de som 
van / 1800. 

Laste11 en bevelen, enz. 
Gegeven ten paleize het Loo, den 14den 

Juni 1909. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Min. van Waterstaat, (get. ) L . H.W. REOOUT. 
(Uitgeg. 7 Juli 1909.) 

14 Juni 1909. WET, houdende verklaring van 
het algemeen nut der onteigening ten be
hoeve van een spoorweg van de Van 
Ewijcksluis naar Schagen. S. 182. 

14 Juni 1909. WET, houdende verklaring van 
het algemeen nut der onteigening ten be
hoeve van de uitbreiding van het Staats
spoorwegstation Zevenber.qen. S. 183. 

14 Juni 1909. W ET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van een spoorweg va n Neede naar H ellen
doorn. S. 184. 

14 Juni 1909. WET, houdende verklaring van 
het algemeen nut der onteigening ten be
hoeve van spoorweglijnen van Gorredijk 
naar Assen, van Steenwijk naar Oosterwolde 
en van M eppel naar Smilde. S. 185. 

14 Juni 1909. WET, tot aanvulling en ver
hooging van het negende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1909. 
s. 186. 

Bii deze wet wordt na invoeging van eenige 
artikelen en verhooging van één artikel het 
totaal der Ilde afdeeling, alsmede h et eind
cijfer van genoemd hoofdstuk verhoogd met 
driehonderd negen m vijftig duizend zeshonderd 
gulden (f 359,600). 

14 Juni 1909. MISSIVE van den Minister van 
Oorlog aan de Commissarissen der Ko
ningin betreffende verlofgangers der militie. 

Blijkens enz. 
Ten vervolge op de dezerzijdsohe circulaire 

van 24 Maart 1888, n°. 381 M., afd. Militie 
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én Schutterijen, heb ik de eer U H.Edelgestr. 
te verzoeken burgemeester en wethouders der 
gemeenten in Uwe provincie uit te noodigen 
om, voor zooveel zulks in hunne gemeente 
werd nagelaten, in 't vervolg in de openbare 
kennisgevingen, waarbij verlofgangers voor het 
na-onderzoek worden opgeroepen, steeds te 
vermelden de juiste namen en voornamen, de 
gemeente en lichting waarvoor zij zijn ingelijfd, 
en het korps waartoe zij behooren, vermits, 
indien zulks niet geschiedt, de afscbrüten dier 
kennisgevingen geen rechtsgeldig bewijs op
leveren, dat evenbedoelde oproeping behoorlijk 
heeft plaats gehad. 

Door een militie-commissaris in een der 
overige provinciën werd de noodzakelijkheid 
betoogd, dat van de korpsen, waartoe de 
verlofgangers behooren, in kolom 5 van het 
verlofgangersregister de eerstvolgende onder
deelen worden aangeteekend (bataljon, batterij, 
compagnie, afdeeling), omdat niet altijd het 
korps in zijn geheel onder de wapenen komt, 
zooals bijvoorbeeld in 1908 de treinen van de 
veld-artillerie. 

In verband hiermede verdient het, naar 
het· oordeel van den Minister van Oorlog, 
aanbeveling, om ten aanzien van de verlof
gangers, behoorende tot de regimenten velri.
artillerie, in kolom 5 van bovenvermeld register, 
behalve het regiment ook te doen vermelden 
of de verlofganger behoort tot een der batte
rijen dan wel t ot de treinafdeeling van het 
regiment. Dit zou kunnen geschieden door 
raadpleging van het zakboekje zoodra de man 
zich overeenkomstig a rtikel 120 of a rtikel 121 
der militiewet 1901 bij den burgemeester aan
meldt. 

Ik verzoek U H.Edelgestr. hierop de aan
dacht te vestigen van de Burgemeesters der 
gemeenten in Uwe provincie. 

Naar de m.eening van een anderen militie
commissaris ware het wenschelijk, dat wan
neer een milicien, die krachtens artikel 124 
of artikel 131 der wet onder de wapenen is 
geweest, in het genot van onbepaald verlof 
wordt gesteld, van de redenen waarom. hij 
onder de wapenen is geweest, aanteekening 
geschiede op zijn verlofpas. Te dien aanzien 
merkt de Minister van Oorlog het volgende op: 

"Opdat in het verlofgangersregister eene 
aanteekening kunne worden gesteld van het 
verblijf in werkelijken dienst krachtens artikel 
124 of 131 der militiewet 1901, is in § 22 , 
tweede lid der militiebeschikking 1909 be
paald dat uit de mutatie, betrekkelijk het 
vertrek met groot verlof, op te_ nemen in de 
door de commandeerende-officieren aan de 

Commissarissen der Koningin te zenden mu· 
tatiën-staten, model Lit. L moet blijken, op 
grond van welk der genoemde wetsartikelen 
de militieplichtige laatstelijk in werkelijken 
dienst is geweest. 

"Verhuist nu een verlofganger, na krachtens 
a rtikel 124 of artikel 131 der wet werkelijken 
dienst te hebben verricht, en vóór het tijdstip 
waarop hij in het jaar waarin die werkelijke 
dienst vervuld is, aan het onderzoek moet 
deelnemen, dan zou evenvermelde bepaling 
haar doel missen, indien de bedoelde aan
teekening in het register van verlofgangers 
der nieuwe gemeente niet werd overgenomen." 

In verband hiermede verzoek ik U H.Edel
gestr. de burgemeesters der gemeenten in Uwe 
provincie uit te noodigen om. in gevallen als 
hiervoren omschreven, bij de mededeeling be
doeld in het tweede lid van artikel 96 van 
h;t aangevuld en gewijzigd Koninklijk besluit 
van 2 December 1901 (Stbl. n°. 230) tevens 
van het verblijf in werkelijken <jienst krachtens 
artikel 124 of artikel 131 der wet mededeeling 
te doen. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
Voor d en l\finister, 

De Secretaris-Generaal, (get .) J. B. KAN . 

16 Juni 1909 . .BESLUIT tot vern ietiging van het 
besiuit van Gedeputeerde Staten van Gel
derland van 17 Maart 1908, n•. 90, waarbij 
in beroep is ingetrokken de vergunning 
voor den !kleinhandel in sterken drank 
van C. J. HERMSEN te Arnhem. S. 187. 

WIJ WILHELMINA, RNZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 13 April 1909, n°. 
2055, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, be
treffende het besluit van-_Gedeputeerde Staten 
van Gelderland van 17 Maart 1908, n°. 90, waar
bij in beroep is ingetrokken de vergunning voor 
den kleinhandel in sterken drank van C. J. 
HERMSEN te Arnhem ; 
~ Overwegende, dat aan C. J. H ERMSEN voor
noemd, bij besluit van Burgemeester en Wet
houders van Arnhem van 1 Februari 1908 
n°. 121/5 ingevolge artikel II van de wet va0:-
1 November 1907 (Staatsblad no. 291) tot wijzi
ging van artikel 28, 4°, van de Drankwet. 
(Staatsblad 1904 n°. 235), is uitgereikt een af
schrift van de akte zijner onder dagteekening 
van 3 J anuari 1905 n°. 1937/2 ingetrokken 
vergunning ; 

dat C. J . H ERMSEN in 1905, na de_laatstbe
doelde intrekking zijner vergunning, twee malen 
veroordeeld is geworden op grond van art. 50 ► 
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late lid, 1°. van de Drankwet (Staatsblad 1904 
n°. 235) en die veroordeelingen onherroepelijk 
zijn geworden ; 

dat Burgemeester en Wethouders van Arn
hem, hoewel C. J. HERMSEN dus7erkeerde in 
een der gevallen, bedoeld bij art.8, l ate lid 
no a, van de Drankwet (Staatsblad 1904 n°. 
235), weigerden, de hergeven vergunning op 
grond van art. 28, 1°, van dieJwet in te trekken, 
waarop Gedeputeerde Staten van Gelderland 
op dien zelfden grond de vergunning hebben 
ingetrokken bij hun in hoofde dezes genoemd 
besluit; 

Overwegende, dat artikel II van de wet van 
1 ovember 1907 (Staatsblad n°. 291) tot ,vij
ziging van artikel 28, 4°, van de Drankwet 
Staatsblad 1904 n°. 235) bepaalt, dat aan hem, 
wiens vergunning is ingetrokken op grond, dat 
daarvan gedurende drie maanden achtereen op
zettelijk niet is gebruik gemaakt, hoewel de 
verkoop van sterken drank in het klein niet ge
durende langer dan drie maanden achtereen 
opzettelijk niet had plaats gevonden, onder de 
in dat art ikel vermelde voorwaarde een af
schrift van de akte der ingetrokken vergunning 
wordt uitgereikt door welke uitreiking hij in den 
vroegeren staat van houder eener vergunning 
voor den kleinhandel in sterken drank wordt 
h ersteld; 

Overwegende, dat deze bijzondere bepaling 
moet worden geacht te zijn eene afwijking van 
de algemeene regeling van de Drankwet (Staats
blad 1904 n°. 235) voor zoover die een bepaling 
bevat, welker toepassing aan de bereiking van 
het doel der bijzondere bepaling in den weg zou 
staan; 

dat dit het geval is ten aanzien van de alge
meene bepaling van art. 28, 1°, van die wet, 
voor zoover de personen, voor welke de bijzon
dere bepaling is gemaakt, reeds te voren ver
keerden in één der gevallen, bedoeld in art. 8, 
lste lid, n ° a van die wet, ten gevolge van ver
oordeelingen op grond van art. 50, l ste lid, 1 o 
van die zelfde wet, vermits anders het doel van 
-de bijzondere bepaling niet bereikt zou worden ; 

dat derhalve het in den aanhef dezes genoemd 
besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland 
in strijd is met a rtikel II van bovengenoemde 
wet van 1 November 1907 (Staatsblad no. 291); 

Gelet op art. 168 der Provinciale wet j0 • ar
tikel 16 der Drankwet (Staatsblad 1904 no. 235); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
18 Mei 1909, n°. 23) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken van n Juni 1909, 
_n°. 5169, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 

bovenvermeld besluit van Gedeputeerde Sta
ten van Gelderland van 17 Maart 1908 n°. 90 
te vernietigen wegens~strijd met de wet. 1 

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 15den Juni 1909. 
(_get. ) WIL HEL MINA. 

De 1,finiste,· van Binnenlandsche Zaken, 
(_g, t.) H itEMSKF.RK. 

(Uitgeg. i Juli 1909.) 

15 Juni 1909. BESLUlT, houdende beslissing, 
dat in eene vergunning krachtens de 
Hinderwet gegeven, geen plaats is voor 
de vermelding eener eventueele toepassing 
der Woningwet. 

WIJ WILHELMINA, K:SZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
E. VAN WELY te R oosendaal, tegen het besluit 
van Burgemeester en Wethouders det gemeente 
Roosendaal en Nispen dd. 20 J anuari 1909, 
waarbij hem voorwaardelijk vergunning is 
verleend tot het oprichten van eene in steen 
gebouwde inrichting voor het uitoefenen van 
eene steenhouwerij op een perceel ka.d. bek. 
Sectie A. n°. 2057 ; 

Den Ra.ad van State, Afdeeling voor de 
geschillen van bestuur, gehoord, advies van 
26 Mei 1909, n°. 174; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van n Juni 
1909, n°. 314H, Afdeeling Arbeid; 

Overwegende, dat Burg. en Weth. van 
Roosendaal en Nispen op 20 J anuari 1909 
hebben besloten: 

1°. aan den aanvrager en zijne rechtver
krijgenden de gevraagde vergunning te ver
leenen onder de navolgende voorwaarde: ,,In 
de werkplaats mogen, tenzij met onze ver
gunning, vóór des morgens vijf en na des 
avonds negen uur geen werkzaamheden worden 
verricht, die de rust der omwonenden op 
eenigerlei wijze kunnen hinderen of storen" ; 

2°. te bepalen, dat de inrichting voltooid 
en in werking gebracht moet zijn vóór I Au
gustus 1909 ; 

3°. den concessionaris met nadruk te wijzen 
op het bepaalde bij art. 17 der wet, en op 
de noodzakelijkheid om, alvorens tot de op
richting van het gebouw over te gaan, nog 
eene vergunning te verkrijgen als bedoeld bij 
art. 5 eerste lid sub a der Woningwet; 

dat de aanvrager in beroep gekomen aan
voert, dat hij de vergunning, zooa.ls zij door 
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Burg. en Weth. is verleend, niet kan aanvaar
den, omdat Burg. en Weth. te beslissen hebben 
over het verleenen van de vergunning bedoeld 
bij art. 5 sub a der Woningwet en zij hem 
nu r eeds gedurende vijf achtereenvolgende 
jaren de vergunning om te bouwen op perceel 
Sectie A. 2057 hebben geweigerd; 

Overwegende, dat de vergunning door Bur
gemeester en Wethouders is verleend onder 
ééne voorwaarde, waartegen blijkens het 
appellatoir adres bij den aanvrager geen be
zwaar bestaat; 

dat echter de vrees wordt geuit, dat Burg. 
en Weth. bij toepassing van een artikel der 
Woningwet, aan het bestaan waarvan in het 
vergunningsbesluit wordt herinnerd, conces
sionaris zullen bemoeilijken in het gebruik 
maken van de vergunning ; 

dat de vraag, of zulks inderdaad zal geschie
den hier wel geen punt van onderzoek behoeft 
uit te maken ; 

dat evenwel het bezwaar van appellant 
voor zoover gericht tegen het vermelden van 
eene eventueele toepassing der Woningwet in 
een besluit genomen krachtens de Hinderwet, 
gegrond is te achten ; 

dat mitsdien het sub 3°. in het vergunnings
besluit opgenomene behoort te vervallen ; 

Gezien de Hinderwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het bestreden besluit van Burgemeester en 
Wethouders van Roosendaal, en Nispen te 
handhaven voor zoover a.a.n den aanvrager 
en zijne rechtverkrijgenden de gevraagde ver
gunning is verleend onder de sub 1°. van 
voormeld besluit gestelde voorwaarde ; 

met bepaling wijders, dat de inrichting zal 
moeten zijn voltooid en in werking gebracht 
binnen zes maanden na. da.gteekening dezer ; 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
lf~ndel is belast, enz. (W. v. D. B. A.). 

15 J uni 1909. BESLUIT van den Minister 
van Binnenla.ndsche Zaken betreffende de 
zitting van het hoofdstembureau van het 
3de kiesdistrict voor de verkiezing van 
leden van den raad der gemeente Den 
Helder . 

De Minister van Binnenlandsche Zaken ; 
Gelet op art . 93, 3de lid, der Kieswet ; 

Heeft goedgevonden : 
na. ingewonnen advies van Gedeputeerde 

Sta.ten van Noord-Holland, te bepalen, dat 
in het 3de kiesdistrict voor de verkiezing van 
leden van den raad der gemeente Den Helder, 
de zitting van het hoofdstembureau, tot het 
vaststellen van den uitslagd er verkiezing, 

gehouden wordt onmiddellijk na afloop van 
de werkzaamheid, bedoeld in art. 92, l ste zin
snede, der Kieswet. 

's Gravenhage, 15 Juni 1909. 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal,, J. B. KAN. 

16 Juni 1909. BESLUIT, waarbij de wetten van 
4 December 1872 (Staatsblad n°. 134) tot 
voorziening tegen besmettelijke ziekten, 
en van 28 Maart 1877 (Staatsblad no. 36) 
tot wering van besmetting door uit zee 
aankomende schepen, van toepassing wor 
den verklaard op meningitis cerebrospina
lis epidemica. S. 188. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat meerdere gevallen van 
meningitis cerebrospinalis epidemica in het Rijk 
voorkwamen en dat die ziekte in enkele streken 
in het buitenland heerscht; 

Gelet op a rt. 1 der wet van 4 December 1872 
(Staatsblad n°. 134), laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 21 Juni 1901 (Staatsblad n°. 157), en op 
art. 2 der wet van 28 Maart 1877 (Staatsblad 
n°. 35), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 
Juni 1901 (Staatsblad n°. 157) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 7 Mei 1909, no. 4499, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Den Raad van Sta.te gehoord (advies va.~ 
18 Mei 1909, n°. 17) ; 

Gelet op het na.der rapport van Onzen Mi
nister van Binnenla.ndsche Zaken van 12 Juni 
1909, n°. 5159, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en versta.an : 
te bepalen: 
Art. 1. D.e wetten van 4 December 1872 

(Staatsblad n°. 134) tot voorziening tegen be
smettelijke ziekten, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 21 Juni 1901 (Staatsblad n°. 157), en 
van 28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 35) tot wering 
van besmetting door uit zee aankomende sche
pen, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 Juni 
(Staatsblad n°. 157), zijn gedurende één ja.ar 
in het geheele Rijk van toepassing op meningitis 
cerebrospinalis epidemica.. 

2. De voorschriften, die in de artikelen 11, 
16 en 22 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 cerebrospina.lis epidemica. 

3. Dit besluit treedt in werking op den twee
den dag na dien der dagteekening van het 
Staatsblad en de Staatscourant, waarin het is 
geplaatst. 
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Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad en gelijktijdig in de Staatscou
rant zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 16den Juni 1909. 
(get. ) W •I L H EL MIN A. 

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

(Uitgeg. 4 Juli 1909.) 

18 Juni 1909. BESLUIT, tot herziening van 
het K oninklijk besluit van 15 November 
1902 (Staatsblad n°. 195), laatstelijk gewij 
zigd bij Koninklijk besluit van 20 Maart 
1909 (Staaf.ob/ad n°. 77), tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld in artikel 31 der Onge
vallenwet 1901. S. 189. 

WIJ WILHELM.INA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
:):,andbouw, Nijverheid en Handel van 17 Mei 
1909, n°. 834, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 31, voorlaatste lid, der Onge
vallenwet 1901 (wet van 2 Januari 1901, 
Staatsblad n°. 1, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 12 Juni 1909, Staatsblad n°. 146); 

Den R aad van State gehoord (advies van 
15 Juni 1909, n°. 8); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 Juni 1909, n°. 1079, 
Afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 Juli 1909 in te trekken~Ons 

besluit van 15 November 1902 (Staatsblad 
n°. 195), laatstelijk gewijzigd bij";Ons]besluit 
van den 20sten Maart 1909 (Staatsblad n°. 77) 
enj,te bepalen als volgt: 
f::PArt. 1. Het aantal gevarenklassen,1bedoeld 
in artikel 31 der Ongevallenwet 'fl901, be
draagt 93. 

2. Gevarenklasse : 
1 bevat het gevarencijfer 
2 bevat de gevarencijfers 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

1 2 3 
2 3 4 
3 4 5 
4 5 6 
5 6 7 
6 7 8 
6 8 10 
7 9 11 
8 10 12 
9 11 13 

10 12 14 
10 13 16 
11 14 17 

Gevarenklasse : 
15 bevat de gevarencijfers 
16 

12 15 18 
13 16 19 
14 17 20 17 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27· 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

14 16 18 20 22 
15 17 19 
16 18 20 
17 19 21 
18 20 22 
19 21 23 
20 22 24 

21 23 
22 24 
23 25 
24 26 
25 27 
26 28 

21 23 25 27 29 
22 24 26 28 30 
23 25 27 29 32 
24 26 28 30 34 
25 27 29 32 36 
26 28 30 34 38 
27 29 32 36 40 
28 30 34 38 42 
29 32 36 40 44 
30 34 38 42 46 
32 36 40 44 48 
34 38 42 46 50 
36 40 44 48 53 
38 42 46 50 56 
40 44 48 53 59 
42 46 50 56 62 
44 48 53 59 66 
46 50 56 62 68 
48 53 59 65 71 
50 56 62 68 75 
53 59 65 71 79 
56 62 68 75 83 
59 65 71 79 87 
62 68 75 83 91 
65 71 79 87 96 
68 75 83 91 101 
71 79 87 96 106 
75 83 91 101 111 
79 87 96 106 117 
83 ·91 101 111 123 
87 96 106 117 129 
91 101 111123136 
96 106 117 129 142 

101 111123135 149 
106 117 129 142 156 
111123135 149 164 
117 129 142 156 172 
123 135 149 164 181 
129 142 156 172 190 
135 149 164 181 200 
142 156 172 190 210 
149 164 181 200 221 
156 172 190 210 232 
164 181 200 221 244 
172 190 210 232 256 
181 200 221244269 
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Gevarenklasse: 
71 bevat de gevarencijfers 190 210 232 256 282 
72 200 221244269 296 
73 210 232 256 282 311 
74 221244269 296 327 
75 232 256 282 311 343 
76 244 269 296 327 360 
77 256 282 311 343 378 
78 269 296 327 360 397 
79 282 311 343 378 417 
80 296 327 360 397 438 
81 311 343 378 417 460 
82 327 360 397 438 483 
83 343 378 417 460 507 
84 360 397 438 483 532 
85 378 417 460 507 559 
86 397 438 483 532 587 
87 417 460 507 559 616 
88 438 483 532 587 647 
89 460 507 559 616 679 
90 483 532 587 647 713 
91 507 559 616 679 749 
92 532 587 647 713 786 
93 559 616 679 749 825 

3. De in artikel 10 der Ongevallenwet 1901 
bedoelde bedrijven zijn als volgt ingedeeld 
gevarenklassen : 

OMSCHRIJVING VAN DE 
BEDRIJVEN. 

GROEP I. 
Aardewerk, glas, kalk, enz. 

1. Aardewerk (het bedrijf van ver
vaardigen van fijn) . . . 

2. Aardewerk (het bedrijf van ver
vaardigen van grof) met 
krachtwerktuig . . . . . 

3. Aardewerk (het bedrijf van ver
vaardigen van grof) zonder 
krachtwerktuig . . . . 

4. Cement (het bedrijf van ver-
vaardigen van) . . . . . 

5. Cementwaren (het bedrijf van 
vervaardigen van) met 
krachtwerktuig . . . . 

6. Cementwaren (het bedrijf van 
vervaardigen van) zonder 
krachtwerktuig . . . . 

7. Ertsen, kalk, klei, krijt, mortel, 
tras en dergelijke stoffen (het 
bedrijf van malen van) 

8. Gipsbrandersbedrijf (het) . . 
9. Glas (het bedrijf van verzilve

ren, etsen, schilderen of gra
veeren van) en het zetten van 
glas in lood . . . . . 

10. Glas of spiegelglas (het bedrijf 
van sliJpen van) 

9 

17 

15 

27 

35 

20 

28 
27 

6 

42 

in 

ll. Glasblazersbedrijf (het) uitge-
oefend in flesschenfabrieken . 

12. Glasbla.zersbedrijf (het) uit~e-
oefend in fabrieken van g a-
zen voorwerpen . . . . 

13. Grind of zand (het bedrijf van 
baggeren van) met kracht-
werktuig. . . . . 

14. Grind of zand (het bedrijf van 
baggeren van) zonder kracht-
werktuig . . . . . . . 

15. Grind, keien, klei, of leem (het 
bedrijf van delven van) . . 

16. Kalkblusschersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . . . . 

17. Kalkblusschersbedrijf (het) zon-
der krachtwerktuig 

18. Kalkbrandersbedrijf (het) . . 
19. Kalkzandsteen (het bedrijf van 

vervaardigen van) . . . 
20. Kunstvoorwerpen in aardewerk 

(het bedrijf van vervaardigen 
van) .. ..... .. 

21. Mergelblokbrekersbedrijf (het) 
22. Pannenbakkers-, steenbakkers. 

of te\elbakkersbedrijf (het) . 
23. Pleister eelden (het bedrijf van 

vervaardigen van) . . 
24-. Tabakspijpen (het bedrijf van 

vervaardigen van) . . . . 
25. Tafelgla.s (het bedrijf van ver-

vaardigen van), het gieten 
daaronder al of niet begrepen 

GROEP II. 
Diamant en andere edelsteenen, enz. 
26. Diamant (de bedrijven van 

za.~en en slijpen van) en van 
sniJden van diamant met 
werktuigen . . . . 

27. Diamant (de bedrijven van 
klooven van) en van snijden 
van diamant zonder werk
tuigen . . . . . . . . 

28. Schijvenschuurdersbedrijf (het) 
GROEP III. 

Boek-, steendrukkerijen, enz. 
29. Drukkers-, metaaldrukkers- en 

steendrukkersbedrijf (het), 
het linieeren daaronder al of 
niet begrepen met kracht
werktuig: 
in Rotterdam . . . . 
in alle overige plaatsen . 

30. Drukkers-, metaaldrukkers- en 
steendrukkersbedrijf (het), 
het linieeren daaronder al of 
niet begrepen, zonder kracht
werktuig . . 

GROEP IV. 
Aouwbedrijven, daaronder begrepen rei

niging van gebouwen, enz. 
31. Aardwerkersbedrijf (het) met 

krachtwerktuig . . . . 
32. Aardwerkersbedrijf (het) zonder 

krachtwerktuig . . . . 
33. Asphaltbestratingen (het be

drijf van maken van), het be
reiden van asphalt daaronder 
al of niet begrepen . . . 

34. Asphaltpapier, asphaltvilt, dak-

313 

27 

10 

45 

33 

34 

35 

20 
27 

35 

7 
34 

20 

7 

9 

39 

4 

2 
3 

13 
7 

7 

42 

34 

33 
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36. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 
42. 

43. 

44. 

46. 

46. 

47. 

48. 
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papier en dergelijke stoffen 
(het bedrijf van vervaardigen 
van) en het maken van vloe
ren van asphalt, daaronder 
al of niet begrepen het be
reiden van asphalt . . . 

Asphaltpapier, asphaltvilt, dak
papier, houtcement of der
gelijke stoffen (het bedrijf 
van het beleggen van daken 
met) ....... . 

Baggerbedrijf (het) met kracht
werktuig . . . 

Baggerbedrijf (het) zonder 
krachtwerktuig . . . . 

Behangers- en stoffeerdersbe-
drijf (het) . . . . . . 

Beton of gewapend beton (het 
bedrijf van het uitvoeren of 
sloopen van werken in) . 

Burgerlijk bouwkundige werkeR 
(het bedrijf van maken van): 
in Noordholland, met uitzon

dering van Amsterdam . 
Zuidholland, met uitzonde

ring van Rotterdam en 
's Gravenhage 

" Gelderland 
" Friesland 
" Limburg 
,, Rotterdam . . . . 
,, 's Gravenhage . . . 
,, de gemeente Utrecht. 
" alle overi~e plaatsen 
DuikersbedriJf (het) . . . . 
Electrische geleidingen of blik-

semafleiders '(het bedrijf van 
plaatsen, leggen, herstellen, 
onderzoeken of wegnemen 
van) en het installeeren en 
herstellen van electrische toe
stellen . . . . . . . . 

Electrische schellen of huiste
lephonen (het bedrijf van 
plaatsen van). . . . . . 

Gemeentereiniging (het bedrijf 
der) uitgeoefend door pu
bliekrechtelijke lichamen . 

Glazenwasschersbedrijf (het), 
het bedrijf van schoonma
ken van gebouwen en het 
bedrijf van verrichten van 
werkzaamheden aan gevels 
met toebehooren : 
in Amsterdam 
,, Rotterdam . . . . . 
,, alle overige plaa teen . 

Heiersbedrijf (het) met kracht
werktuig, al of niet daaron
der begrepen het verrichten 
van graafwerk en fundee-
ringswerk . . . . . . 

H eiersbedrijf (het) · zonder 
krachtwerktuig, al of niet 
daaronder begrepen het ver
richten van graafwerk en 
fundeeringswerk . . . . 

Houtgraniet, mozaik, xyloliet 
of dergelijke stoffen (het be
drijf van aanbrengen van be
dekkingen met), al of niet 

22 

32 

46 

33 

6 

48 

32 

32 
32 
30 
40 
43 
46 
47 
37 
42 

40 

6 

12 

68 
76 
54 

69 

42 

49. 

50. 

61. 

62. 

63. 

54. 

65. 

56. 

67. 
58. 

daaronder begrepen het ver
vaardigen dier stoffen . . 

Huisschilders-, rijtuigschilders
of decoratieschildersbedrijf 
(het) en het glazenmakers
drijf: 
in Noordholland, met uitzon

dering van Amsterdam . 
,, Zuidholland, met uitzon

dering van Rotterdam en 
's Gravenhage . . . . 

" Gelderland 
" Friesland 
,, Limburg . 

Rotterdam 
,, 's Gravenhage . . . 
,, de gemeente Utrecht . 
,, alle overige plaatsen . 

Kanalen, sluizen, havens, dok
ken, bruggen, dijken of an
dere waterwerken, wegen, 
spoor- of tramwegen (het be
drijf van ma.ken, herstellen, 
opbreken of afbreken van) 
met krachtwerktuig . . . 

Kanalen, sluizen, havens, dok
ken, bruggen, dijken of an
dere waterwerken, wegen, 
spoor- of tramwegen (het be
drijf van maken, herstellen, 
opbreken of afbreken van) 
zonder krachtwerktuig . . 

Leidekkers-, pannendekkers-, 
rietdekkers- of stroodekkers
bedrijf (het) . . . . . 

Lood!lieters- en zinkwerkersbe
driJf (het), daaronder al of 
niet begrepen het plaatsen, 
leggen, berstellen, onderzoe
ken of wegnemen van leidin
gen voor centrale verwar
ming, gas of water en het 
beleggen van daken met 
dakpapier of houtcement . 

Marmerwaren (het bedrijf van 
vervaardigen van) met 
krachtwerktuig . . . . 

Marmerwaren (het bedrijf van 
vervaardigen van) zonder 
krachtwerktuig . . . . 

Metselaarsbedrijf (het), daar
onder al of niet begrepen het 
verrichten van herstellingen 
aan bouwwerken : 
in oordholland, met uit-

zondering van Amsterdam 
Zuidholland, met uitzon

dering van Rotterdam en 
's Gravenhage 
Gelderland 

" Friesland 
Limburg 
Rotterdam 

,, 's Gravenhage . . 
" de gemeente Utrecht 
" alle overige r,laa teen 

MolenmakersbedriJf (het) . . 
Nortonpompen en leidin~en 

voor centrale verwarmmg, 
gas of water (het bedrijf van 
plaatsen, herstellen, onder-

20 

15 

15 
15 
13 
22 
31 
28 
31 
19 

42 

35 

64 

32 

21 

11 

32 

32 
32 
30 
40 
42 
49 
46 
36 
46 
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60. 

61. 

62. 
63. 

64. 

65. 

66. 
67. 
68. 
69. 

70. 

71. 

72. 

73. 
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zoeken of wegnemen van) . 
Ovenbouwersbedrijf (het) . . 
Riolen of buisleidingen (het 

bedrijf van plaatsen, leggen, 
herstellen, onderzoeken of 
wegnemen van) . . . . 

Riolen, bouwwerken, straten, 
watergangen, waterwerken 
en wegen (het bedrijf van 
herstellen, onderhouden en 
reinigen van), uitgeoefend 
door publiekrechtelijke li-
chamen .. . . . . 

Schoorsteenvegersbedrijf (het) 
Sloopen van gebouwen (het 

bedrijf van) . . . . . 
Steenhouwersbedrijf (het) uit

sluitend bij bouwwerken. . 
Steenhouwers- en steenzagers-

bedrijf (het) . . . . . 
Steenkloppersbedrijf (het) 
Steigermakersbedrijf (het) 
Straatmakersbedrijf (het) . . 
Straatreiniging (het bedrijf van 

openbare) met vervoer met 
dieren of schuiten . . . 

Straatreiniging (het bedrijf van 
openbare) zonder vervoer 
met dieren of schuiten . 

Stucadoors- en wittersbedrijf 
(het): 
in Noordholland, met uitzon

dering van Amsterdam . 
Zuidholland, met uitzon

dering van Rotterdam en 
's Gravenhage . . . . 

" Gelderland 
" Friesland 
,, Limburg . 
" Rotterdam 
,, 's Gravenhage . . 
" de gemeente Utrecht 
,, alle overige plaatsen . 

Timmerliedenbedrijf (het), het 
verrichten van herstellingen 
aan bouwwerken daaronder 
al of niet begrepen : 
in Noordholland, met uitzon

dering van Amsterdam . 
Zuidholland, met uitzon

dering van Rotterdam en 
's Gravenhage 
Gelderland 

,, Friesland . 
,, Limburg . . . . . 
,, 's Gravenhage . . . 
,, de gemeente Utrecht. 
,, alle overige plaatsen . 

Welputtenmakersbedrijf (het) 
GROEP V. 

Chemische nijverheid, ontplofbare 
stoffen, enz. 

74. Apothekersbedrijf (het) . . 
75. Bekleedingsstof(het bedrijfvan

vervaardigen van) met kracht 
werktuig . . . . . . . 

76. Buskruit, nitro-glycerine en 
andere ontplofbare stoffen 
(het bedrijf van vervaardi
gen van) 
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32 
33 

42 

9 
40 

72 

33 

21 
38 
51 
29 

29 

11 

30 

30 
30 
27 
38 
41 
42 
45 
34 

25 

25 
25 
22 
34 
38 
41 
31 
54 

3 

22 

38 

19 09. 

77. Chemische fabrieken (de be
drijven uitgeoefend in) of het 
bedrijf van vervaardigen van 
verf of verfstoffen . . . 

78. Compost of mest (het bedrijf 
van bereiden van) met kracht
werktuig . . . . . . . 

79. Compost of mest (het bedrijf 
· van bereiden van) zonder 

krachtwerktuig . . . . . 
80. Eau de Cologne, parfumerie of 

haarwater (het bedrijf van 
vervaardigen van) met kracht
werktuig . . . . . . . 

81. Eau de Cologne, parfumerie of 
haarwater (het bedrijf van 
vervaardigen van) zonder 
krachtwerktiug . . . . . 

82. Gasgloeikousjes (het bedrijf van 
vervaardigen van harde) . . 

83. Inkt, zegellak en gom (het be
drijf van vervaardigen van) 

84. Kaarsenmakersbedrijf (het) . 
85. Kunstmest (het bedrijf van 

vervaardigen van) met kracht
werktuig . . . . . . . 

86. Kunstmest (het bedrijf van 
vervaardigen van) zonder 
krachtwerktuig . 

87. Kunstvuurwerk (het bedrijf 
van vervaardigen van) . . 

88. Laboratoria voor wetenschap
pelijk en technisch onderzoek, 
ook ten dienste van het on
derwijs (het bedrijf, uitge
oefend in) . . . . . . 

89. Lakstokers- en vernisstokers-
bedrijf (het) . . . . . 

90. Lijmmakers- en gelatinemakers
bedrijf (het) met kracht
werktuig . . . . . 

91. Lijmmakers- en gelatinema
kersbedrijf (het) zonder 
krachtwerktuig . . . . 

92. Lucifers (het bedrijf van ver-
vaardigen van) . . . 

93. Oliemolens (het bedrijf, uitge
oefend in) en het bedrijf van 
vervaardigen van lijnkoeken 
met kraclitwerktuig . . . 

94. Patronen (het bedrijf van ver-
vaardigen van) . 

95. Peksmeltersbedrijf (het) 
96. Pharmaceutische of photogra

fische preparaten (het be
drijf van vervaardigen van) 

97. Politoer (het bedrijf van ver-
vaardigen van) roet kracht
werktuig . . . . . . . 

98. Politoer (het bedrijf van ver
vaardigen van) zonder kracht
werktuig . . . . . . . 

99. Pyrotechnische inrichtingen (het 
bedrijf, uitgeoefend in) . . 

100. Traan of oliën (het bedrijf van 
zuiveren of koken van) 

101. Vetsmeltersbedrijf (het) . 
102. Vuurmakers (het bedrijf van 

vervaardigen van) zonder 
kracht-werktuig . . . . . 

103. Wagensmeer, schoensmeer of 

315 

22 

22 

14 

11 

7 

19 

11 
11 

24 

20 

54 

3 

19 

29 

14 

22 

20 

54 
22 

19 

11 

7 

38 

22 
22 

11 
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poetspomade (het bedrijf van 
vervaardigen van) . . . . 

104. Wasbleekersbedrijf (het) . . 
105. Zeep of zeeppoeder (het bedrijf 

van vervaardigen van) met 
krachtwerktuig . . . . . 

106. Zeep of zeeppoeder (het bedrijf 
van vervaardigen van) zonder 
krachtwerktuig 

GROEP VI. 
Hout-, kurk-, stroobewerking, enz. 

107. Akkermaalshout en griendhout 
(het bedrijf van hakken van), 
daaronder al of niet begrepen 
het vervoeren van hout, het 
houtschillen en teenschillen 
en het maken van brandhout 

108. Bezems , boenders , borstels , 
kwasten of penseelen (het be
drijf van vervaardigen van), 
daaronder niet begrepen het 
vervaardigen van borstelhout 

109. Boomen (het bedrijf van vellen 
van) door middel van hakken 
en het vervoeren van het hout 

110. Boomen (het bedrijf van vellen 
van) door middel van zagen, 
en het schillen, zagen en ver
voeren van mijnhout . 

l ll. Borstelhoutmakersbedrijf (het) 
met krachtwerktuig 

112. Borstelhoutmakersbedrijf (het) 
zonder krachtwerktuig 

113. Brandhout (het bedrijf van za
gen van) met krachtwerktuig 

114. Brandhout (het bedrijf van za
gen van) zonder krachtwerk-
tuig . . .. . . . 

115. Duigenmakersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . . . . . 

116. Duigenmakersbedrijf (het) zon-
der krachtwerktuig . . . 

117. H oepelmakersbedrijf (het) zon-
der krachtwerktuig . . . 

118. H out (het bedrijf van bereiden 
van), de hout-creosoteering . 

119. Houtdraaiersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . . . . . 

120. H outdraaiersbedrijf (het) zonder 
krachtwerktuig . . . . . 

121. Houtschillers- en teenschillersbe
drijf (het) . . . . . . . 

122. H outwaren (het bedrijf van ver
vaardigen van) met kracht
werktuig . . . . . . . 

123. Houtwaren (het bedrijf van ver
vaardigen van) zonder kracht
werktuig . . . . . . . 

124. H outwolmakersbedrijf (het) met 
houtbewerkingsmachines . . 

125. Houtzagers- en houtschaversbe
drijf (het) en de houthandel 
met krachtwerktuig : 
in Noordholland, met uitzon-

ring van Amsterdam 
,, Zuidholland . . . 
,, Limburg. . . . . 
" de gemeente Utrecht 
,, alle over ige plaatsen . . 

126. Houtzagersbedrijf (het) zonder 
krachtwerktuig 

}8 JU~! 1909. 

14 
11 

20 

11 

33 
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54 

33 

47 

14 

36 

14 

47 

14 

17 

50 

38 

11 

7 

32 

14 

47 

31 
40 
42 
43 
36 

33 

127. Jaloezieën (het bedrijf van ver
vaardigen van) met kracht
werktuig . . . . . . . 

128. Jaloezieën (het bedrijf van ver
vaardigen van) zonder kracht
werktuig . . . . . . . 

129. Kistenmakersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . . . . . 

130. Kistenmakersbedrijf (het) zon-
der krachtwerktuig . . . 

131. Klompenmakersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . . . . . 

132. Klompenmakersbedrijf(het) zon-
der krachtwerktuig . . . 

133. Koffermakersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig, het vervaar
digen van houten of lederen 
koffers daaronder niet begre-
pen ........ . 

134. Koffermakersbedrijf (het) zon
der krachtwerktuig, het ver
vaardigen van hou ten of le
deren koffers daaronder niet 
begrepen . . . . . . . 

135. Kuipersbedrijf (het) met kracht
werktuig . . . . 

136. Kuipersbedr~f (het) zonder 
krachtwerktuig . . . . . 

137. Kurk, balein, been, hoorn, kunstl
balein of paarlemoer (het be
drijf van vervaardigen van 
voorwerpen van) met kracht
werktuig . . . . . . . 

138. Kurk, balein, been, hoorn, kunst
balein of paarlemoer (het be
drijf van vervaardigen van 
voorwerpen van) zonder 
krachtwerktuig . . . . . 

139. Lakwerken (het bedrijf van ver
vaardigen van) . . . . . 

140. Landbouwgereedschappen, pom
pen of werktuigen (het be
drijf van vervaardigen of her
stellen van houten) met 
krachtwerktuig . . . . . 

141. Landbouwgereedschappen, pom
pen of werktuigen (het be
drijf van vervaardigen of her
stellen van houten) zonder 
krachtwerktuig . 

142. Leestenmakersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . . . . . 

143. Leestenmakersbedrijf (het) zon-
der krachtwerktuig . 

144. Mandenmakersbedrijf (het) 
145. Mattenmakersbedrijf (het) . 
146. Meubelbekleedersbedrijf (het) . 
147. Meubelmakers- en b iljartmakers

bedrijf (het) met krachtwerk
tuig . . . . . . . . . 

148. Meubelmakers- en biljartmakers-
bedrijf (het) zonder kracht
werktuig . . . . . 

149. Meubelschildersbedrijf (het) . 
150. Modelmakersbedrijf (het) met 

krachtwerktuig . . . . . 
151. Modelmakersbedrijf (het) zonder 

krachtwerktuig . . . . . 
152. Parketvloeren (het bedrijf van 

vervaardigen van) met kracht
werktuig 

32 
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33 
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32 

14 

14 
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33 

13 

14 
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32 

14 
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153. Pia ten of spiegels (het bedrijf 
van omlijsten van) met kracht
werktuig. . . . . . . 

154. Platen of spiegels (het bedrijf 
van omlijsten van) zonder 
krachtwerktuig . . 

155. Rietmattenmakersbedrijf (het) . 
156. Rietmeubelmakersbedrijf (het) 

zonder krachtwerktuig 
157. Rottingschillersbedrijf (het) 
158. Rottingvlechtersbedrijf (het) . 
159. Run- en schorsmolens (de be

drijven, uitgeoefend in) 
160. Schaatsenhoutmakersbedrijf 

(het) met krachtwerktuig 
161. Schaatsenhoutmakersbedrijf 

(het) zonder krachtwerktuig. 
162. Schoenklompenmakersbedrijf 

(het) zonder krachtwerktuig . 
163. Staaflijsten (het bedrijf van ver

vaardigen van) met kracht
werktuig . . . . . . . 

164. Staaflijsten (het bedrijf van ver-
vaardigen van) zonder kracht
werktuig . . . . . . . 

165. Stoelenmakersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . . . . . 

166. Stoelenmakersbedrijf (het) zon-
d er ' krachtwerktuig . . . 

167. Stoelenmattersbedrijf (het) . 
168. Stroohaksel (het bedrijf van ver

vaardigen van) met kracht
werktuig . . . . . . . 

169. Stroohulzenmakersbedrijf (het) 
met krachtwerktuig . . . 

170. Stroohulzenmakersbedrijf (het) 
met werktuigen zonder kracht
werktuig . . . 

171. Stroovlechtersbedrijf (het) met 
werktuigen . 

172. Timmerfabrieken (het bedrijf, 
uitgeoefend in) 

173. Witwerkersbedrijf (het) met 
krachtwerktui!I 

174. WitwerkersbedriJf (het) zonder 
krachtwerktuig . . . . . 

175. Woninginrichtingen (het bedrijf 
van vervaardigen van), daar
onder al of niet begrepen het 
vervaardigen van meubelen 
met krachtwerktuig en het 
stoffeeren . 

GROEP VII. 
Kleeding en reiniging. 

176. Badinrichtingen (het bedrijf, 
uitgeoefend in) met kracht
werktuig of stoomtoestel . 

177. Bedden of matrassen (het be
drijf van vervaardigen van) 
en het bereiden van bedveeren 
of kapok met krachtwerktuig 

178. Bontwerkersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . . . . . 

179. Chemische wasscherijen en ver
verijen (het bedrijf, uitgeoe
fend in) . . . . . . . 

180. Confectiebedrijf (het) met kracht
werktuig . . . . . 

181. Dekens ·(het bedrijf van ver
vaardigen van gestikte) met 
krachtwerktuig . . . 

24 

7 
6 

6 
14 

6 

28 

47 

14 

14 

32 

14 

33 

13 
6 

47 

14 

6 

6 

50 

33 

13 

11 

11 

19 

5 

lr 
5 

5 

182. Dekens en watten (het bedrijf 
van vervaardigen van gestik
te) met krachtwerktui~ . -

183. Equipementen (het bedrijf van 
vervaardigen van militaire) 
met krachtwerktuig . 

184. Galon- of borduurwerken (het 
bedrijf van vervaardigen van) 
met krachtwerktuig . 

185. Goed (het bedrijf van vervaar
digen van geolied) met kracht
werktuig . . . . . . . 

186. Goederen (het bedrijf van ver-
vaardigen van witte) met 
krachtwerktuig . . . . . 

187. Handschoenen (het bedrijf van 
wasschen van) met benzine . 

188. Ontsmettingsinrichtingen (het 
bedrijf, uitgeoefend in) met 
krachtwerktuig of stoomtoe
stel . . . . . . . . . 

189. Parapluiemakers- en parasolma
kersbedrijf (het) met kracht
werktuig . . . . . . . 

190. Parapluiemakers- en parasolma
kersbedr~jf (het) zonder kracht
werktuig . . . . 

191. Petten (het bedrijf van vervaar
digen van) met krachtwerk-
tuig .. . ..... . 

192. Stofzuigmachines (het bedrijf 
van reinigen van tapijten, 
gordijnen, meu belbekleedingen 
en dergelijke, met behulp van) 

193. Tapijtreinigingsinrichtingen met 
val- of slagwerktuigen (het 
bedrijf, uitgeoefend in) met 
krachtwerktuig . . . . . 

194. Wasschers- en bleekersbedrijf 
(het) met krachtwerktuig of 
stoomtoestel, en het bedrijf, 
uitgeoefend in strijkinrichtin
gen met krachtwerktuig 

GROEP VIII. 
Kunstnijverheid. 

195. Beelden en ornamenten (het 
bedrijf van polychromeeren 
van) . . . . . . . 

196. Houtsnijders-, cachetsnijders- en 
graveerdersbedrijf (het) . . 

197. Porseleinschildersbedrijf (het) en 
het bedrijf van beschilderen 
van aardewerk, fluweel, hout 
en andere stoffen 

198. Verguldersbedrijf (het) 

GROEP IX. 
L eder, wasdoek, caoutchouc. 

199. Blaasbalgen (het bedrijf van 
vervaardigen van) . . . . 

200. Caoutchoucwaren (het bedrijf 
van vervaardigen van) met 
krachtwerktuig . . . . . 

201. Caoutchoucwaren (het bedrijf 
van vervaardigen van) zonder 
krachtwerktuig . . . . . 

202. Huidenzouters- en vellenbloo-
tersbedrijf (het) met kracht
werktuig 
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203. Huidenzouters- en vellenbloo
tersbedrijf (het) zonder kracht
werktuig . . . . . . . 

204. Kunstgebitten (het bedrijf van 
vervaardigen van) met kracht
werktuig . . . . . . . 

205. Kunstgebitten (het bedrijf van 
vervaardigen van) zonder 

. krachtwerktuig . . . . . 
206. Ledergalanteriewaren (het be

drijf van vervaardigen van) 
met krachtwerktuig . . . 

207. Ledergalanteriewaren (het be
drijf van vervaardigen van) 
zonder krachtwerktuig . . 

208. Lederwaren (het bedrijf van ver
vaardigen van) en het zadel
makersbedrijf met kracht
werktuig . . . . . . . 

209. Lederwaren (het bedrijf van ver
vaardigen van) en het zadel
makersbedrijf zonder kracht
werktuig . . . . . . . 

210. Leerlooiers-, perkamentmakers
en zeemledermakersbedrijf (het) 

met krachtwerktuig . . . 
211. Leerlooiers-, perkamentmakers

en zeemledermakersbedrijf 
(het) zonder krachtwerktuig . 

212. Linoleum (het bedrijf van ver
vaardigen van) met kracht
werktuig . . . . . . . 

213. Schoenmakersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . . . . . 

214. Schoenmakersbedrijf (het) met 
werktuigen zonder kracht. 
werktuig . . . . . 

215. Wasdoek (het bedrijf van ver
vaardigen van) 

GROEP X. 
Oer, steenkolen, turf. 

216. Briquetten (het bedrijf van ver
vaardigen van) . . . : . 

217. Steenkolenmijnen (het bedrijf 
van exploiteeren van) . . 

218. Turfbaggersbedrijf (het) . 
219. Turfstrooisel (het bedrijf van 

vervaardigen van) . 
220. Vervenersbedrijf (het) . 
221. IJzeroergraversbedrijf (het) 

222. 

223. 

224. 

225. 

226. 

GROEP XI. 
Bewerking van metalen. 

Appendages (het bedrijf van ver
vaardigen van) met kracht
werktuig . . . . . . . 

Blikwaren (het bedrijf van ver
vaardigen van) en het blik
slagers- of koperslagersbedrijf 
met krachtwerktui~ . . . 

Blikwaren (het bedriJf van ver
vaardigen van) en het blik
slagers- of koperslagersbedrijf 
zonder krachtwerktuig . . 

Bouten, klinknagels of moeren 
(het bedrijf van vervaardigen 
van) met krachtwerktuig . . 

Brandkasten, kachels of voor-
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44 
21 

29 
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11 

22 

14 

40 

werren van plaatijzer (het be
drij van vervaardigen van) 
met krachtwerktuig . . . 

~27. Brandkasten, kachels of voor
werpen van plaatijzer (het be
drijf van vervaardigen van) 
zonder krachtwerkt11ig . . 

228. Buizen van compositie of lood 
(het bedrijf van persen van) 
met krachtwerktuig . . . 

229. Buizen van compositie of lood 
(het bedrijf van persen van) 
zonder krachtwerktuig 

230 Capsules (het bedrijf van ver
vaardigen van) . . . . . 

231. Draadtrekkerijen (het bedrij uit
geoefend in) en het vervaardi
gen van draadnagels . . . 

232. Draadvoorwerpen (het bedrijf 
van vervaardigen van) 

233. Fittings (het bedrijf van ver
vaardigen van) voor electri
sche lampen, het vervaardigen 
van vitriet daaronder al of 
niet begrepen . . . . . 

234. Galvanoplastische inrichtingen 
(het bedrijf uitgeoefend in) . 

235. Gereedschappen en ·schaatsen 
(het bedrijf van vervaardigen 
van) met krachtwerktuig . 

236. Gereedschappen en schaatsen 
(het bedrijf van vervaardigen 
van) zonder krachtwerktuig 

237. Goud- en zilversmederijen en 
juwelierswerkplaatsen (het be
drijf uitgeoefend in) . . . 

238. Hagelgieterijen (het bedrijf uit
geoefend in) met krachtwerk-

239. H;;~fgieterije~ (het· b~rijf ~i~ 
geoefend in) zonder kracht
werktuig . . . . . . . 

240. Kettingen (het bedrijf van sme
den van) . . . . . 

241. Knoopen (het bedrijf van ver-
vaardigen van metalen) 

242. Koperplettersbedrijf (het) . . 
243. Lettergietersbedrijf (het) . . 
244. Loodpletters- en zinkpletters

bedrijf (het) . . . . . . 
245. Messenmakersbedrijf (het) met 

krachtwerktuig . . . 
246. Messenmakersbedrijf (het) zon-

der krachtwerktuig . . . 
247. Messing, brons en andere metaal

legeeringen (het bedrijf van 
vervaardigen van voorwerpen 
van) met krachtwerktuig . 

248. Messing, brons en andere metaal
legeering~n (het bedrijf van 
vervaardigen van voorwerpen 
van) zonder krachtwerktuig 

249. Metaalgietersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . . . . . 

250. Metaalgietersbedrijf (het) zonder 
krachtwerktuig . . . . . 

251. Moffelarijen (het bedrijf, uitge-
oefend in) . . 

252. Munten (het bedrijf van ·ver
vaardigen van) met kracht
werktuig 
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253. Smederijen (het bedrijf uitgeoe
fend in) met krachtwerk-

254. s!1j~rij~n · (het · b~rijf · uitge: 
oefend in) zonder krachtwerk
tuig: 
in Noor8.holla.nd, met uitzon

dering van Amsterdam . 
Zuidholla.nd, met uitzon

dering van Rotterdam en 
's Gravenhage 

,, Overijssel . 
,, Limburg . 

Amsterdam 
" Rotterdam 

's Gravenhage . . 
" alle overige plaatsen 

255. Sta.al (het bedrijf van vervaar-
di~en van) . . . . 

256. Sta.molmakersbedrijf (het) . . 
257. Tingieters- en loodgietersbedrijf 

(het) met krachtwerktuig . 
258. Tingieters- en lood~ietersbedrijf 

(het) zonder kracntwerktuig . 
259. Verzinken, vertinnen of vernik

kelen (het bedrijf van), voor 
zoover dit niet langs galvano
plastischen weg, geschiedt . 

260. Vijlenmakersbedr1jf (het) met 
krachtwerktuig . . 

261. Vijlenmakersbedrijf (het) zon-
der krachtwerktuig . . . 

262. Weverskammen of rieten (het 
bedrijf van vervaardigen van) 

263. IJzer .of metaal (het bedrijf van 
slijpen of polijsten van) met 
krachtwerktuig . . . . . 

264. IJzer of meta.al (het bedrijf van 
slijpen of polijsten van) zon-
der krachtwerktuig . 

265. IJzerdraaiersbedrijf (het) 
266. IJzergietersbedrijf (het) met 

krachtwerktui$ . . . . . 
267. IJzergietersbedriJf (het) zonder 

krachtwerktui~ . . . . . 
268. IJzerwalsersbedr1jf (het) en het 

bedrijf van vervaardi~en van 
spoorstaven of profiehjzers . 

269. IJzerwaren (het bedrijf van ver-
vaardigen van geëmailleerde 
of verzinkte) . . . . . 

270. Zink (het bedrijf van vervaar-
digen van) . . . . . . 

271. Zinkwerken (het bedrijf van ve:i;
vaardigen van) 

GROEP XII. 
Vervaardigen van stoom- en andere 

werktuigen, instrumenten, enz. 
272. 

273. 

274. 

275. 

276. 

Automobielen (het bedrijf van 
vervaardigen van) . . . . 

Brandspuiten (het bedrijf van 
vervaardigen van) met kracht. 
werktuig . . . . . . . 

Brandspuiten (het bedrijf van 
vervaardigen van) zonder 
krachtwerktuig . . . . . 

Breukbanden (het bedrijf van 
vervaardigen van) met kracht
werktuig. . . . . . . . 

Breukbanden (het bedrijf van 

JUNI 
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20 

18 

22 

30 

32 

21 
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vervaardigen van) zonder 
krachtwerktuig . . . . . 

277. Bruggen en ijzerconstructies (het 
bedrijf van monteeren van) . 

278. Bruggenbouw- en ijzerconstruc
tiewerkplaatsen (het bedrijf 
uitgeoefend in ), daaronder al 
of niet begrepen het montee-
ren . . . . . . . . . 

279. Dynamo's en electro-motoren 
(het bedrijf van vervaardigen 
en herstellen van), daaronder 
al of niet begrepen het insta.l
leeren . . . . . . . . 

280. Gasmeters (het bedrijf van ver
vaardigen van) met kracht
werktuig . . . . . . . 

281. Gasmeters (het bedrijf van ver
vaardigen van) zonder kracht
werktuig . . . . . . . 

282. Gasornamenten (het bedrijf van 
vervaardigen van) . 

283. Geschut (het bedrijf van ver
vaardigen van) . 

284. Geweermakersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . . . 

285. Geweermakersbedrijf (het) zon-
der krachtwerktuig . 

286. Gloeilampen (het bedrijf van 
vervaardigen van electrische) 
met krachtwerktuig . . . 

287. Horlogemakers- en uurwerkma
kersbedrijf (het) met kracht
werktuig . . . . . . . 

288. Horlogemakers- en uurwerkma-
kersbedrijf het) zonder kracht
werktuig . . . . . . 

289. Instrumenten (het bedrijf van 
vervaardigen of herstellen van 
fijne) of fijne werktuigen met 
krachtwerktuig . . . . . 

290. Instrumenten (het bedrijf van 
vervaardigen of herstellen van 
fijne) of fijne werktuigen zon
der krachtwerktuig . . . . 

291. Instrumenten (het bedrijf van 
vervaardigen of herstellen van 
grove) en de werktuigmakerij 
met krachtwerktuig. . . . 

292. Instrumenten (het bedrijf van 
vervaardigen of herstellen van 
grove) en de werktuigmakerij 
zonder krachtwerktuig 

293. Ketelmakersbedrijf (het) . . 
294. Lampenmakersbedrijf (het) met 

krachtwerktuig . . . . . 
295. Lampenmakersbedrijf (het) zon-

der krachtwerktuig . . . 
296. Landbouwwerktuigen of gereed

schappen (het bedrijf van 
vervaardigen of herstellen van 
ijzeren of stalen) met kracht
werktuig . . . . . . . 

297. Landbouwwerktuigen of gereed
schappen (het bedrijf van ver
vaardigen of herstellen van 
ijzeren of stalen) zonder 
krachtwerktuig . . . 

298. Machines (het bedrijf van ver
vaardigen van) daaronder niet 
begrepen de ketelmakerij . 
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299. 

300. 

301. 

302. 

303. 

304. 

305. 

306. 

307. 

308. 

309. 

310. 

311. 

312. 

313. 

314. 

315. 

316. 

317. 

Machines (het bedrijf van her
stellen van) met krachtwerk-
tuig . .. . .... . 

Machines (het bedrijf van her
stellen van) zonder kracht
werktuig . . . . . . . 

Machines (het bedrijf vau mon
teeren van) . . . . . . 

Machines en ketels (het bedrijf 
van sloopen van) . . . . 

Muziekinstrumenten (het bedrijf 
van vervaardigen of herstel
len van) met krachtwerktuig 

Muziekinstrumenten (het bedrijf 
van vervaardigen of herstellen 
van) zonder krachtwerktuig . 

Orgels, piano's of harmoniums 
(het bedrijf van vervaardigen 
of herstellen van) met kracht
werktuig . . . . . . . 

Orgels, piano's of harmoniums 
(het bedrijf van vervaardigen 
of herstellen van) zonder 
krachtwerktuig . . . . . 

Rijwielen (het bedrijf van ver
vaardigen van) en het bedrijf 
van herstellen van rijwielen of 
automobielen met krachtwerk-
tuig ........ . 

Rijwielen (hot bedrijf van ver
vaardigen van) en"het bedrijf 
van herstellen van rijwielen of 
automobielen zonder kracht
werktuig . . . . . . . 

Spoelenmakersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . . . . . 

Spoelenmakersbedrijf (het) zon-
der krachtwerktuig . . . 

Stoomketels en buisleidingen 
(het bedrijf van bekleed.en 
van) ...... • • • 

Toestellen (het bedrijf van ver
vaardigen van electrische) en 
accumulatoren, daaronder al 
of niet begrepen het instal
leeren . . . . . . . . 

Torenuurwerken (het bedrijf van 
vervaardigen van) met kracht
werktuig . . . . . . . 

Torenuurwerken (het bedrijf van 
vervaardigen van) zonder 
krachtwerktuig . . . . . 

Verwarmings- en waterleidings
toestellen (het bedrijf van 
vervaardigen en insta.lleeren 
van) met krachtwerktuig . 

Verwarmings- en waterleidings
toestellen (het bedrijf van ver
vaardigen en insta.lleeren van) 
zonder krachtwerktuig . . 

Wapensmederij (de) 
GROEP XIII. 

Scheepsbouw, vervaardiging van 
rijtuigen. 

318. Rlokmakers- en mastenmakers
bedrijf (het) en het vervaardi
gen van bouten pompen met 
krachtwerktuig . . . . 

319. Blokmakers- en mastenmakers
bedrijf (het) en het vervaar-
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321. 

322. 

323. 
324. 

325. 

326. 
327. 
328. 

329. 

330. 
331. 
332. 

333. 
334. 

335. 

336. 

337. 

338. 

339. 

340. 

341. 

342. 

343. 

344. 

345. 

346. 

digen van houten pompen zon
der krachtwerktuig . . . 

Droogdokken (het bedrijf van 
exploiteeren van) . . . . 

Kinderwagens (het bedrijf van 
vervaardigen van) met kracht
werktuig . . . . . 

Kinderwagens (het bedrijf van 
vervaardigen van) zonder 
krachtwerktuig . . . . . 

Rijtuigbekleedersbedrijf (het) . 
Rijtuigmakers- of wagenmakers

bedrijf (het) met krachtwerk-
tuig ... ....•• 

Rijtuigmakers- of wagenmakers
bedrijf (het) zonder kracht
werktuig . . . . . 

Rijtuigschildersbedrijf (het) . 
Scheepsbeschietersbedrijf (het). 
Scheepsmakersbedrijf (het) met 

krachtwèrktuig, daaronder al 
of niet begrepen het scheeps
beschieten . . . . . . . 

Scheepsmakersbedrijf (het) zon
der krachtwerktuig, daaronder 
al of niet begrepen het scheeps-
beschieten . . . . 

Scheepsschildersbedrijf (het) 
Scheepssloopers bedrijf (het) . . 
Scheepstuigers- en scheepstake-

laarsbedrijf (het) . . . . 
Sloepenmakersbedrijf (het) 
Wielenmakersbedrijf (het) met 

krachtwerktuig . . . 
Wielenmakersbedrijf (het) zon

der krachtwerktuig. 
GROEP XIV. 

Papier, enz. 
Boekbinders- en linieerder sbe

drijf (het) met krachtwerk
tuig . . . . . . . 

Boekbinders- en linieerdersbe
drijf (het) zonder krachtwerk
tuig . . . . . . . . . 

Cartonnages (het bedrijf van 
vervaardigen van) met kracht
werktuig . . . . • • 

Cartonnages (het bedrijf van 
vervaardigen van) zonder 
krachtwerktuig . . . . . 

Enveloppen (het bedrijf van 
vervaardigen van) met kracht
werktuig . . . . . 

Enveloppen (het bedrijf van 
vervaardigen van) zonder 
krachtwerktuig . . . . . 

Lomv.ensorteerderijen (het be
drijf van sorteeren van lom
pen en anderen afval in) . . 

Papier of carton (het bedrijf 
van vervaardigen van) en 
het bedrijf van vervaardigen 
van cellulose of stroostof met 
krachtwerktuig . . . . . 

Papierstück (het bedrijf van 
vervaardigen van) . . . . 

Papierwaren (het bedrijf van 
vervaardigen van) met kracht
werktuig 

Papierwaren (het bedrijf van 
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vervaardigen van) zonder 
krachtwerktuig . . . . . 

347. Papieren zakken (het bedrijf 
van vervaardigen van) met 
krachtwerktuig . . . . . 

348. Papieren zakken (het bedrijf 
van vervaardigen van) zonder 
krachtwerktuig . 

GROEP XV. 
Textiele Nijverheid. 

349. Band (het bedrijf van vervaar
digen van) en het katoen
vlechtersbedrijf met kracht
werktuig 

350. Breeuwwerk (het bedrijf van 
pluizen van) . . . 

351. Cocosweversbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . 

352. Dekens (het bedrijf van ver
vaardigen van wollen) met 
krachtwerktuig . . . . . 

353. Dekkleeden (het bedrijf van ver
vaardigen of herstellen van) 
en het zeilmakersbedrijf met 
krachtwerktuig . . . . . 

354. Dekkleeden (het bedrijf van ver
vaardigen of herstellen van) 
en het zeilmakersbedrijf zon
der krachtwerktuig . . . 

355. Garentwijndersbedrijf (het), 
daaronder niet begrepen het 
spinnen, met krachtwerktuig 

356. Jutespinnersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig 

357. Juteweversbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . . . . . 

358. Kalanderij (de) met krachtwerk-
tuig . . . . . . . 

359. Katoendrukkersbedrijf (het), 
daaronder al of niet begrepen 
het verven, appreteeren en 
bleeken van katoenen stoffen 

360. Katoenspinnersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig '. . . . . 

361. K atoenwevers- en linnenwevers
bedrijf (het) met krachtwerk
tuig . . . . . 

362. Kunstbleekerij van katoen (de) 
met krachtwerktuig . 

363. Kunstwol (het bedrijf van ver
vaardigen van) met kracht
werktuig . . . 

364. Lampekousen (het bedrijf van 
vervaardigen van) met kracht-
werktuig . . . 

365. Netten (het bedrijf van ver
vaardigen van) met kracht
werktuig . . . . . . . 

366. Pakking (het bedrijf van ver
vaardigen van) met kracht
werktuig . . . . . . . 

367. Passementwerk (het bedrijf van 
vervaardigen van) met kracht
werktuig . . . . . . . 

368. Poetskatoen (het bedrijf van 
vervaardigen van) en het be
drijf van pluizen van katoen
afval, met krachtwerktuig . 

369. Sterkerijen en appreteerderijen 
(het bedrijf uitgeoefend in) 
met krachtwerktuig 
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370. Stoffen (het bedrijf van ver
vaardigen van wollen) met 
krachtwerktuig . 

371. Tapijten (het bedrijf van ver
vaardigen van) met kracht
werktuig . . . . . . . 

372. Tricotgoederen (het bedrijf van 
vervaardigen van) en het brei
en daarvan, met krachtwerk-
tuig . .. . . . .. . 

373. Trijp (het bedrijf van vervaardi
gen van) met krachtwerktuig. 

374. V~bandstoffen (het bedrijf van 
vervaardigen van) met kracht
werktuig . 

375. Verven van stoffen (het bedrijf 
van) met krachtwerktuig . 

376. Vlas of hennep (de bedrijven 
van braken, hekelen en zwin
gelen van) met krachtwerk-
tuig . . . . . . . . . 

377. Vlas of hennep (de bedrijven 
van braken, hekelen en zwin
gelen van) zonder krachtwerk
tuig . . . . . 

378. Vlas- of hennepgaren (het be
drijf van vervaardigen van) 
en het touwslagersbedrijf met 
krachtwerktuig . . . 

379. Vlas- of hennepgaren (het be
drijf van vervaardigen van) 
en het touwslagersbedrijf zon
der krachtwerktuig . . . 

380. Watten (het bedrijf van vervaar
di~en van) met krachtwerk-
tmg . ... .. . . 

381. Wolspinners- en sajetspinners
bedrijf (het) met krachtwerk
tuig . . . . . 

382. Wolwasscherij (de) met kracht-
werktuig . . . . . 

383. Zeil- en touwtaandersbedrijf(het) 
GROEP XVI. 

Vervaardiging van gas en electriciteit. 
384. Centralen (het bedrijf uitgeoe-

fend in electrische) . . . 
385. Gasfabrieken (het bedrijf van 

exploiteeren van) . 
186. Lantaarnopstekersbedrijf (het). 

GROEP XVII. 
Bereiding van voedings- en genot

middelen. 
387. Aardappelmeel, sago, aardappel

stroop, dextrine, dextrose of 
glucose (het bedrijf van ver
vaardigen van) met kracht
werktuig . . . . . . . 

388. Abattoirs (het bedrijf uitgeoe-
fend in) . . . . . . . 

389. Alcohol, gist en spiritus (het be
drijf van vervaardigen van). 

390. Azijnmakersbedrijf (het) . . 
. 391. Beetwortelsuiker (het bedrijf 

van vervaardigen van) met 
krachtwerktuig . . . . . 

392. Bierbrouwersbedrijf (het) : 
in Noordbrabant en Limburg 
,, Amsterdam . . . . . 
" alle overige plaatsen 

393. Biscuits (het bedrijf van ver-
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vaardigen van) met kracht
werktuig . . . . . . . 

394. Boter (het bedrijf van vervaar
digen van) met behulp van 
centrifuges, zonder kracht
werktuig . . . . . . . 

395. Brandersbedrijf (het), daaron
der al of niet begrepen de 
mouterij, distilleerderij en 
gistpakkerij . . . . . . 

396. Broodbakkersbedrijf (het) en het 
koek- en banketbakkersbe
drijf met krachtwerktuig : 
in Amsterdam . . . . 
,, Rotterdam . . . 
" alle overige plaatsen 

397. Cacao en chocoladewaren (het 
bedrijf van vervaardigen van) 
met krachtwerktuig . . . 

398. Chocoladewaren of suikerwerk 
en banketbakkerswaren (het 
bedrijf van vervaardigen van) 
met krachtwerktuig . . . 

399. Cichorei of koffiestroop (het be
drijf van vervaardigen van) 
met krachtwerktuig . . 

400. Cichorei of koffiestroop (het 
bedrijf van vervaardigen van) 
zonder krachtwerktuig . . 

401. Drinkwaterleidingen (het bedrijf 
van exploiteeren van) . . 

402. Exportslachtersbedrijf (het) 
403. Gistpakkersbedrijf (het) . . 
404. Gortpellers- en rijstpellersbe

drijf (het) . . . . . . . 
405. Graandrogersbedrijf (het) met 

krachtwerktuig . . . . . 
406. Haringpakkers- of vischpakkers

bedrijf (het), het kuipersbe
drijf al of niet daaronder be
grepen . . . . . 

107 Hooipersers- en stroopersersbe
drijf (het) met krachtwerktuig. 

408. Koffiepellers-, koffiesorteerders
en koffiebrandersbedrijf (het) 
met krachtwerktuig . . . 

409. Kunstboter (het bedrijf van ver
vaardigen van) met kracht. 
werktuig . . . . . . . 

410. Kunstmineraalwater of gazeuse 
dranken (het bedrijf van ver
vaardigen van) . 

411. Kunstijs (het bedrijf van ver
vaardigen van) met kracht
werktuig . . . . . . . 

412. Levensmiddelen (het bedrijf ve.n 
vervaardigen van verduur
zaamde}, het bedrijf van ver
vaardigen van vruchtensap
pen, jam of appelstroop en 
het bedrijf van drogen van 
groenten, kruiden, vruchten, 
enz. met krachtwerktuig . . 

413. Levensmiddelen (het bedrijf van 
vervaardigen van verduur
zaamde), het bedrijf van ver
vaardigen van vruchtensap
pen, jam of appelstroop en het 
bedrijf van drogen van groen
ten, kruiden, vruchten, enz. 
zonder krachtwerktuig 
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414. Likeurstokers- en distilleerders
bedrijf (het) en-het bedrijf van 
vervaardigen van elixer of 
essences . . . . . . 

415. Meelfabrieken (het bedrijf uit
geoefend in) en het grutters
bedrijf met krachtwerktuig . 

416. Melk (het bedrijf van vervaar
digen van gecondenseerde) 
met krachtwerktuig . . . 

417. Mosterd (het bedrijf van ver
vaardigen van) en het spece
rijmalersbedrijf met kracht
werktuig . . . . . . . 

418. Mouterijen (het bedrijf uitgeoe-
fend in) . . 

419. Poeliersbedrijf (het) 
420. Sigarenmakersbedrijf (het) met 

krachtwerktuig . . . . ._ 
421. Slagersbedrijf (het}, daaronder 

al of niet begrepen het ver
vaardigen van vleeschwaren : 
In Noordholland met uitzon

dering van Amsterdam . 
Zuidholland met uitzonde
ring van 's Gravenhage 

,, Amsterdam . . . . 
,, de gemeente Utrecht . 
,, alle overige plaatsen . 

422. Stokvischbeukersbedrijf (het) 
met krachtwerktui~ 

423. Stokvischbeukersbedrrjf (het) 
zonder krachtwerktuig . . 

424. Stijfsel (het bedrijf van vervaar
digen van) met krachtwerk-
tuig . . . . . . . . . 

425. Stroopersersbedrijf (het) zonder 
krachtwerktuig . . . . . 

426. Suikerraffinaderij (de), daaron
der al of niet begrepen de ver
vaardiging van kandij , met 
krachtwerktuig . . . . . 

427. Tabakskerversbedrijf (het) . . 
428. Vermicelli of macaroni (het be

drijf van vervaardigen van) 
met krachtwerktuig . . . 

429. Visch (het bedrijf van drogen, 
rooken of zouten van) . . 

430. Vleeschwaren (het bedrijf van 
vervaardigen van) met kracht
werktuig . . . . . . . 

431. Vleeschwaren (het bedrijf van 
vervaardigen van) zonder 
krachtwerktuig . . . 

432. Zoutziedersbedrijf (het) . . . 
433. Zuivel (het bedrijf van verve.e.r

digen van) en het bedrijf, uit
geoefend in melkinrichtingen, 
met krachtwerktuig of stoom
toestel 

434. 

435. 

436. 

GROEP XVIII. 

Handel, verkeerswezen, enz. 

Aannemers van verhuizingen 
(het bedrijf van) . . . . 

Automobielondernemers (het be
drijf van) . . . . . . . 

Ballastondernemers (het bedrijf 
van) 
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437. Begrafenisondernemers (het be
drijf van) . . . . . . . 

438. Bergers van schepen en ladingen 
(het bedrijf van) . . . . 

439. Beurtschippersbedrijf (het) niet 
met stoombooten of motor
booten . . . . . . . . 

440. Brandweerbedrijf (het), uitge
oefend door een beroepsbrand
weer 

441. Brandweerbedrijf (het}, daar
onder niet begrepen het be
drijf, uitgeoefend door een 
beroepsbrandweer . . . . 

442. Caroussels, cinematographen, 
hippodromes en andere pu
blieke vermakelijkheden (het 
bedrijf uitgeoefend door hou
ders van) met krachtwerktuig 

443. Diamantslijpersmolens (het be
drijf van verhuren van door 
krachtwerktuig gedreven) . 

444. Dorschwerktuigen (het bedrijf 
van exploiteeren van) met 
krachtwerktuig, het strooper
sersbedrijf al of niet inbegre-
pen ........ . 

445. Goederen (het bedrijf van dragen, 
stapelen en wegbergen van) 

446. Graanfactors (het bedrijf van): 
in Rotterdam 
" alle overige plaatsen 

447. Handelaars (het bedrijf van 
daaronder niet begrepen het 
winkelhoudersbedrijf, met 
krachtwerktuig 

448. Hotelhoudersbedrijf en koffie
huishoudersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig of stoom toestel 

449. Hout opslaan (het bedrijf van) 
450. Houtvlottersbedrijf (het) . . 
451. Kappersbedrijf (het) met kracht

werktuig . . . . . . . 
452. Kolenhandel (het bedrijf van) 

met krachtwerktuig 
453. Kruiersbedrijf (het) . . . . 
454. Laden of lossen van schepen 

(het bedrijf van}, niet bedoeld 
in art. 10, sub 6 der,ûngeval
lenwet 1901, en het bedrijf 
van laden of lossen van andere 
vaartuigen uit of in schepen, 
niet bedoeld in art. 10, sub 6, 
der Ongevallenwet 1901, een 
en ander uitgeoefend binnen 
de gemeente Rotterdam en 
op de rivier beneden deze ge
meente, tot aan de uitmon
ding in zee, voor zoover het 
betreft: 
1. Laden of lossen van ertsen 

of andere goederen, die op 
overeenkomstige wijze ge
geladen of gelost worden. 

2. Laden of lossen van granen 
of zaden of andere goede
ren, die op overeenkomstige 
wijze geladen of gelost 
worden . . . . . . 

3. Laden of lossen van hout 
of andere goederen, die op 
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overeenkomstige wijze ge
laden of gelost worden . 

4. Laden of lossen van steen
kool, ruw ijzer of gewalst 
ijzer of andere goederen, die 
op overeenkomstige wijze 
geladen of gelost worden. 

5. Laden of lossen van stuk
goederen en andere artike
len, niet genoemd of be
doeld onder 1, 2, 3 en 4 . 

455. Lauen of lossen van schepen (het 
bedrijf van}, niet vallende on
der n°. 454 . . . . . . 

456. Mosselvisschersbedrijf (het) . . 
457. Oesterkweekers- en mossel

kweekers (het bedrijf uitge
oefend door) en het oesterput
houdersbedrijf . . . . . 

458. ûverzetveeren (het bedrijf van 
exploiteeren van) . . . . 

459. Polderbemaling (de) . . . . 
460. Rijpaardenondernemers (het be

drijf van) . . . . . . . 
461. Rijtuig-en omnibusondernemers

bedrijf (het) en het postdienst
aannemersbedrijf . . . . 

462. Schelpenvisschersbedrijf (het) 
met vaartuigen . . . . 

463. Schelpenvisschersbedrijf (het) 
zonder vaartuigen . . . . 

464. Schepen (het bedrijf van sleepen 
van) met paarden . . 

465. Schippersbedrijf (het) niet met 
stoombooten of motorbooten 

466. Schuitenvoerdersbedrijf (het) 
467. Sleepdienstondernemersbedrijf 

(het) . . . . . 
468. Sleep ers bedrijf (het) . . . . 
469. Sluizen en beweegbare bruggen 

(het bedrijf van bedienen van) 
470. Spoorwegondernemingen (het be

drijf uitgeoefend in) . . . 
471. Stoffen (het bedrijf van bewaren 

, of vervoeren van ontplofbare) 
472. Stoffen (het bedrijf van hande

laars in ontplofbare) . . . 
473. Stoffen (het bedrijf van bewaren 

of vervoeren van vluchtige, 
licht ontbrandbare) . . . 

474. Stoffen (het bedrijf van hande-
laars in vluchtige, licht ont
brandbare) . . . . . . . 

475. Stoomboot- of motorbootonder
nemersbedrijf (het) en het 
schippers- en het beurtschip
persbedrijf met stoombooten 
of mot,:,rbooten . . . . 

476. Stoomtramwegondernemingen 
(het bedrijf uitgeoefend in) : 
in Noordbrabant . . . . 
,, alle overige plaatsen . . 

477. Stukgoederen (het bedrijf van 
onderhouden van een gere
gelden dienst tot vervoer van) 
met door dieren getrokken 
voertuigen . . . . . . 

478. Telefoon- en telegraafonderne
mingen (het bedrijf uitgeoe
fend in) met krachtwerktuig 
en de brievenposterij . . . 
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479. Tramwegondernemingen (he~ be
drijf uitgeoefend in electrische) 

480. Tramwegondernemingen met 
dieren (het bedriJf uitgeoe
fend in) . . . . . . . 

481. Veemen (het bedrijf der) en het 
pakhuismeestersbedrijf met 
krachtwerktuig . . . . . 

482. Veemen (het bedrijf der) en het 
pakhuismeestersbedrijf zonder 
krachtwerktuig . . . . . 

483. Visschersbedrijf (het) op de 
Zeeuwsche en Zuidholla.ndsche 
stroomen 

484. Visschersbedrijf (het) op zoet
water, behalve het zalmvis
schersbedrijf . . . . . . 

485. Visschersbedrijf (het) op de Zui
derzee . . . . 

-486. Voertuig op veeren (het bedrijf 
van vervoeren met licht), niet 
bedoeld onder n°. 477. 

487. Vrachtrijders of vrachtwagenon
dernemers (het bedrijf uitge
oefend door) . . . . . 

488. Wegers of meters (het bedrijf 
van) .... 

489. Wiervisschersbedrijf (het) met 
vaartuigen . . 

490. Wiervisschersbedrijf (het) zon
der vaartuigen, daaronder al 
of niet begrepen het persen . 

491. Winkelhoudersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . 

492. Zalmvisschersbedrijf (het) 
493. Ziekenhuizen (het bedrijf van 

exploitatie van) met kracht
werktuig of stoomtoestel . . 
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4. Wanneer een verzekeringsplichtig bedrijf 
niet genoemd is in de lijst van bedrijven, 
vervat in a rtikel 3, wordt het geacht te zijn 
ingedeeld in dezelfd~ gevarenklasse als het in 
die lijst genoemde bedrijf, waarmede het naar 
den aard der daarin uitgeoefende werkzaam
heden het meest overeenkomt. 

Is laatstbedoeld bedrijf ingevolge de laatste 
zinsnede van het eerste lid van artikel 31 der 
Ongevallenwet 1901 in verschillende gevaren
klassen ingedeeld, dan wordt het niet in ar
tikel 3 genoemd bedrijf geacht te zijn ingedeeld 
in de gevarenklasse, waarin is ingedeeld het in 
artikel 3 genoemd bedrijf, voor zoover het wordt 
uitgeoefend in de niet afzonderlijk genoemde 
plaatsen. 

5. Dit besluit treedt in werking op den twee
den dag na dien der dagteekening van het 
Staatsblad en van de Staatscourant, waarin het 
is geplaatst. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat gelijktijdig in het Staatsblad en in de 
Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan 

afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 18den Juni 1909. 
(get. ) WIL HEL MINA. 

De Min . van Landbouw, Nijverheid en H andel, 
(get. ) A. S. TALMA. 

(Uitgeg. 26 Juni 1909.) 

18 Juni 1909. BESLUIT, tot herziening van 
het tarief, vastgesteld bij Koninklijk be
sluit van den lsten Mei 1908 (Staatsblad 
n°. 127). S. 190. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 17 Mei 
1909, no. 834, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 42, voorlaatste lid, der On
gevallenwet 1901 (wet van 2 Januari 1901, 
Staatsblad -no. 1, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 12 Juni 1909, Staatsblad n°. 146) ; 

Den Ra.ad .van State ge)ioord (advies van 
15 Juni 1909, n°. 8); 

Gelet op het na.der rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 17 Juni 1909, 
n°. 1079, Afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. H et tarief, vastgesteld bij Ons 

besluit van 1 Mei 1908 (Staatsblad n°. 127), 
wordt met ingang van 1 Juli 1909 vervangen 
door het na.volgende tarief. 

De premie bedraagt per één gulden loon 
zooveel duizendste deelen van een gulden als 
het gevarencijfer eenheden bevat. 

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

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat gelijktijdig in het Staatsblad en 
in de Staatscourant zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Ra.ad van State. 

Het Loo, den 18den Juni 1909. 
(get.) W I L H E L M I N A. 

De Min. van Landbouw, N ijverheid en H andel, 
(get. ) A . S. TALMA. 

(Uitgeg. 26 Juni 1909.) 

18 Juni 1909. BESLUlT tot nadere wijziging van 
het Koninklijk besluit van 6 December 1902 
(Staatsblad n°. 206), laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 20 Maart 1909 (Staats
blad n°. 78), tot vaststelling van een alge
meenen maatregel van bestuur, als bedoeld 
in de artikelen 62, tweede en derde lid , en 59, 
sub 1, 3 en 4 der Ongevallenwet 1901. S. 191. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen llfinister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 17 Mei 
1909, n°. 834, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 52, tweede lid, der Ongevallen
wet 1901 (wet van~2 Januari 1901, Staatsblad 
n°. 1, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 Juni 
1909, Staat"blad n°. 146) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 Juni 1909, n°. 8) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 Juni 1909, n°. 1079, 
Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. De tabel, gevoegd bij den algemeenen 

maatregel van bestuur, vastgesteld bij Ons be
sluit van 5 December 1902 (Staatsblad n°. 206), 
laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 20 
Ma.art 1909 (Staatsblad n°. 78), wordt met in
gang van 1 Juli 1909 vervangen door de bij dit 
besluit gevoegde tabel. 

2. Dit besluit treedt in werking op den twee
den dag na. dien der dagteekening van het 
Staatsblad en van de Staatscourant, waarin het 
is geplaatst. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat gelijktijdig in bet Staatsblad en in 
do Staatscoitrant zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Het Loo, den lSden Juni 1909. 
(get.) WILHELMINA. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(get.) A. S. TALMA. 

(Uitg,g. 25 J"ni 1909.) 

TABEL, bedoeld in art. 1 van het Koninklijk 
besluit van 18 Juni 1909 (Staatsblad n°. 191). 

OMSCHRIJVING VAN DE 
BEDRIJVEN. 

GROEP I. 
Aardewerk, glas, kalk, enz. 

1. Aardewerk (het bedrijf van ver-
vaardigen van fijn) . 

2. Aardewerk (het bedrijf van ver
vaardigen van grof) met 
krachtwerktuig . . . . . 

3. Aardewerk (het bedrijf van ver
vaardigen van grof) zonder 
kra.chtwerktuig . . 

4. Cement (het bedrijf van ver
vaardigen van) . . 

p 

0,330,34 

0,330,64 

0,330,56 

0,331,01 

5. Cementwaren (het bedrijf van 
vervaardigen . van) met 
kra.chtwerktmg . . . . 

6. Cementwaren (het bedrijf van 
vervaardigen van) zonder 
krachtwerktuig . . . . 

7. Ertsen, kalk, klei, krijt, mortel, 
tras en dergelijke stoffen (het 
bedrijf van malen van) . 

8. Gipsbrandersbedrijf (het) . . 
9. Glas (het bedrijf van verzilve

ren, etsen, schilderen of gra
veeren van) en het zetten van 
glas in lood . . . . . 

10. Glas of spiegelglas (het bedrijf 
van sliJpen van) . . . . 

ll. Glasblazersbedrijf (het) uitge
oefend in flesschenfabrieken . 

12. Glasblazersbedrijf (het) uitge
oefend in fabrieken van gla
zen voorwerpen . . . . 

13. Grind of zand (het bedrijf van 
baggeren van) met kracht
werktuig. . . . . . . 

14. Grind of zand (het bedrijf van 
baggeren van) zonder kracht
werktuig . . . . . . . 

15. Grind, keien, klei, of leem (het 
bedrijf van delven van) . . 

16. Kalkblusschersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . . . . 

17. K a.lkblusschersbedrijf (het) zon
der krachtwerktuig . . 

18. K alkbrandersbedrijf (het) . . 
19. K alkzandsteen (het bedrijf van 

vervaardigen van) . . . 
20. Kunstvoorwerpen in aardewerk 

(het bedrijf van vervaardigen 

21. M;:~fblokbreke~sbed;ijf · (het) 
22. Pannenbakkers-, steenbakkers. 

of tegelba.kkersbedrijf (het) . 
23. Pleisterbeelden (het bedrijf van 

vervaardigen van) . . . . 
24. Tabakspijpen (het bedrijf van 

vervaardigen van) . . . . 
25. Tafelglas (het bedrijf van ver

vaardigen van), het gieten 
daaronder al of niet begrepen 

GROEP II. 
Diamant en andere edelsteenen, enz. 

26. Diamant (de bedrijven van 
zagen en slijpen van) en van 
sniJden van dia.mant met 
werktuigen . . . . . . 

27. Diamant (de bedrijven van 
klooven van) en van snijden 
van diamant zonder werk
tüigen . . . . . . . . 

28. Schijvenschuurdersbedrijf (het) 
GROEP III. 

Boek-, steendrukkerijen, enz. 
29. Drukkers-, metaaldrukkers- en 

steendrukkersbedrijf (het), 
het linieeren daaronder al of 
niet begrepen met kracht
werktuig: 
in Rotterdam . . . . . 
in alle overige plaatsen . . 

30. Drukkers-, metaaldrukkers- en 
steendrukkersbedrijf (het), 

• 
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0,331 ,50 

0,330,75 

0,341,05 
0,34 1,01 

0,320,22 

0.322,00 

0,27 l ,0l 

0,270,37 

0,352,43 

0,351,35 

0.351,42 

0,3311,50 

0,330,75 
0,331,01 

0,331,50 

0,330,26 
0,281,42 

0,330,75 

0,32 0,26 

0,330,34 

0,27 1,79 

0,310,16 

0,310,07 
0,280,11 

0,260,49 
0,260,26 
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het linieeren daaronder al of 
niet be~repen, zonder kracht
werktuig . . . . . . . 

GROEP IV. 
Bouwbedrijven, daaronder begrepen rei

niging van gebouwen, enz. 
31. Aa.rdwerkersbedrijf (het) met 

krachtwerktuig . . . . 
32. Aardwerkersbedrijf (het) zonder 

krachtwerktuig . . . . 
33. Asphaltbestratingen (het be

drijf van maken van), het be
reiden van asphalt daaronder 
al of niet begrepen . . . 

34. Asphaltpapier, asphaltvilt, dak
papier en dergelijke stoffen 
(het bedrijf van vervaardigen 
van) en het maken van vloe
ren van asphalt, daaronder 
al of niet begrepen het be
reiden van asphalt . . . 

35. Asphaltpapier, asphaltvilt, dak
papier, houtcement of der
gelijke stoffen (het bedrijf 
van het beleggen van daken 
met) ....... . 

36. Baggerbedrijf (het) met kracht
werktuig . . . . . . . 

37. Baggerbedrijf (het) zonder 
krachtwerktuig . . . . 

38. Behangers- en stoffeerdersbe-
drijf (het) . . . . . . 

39. Beton of gewapend beton (het 
bedrijf van het uitvoeren of 
sloopen van werken in) . . 

40. Burgerlijk bouwkundige werken 
(het bedrijf van maken van): 
in Noordholland, met uitzon

dering van Amsterdam . 
,, Zuidholland, met uitzonde

ring van Rotterdam en 
's Gravenhage 

" Gelderland 
" Friesland 
" Limburg 

Rotterdam 
,, 's Gravenhage . . 
,, de gemeente Utrecht. 
" alle overi~e plaatsen 

41. DuikersbedriJf (het) . . . . 
42. Electrische geleidingen of blik

semafleiders (het bedrijf van 
plaatsen, leggen, herstellen, 
onderzoeken of wegnemen 
van) en het installeer en en 
herstellen van electrische toe
stellen . . . . . . . . 

43. Electrische schellen of huiste
lephonen (het bedrijf van 
plaatsen van). . . . . . 

44. Gemeentereiniging (het bedrijf 
der) uitgeoefend door pu
bliekrechtelijke lichamen . 

45. Glazenwasschersbedrijf (het), 
het bedrijf van schoonma
ken van gebouwen en het 
bedrijf van verrichten van 
werkzaamheden aan gevels 
met toebehooren : 
in Amsterdam 

• 
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1 0,260,26 

0,352,09 

0,351,42 

0.3] 1,35 

0,330,82 

0,351,27 

0,352,43 

0,35 l,35 

0,330,22 

0,352,80 

1 

1

0,331,27 

0,331,27 

1

0,331,27 
0,331,12 
0,331,87 
0,33 2,21 
0,332,43 
0,332,65 
0.331,65 
0,31 2,09 

0,351,87 

0,3y,22 

0,300,45 

0,387,48 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

in Rotterdam . . . . . 
,. alle overige plaatsen . 

Heiersbedrijf (het) met kracht
werktuig, al of niet daaron
der begrepen het verrichten 
van graafwerk en fundee
ringswerk . . . . . . 

Heiersbedrijf (het) zonder 
krachtwerktuig, al of niet 
daaronder begrepen het ver
richten van graafwerk en 
fundeeringswerk . . . . 

Houtgraniet, mozaik, xyloliet 
of dergelijke stoffen (het be
drijf van aanbrengen van be
dekkingen met), al of niet 
daaronder begrepen het ver
vaardigen dier stoffen . . 

Huisschilders-, rijtuigschilders
of decoratieschildersbedrijf 
(het) en het glazenmakers
drijf: 
in Noordholland, met uitzon

dering ,an Amsterdam . 
Zuidholland, met uitzon

dering van Rotterdam en 
's Gravenhage 
Gelderland 

" Friesland 
,. Limburg . 
" Rotterdam 
,. 's Gravenhage . . . 
" de gemeente Utrecht 
,, alle overige plaatsen . 

Kanalen, sluizen, havens, dok
ken, bruggen, dijken of an
dere waterwerken, wegen, 
spoor- of tramwegen (het be
drijf van maken, herstellen, 
opbreken of afbreken van) 
met krachtwerktuig . . . 

Kanalen, sluizen, havens, dok
ken, bruggen, dijken of an
dere waterwerken, wegen, 
spoor- of tramwegen (het be
drijf van maken, herstellen, 
opbreken of afbreken .,;an) 
zonder krachtwerktuig . . 

Leidekkers-, pannendekkers-, 
rietdekkers- of stroodekkers
bedrijf (het) . . . . . 

Loodgieters- en zinkwerkersbe
drijf (het), daaronder al of 
niet begrepen het plaatsen, 
leggen, n erstellen, onderzoe
ken of wegnemen van le idin
gen voor centrale verwar
ming, gas of water en het 
beleggen van daken met 
dakpapier of houtcement . 

Marmerwaren (het bedrijf van 
vervaardigen van) met 
krachtwerktuig . . . . 

Marmerwaren (het bedrijf van 
vervaardigen . van) zonder 
krachtwerktmg . . . . 

Metselaarsbedrijf (het), daar
onder al of niet begrepen het 
verrichten van herstellingen 
aan bouwwerken : 
in Noordholland, met uit-

0,38ll,û7 
0,38 3,78 

0,35 4,82 

0,35 2,09 

0.31 0,75 

0.38 0,56 

0,38 0,56 
0,38 0,56 
0,38 0,49 
0,381 0,82 
0,38 1,20 
0,38 1,05 
0,38 1,20 
0,38 0.71 

0,31 2,09 

0,31 1,50 

0,38 3,78 

0,31 1,27 

0,30 0,79 

0,30 0,41 



57. 
58. 

59. 
60. 

61. 

62. 
63. 

64. 

65. 

66. 
67. 
68. 
69. 

70. 

71. 

72. 

18 JUNI 19 01:J. 

zondering van Amsterdam 0,331,27 
in Zuid.holland, met uitoon-

dering van Rotterdam en 
's Gravenhage . . . . 

" Gelderland 
" Friesland 
" Limburg 
" Rotterdam 
,, 's Gravenhage . . 
" de gemeente Utrecht 
" alle overige .plaatsen 

MolenmakersbedriJf (het) . 
Nortonpompen en leidingen 

voor centrale verwarming, 

0,331,27 
0,331,27 
0,331,12 
0,33 1,87 
0,332,09 
(:,332,95 
0,332,54 
0,331,57 
0,352,54 

gas of water (het bedrijf van 
plaatsen, herstellen, onder-
zoeken of wegnemen van) . 0,31 l,27 

Ovenbouwersbedrijf (het) . . 0,33 1,35 
Riolen of buisleidingen (het 

bedrijf van plaatsen, leggen, 
herstellen, onderzoeken of 
wegnemen van) . . 

Riolen, bouwwerken, straten, 
watergangen, waterwerken 
en wegen (het bedrijf van 
herstellen, onderhouden en 
reinigen van), uitgeoefend 
door publiekrechtelijke li-

0,312,09 

chamen . . . 0,33 0,34 
Schoorsteenvegersbedrijf (het) 0,38 J ,87 
Sloopen van gebouwen (het 

bedrijf van) . . . . . 0,38 9,12 
Steenhouwersbedrijf (het) uit-

sluitend bij bouwwerken. . 0,28 1,35 
Steenhouwers- en steenzagers-

bedrijf (het) . . . . . 
Steenkloppersbedrijf (het) 
Steigermakersbedrijf (het) 
Straatmakersbedrijf (het) . . 
Straatreiniging (het bedrijf van 

openbare) met vervoer met 

0,280,79 
0,34 1,72 
0,333,25 
0,311,08 

dieren of schuiten . . . 0,301,08 
Straatreiniging (het bedrijf van 

openbare) zonder vervoer 
met dieren of schuiten . 0,300,41 

Stucadoors- en wittersbedrijf 
(het): 
in Noordholland, met uitzon-

dering van Amsterdam . 0,381,12 
,, Zuidholland, met uitzon-

dering van Rotterdam en 
's Gravenhage . . . . 0,381,12 

" Gelderland 0,381,12 
" Friesland 0,381,01 
" Limburg . 0,38 1,72 
" Rotterdam 0,381,98 
,, 's Gravenhage . . 10,382,09 
" de gemeente Utrecht 0,382,43 
" alle overige plaatsen . 10,38 1,42 

Timmerliedenbedrijf (het), het 
verrichten van herstellingen 
aan bouwwerken daaronder 
al of niet begrepen : 
in Noord.holland, met uitzon-

dering van Amsterdam . 0,320,93 
,, Zuidholland, met uitzon-

dering van Rot terdam en 
's Gravenhage 

" Gelderland 
,, Friesland . 

, ,, Limburg 

0,32 0,93 
0,320,93 
0,320,82 
0,321,42 

in 's Gravenhage . . . 
,, de gemeente Utrecht . 
,. alle overige plaatsen . 

73. Welputtenmakersbedrijf (het) 
GROEP V. 

OhemiBche nijverheid, ontpl,ofbare 
stoffen, enz. 

74: Apothekersbedrijf (het) . . 
75. Bekleedingsstof (het bedrijfvan

vervaardigen van) met kracht 
werktuig . . . . . 

76. Buskruit, nitro-glycerine en 
andere ontplofbare stoffen 
(het bedrijf van vervaardi
gen van) . . . . . . 

77. Chemische fabrieken (de be
drijven uitgeoefend in) of het 
bedrijf van vervaardigen van 
verf of verfstoffen . . . 

78. Compost of mest (het bedrijf 
van bereiden van) met kracht
werktuig . . . . . . . 

79. Compost of mest (het bedrijf 
van bereiden vEln) zonder 
krachtwerktuig . . . . . 

80. Eau de Cologne, parfumerie of 
haarwater (het bedrijf van 
vervaardigen van) met kracht
werktuig . . . . . . . 

81. Eau de Co1ogne, parfumerie of 
haarwater (het bedrijf van 
vervaardigef!- van) zonder 
krachtwerktmg . . . . . 

82. Gasgloeikousjes (het bedrijf van 
vervaardigen van harde) . . 

83. Inkt, zegellit.k en gom (het be
drijf van vervaardigen van) 

84. Kaarsenmakersbedrijf (het) . 
85. Kunstmest (het bedrijf van 

vervaardigen van) metkracht
werktuig . . . . . . . 

86. Kunstmest (het bedrijf van 
vervaardigen van) zonder 
krachtwerktuig . . . . 

87. Kunstvuurwerk (het bedrijf 
van vervaardigen van) . . 

88. Laboratoria voor wetenschap
pelijk en technisch onderzoek, 
ook ten dienste van het .on
derwijs (het bedrijf, uitge
oefend in) . . . . . 

89. Lakstokers- en vernisstokers-
bedrijf (het) . . . 

90. Lijmmakers- en gelatinemakers
bedrijf (het) met kracht
werktuig . . . . 

91. Lijmmakers- en gelatinema-
kersbedrijf (het) zonder 
krachtwerktuig 

92. Lucifers (het bedrijf van ver-
va.a.r digen va.n) . . . . 

93. Oliemolens (het bedrijf, uitge
oefend in) en het bedrijf van 
vervaardigen van lijnkoeken 
met krachtwerktuig . . . 

94. Patronen (het bedrijf van ver-
vaard igen van) . 

95. Peksmeltersbedrijf (het) 
96. Pharmaceutische of photogra

fische preparaten (het be
drijf van vervaardigen van) 
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0,321,72 
0,32 1,98 
0,321,20 
0,353,78 

0,330,11 

Ó,330,82 

0,361,72 

0,330,82 

0,280,82 

0,280,52 

0,240,4 

0,240,26 

0,330,7 

0,2010,4 
0,2y ,4 

0,2y,90 

0,280,75 

0,263,78 

0,330,82 

0,330,71 

0,331,08 

0,330,52 

0,30.0,82 

0,340,75 

0,263,78 
0,320,82 

0,330,71 
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97. Politoer {het bedrijf van ver
v.aardigen van) met kracht-
werktuig . . . . . . . 0,290,41 

98. Politoer (het bedrijf van ver
vaardigen van) zonder kracht-
werktuig . . . . . . . 0,290,26 

99. Pyrotechnische inrichtingen (het 
bedrijf, uitgeoefend in) . . 0,3 1,72 

100. Traan of oliën (het bedrijf van 
. zuiveren of koken van) 0,320,82 

101. Vetsmeltersbedrijf (het) . 0,240,82 
102. Vuurmakers (het bedrijf van 

vervaardigen van) zonder 
kracht-werktuig . . . . . 0,290,41 

103. Wagensmeer, schoensmeer of 
poetspomade (het bedrijf van 
vervaardigen van) . 0,240,52 

104. Wasbleekersbedrijf (het) . . 0,330,41 
105. Zeep of zeeppoeder (het bedrijf 

van vervaardigen van) met 
krachtwerktuig . . . . . 0,240,75 

106. Zeep of zeeppoeder (het bedrijf 
van vervaardigen van) zonder 
krachtwerktuig . . . . . 0,240,41 

GROEP VI. 
Hout-, kurk- , stroobewerking, enz. 

107. Akkermaalshout en griendhout 
(het bedrijf van hakken van), 
daaronder al of niet begrepen 
het vervoeren van hout, het 
houtschillen en teenschillen 
en het maken van brandhout 0,31 1,35 

108. Bezems , boenders , borstels , 
kwasten of penseelen (het be-
drijf van vervaardigen van), 
daaronder niet begrepen het 
vervaardigen van borstelhout 0,220,26 

109. Boomen (het bedrijf van vellen 
van) door middel van hakken 
en het vervoeren van het hout 0,313,78 

110. Boomen (het bedrijf van vellen 
van) door middel van zagen, 
en het schillen, zagen en ver-
voeren van mijnhout . 0,321,35 

ll 1. Borstelhoutmakersbedrijf (het) 
met krachtwerktuig 0,32 2,65 

112. Borstelhoutmakersbedrijf (het) 
zonder krachtwerktuig . . 0,320,52 

113. Brandhout (het bedrijf van za-
gen van) met krachtwerktuig 0,32 1,57 

114. Brandhout (het bedrijf van za-
gen van) zonder krachtwerk-
tuig . . . . . . 0,29 0,52 

115. Duigenmakersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . 0,292,65 

116. D uigenmakersbed.rijf {h et) zon-
der krachtwerktuig . 0,29 ,52 

117. Hoepelmakersbedrijf (het) zon-
der krachtwerktuig . 0,290,64 

118. H out (het bedrijf van bereiden 
van), de hout-creosoteering . 0,243,10 

119. Houtdraá.iersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . . . . . 0,321,72 

120. Houtdraaiersbedrijf (het) zonder 
krachtwerktuig . . . . . 0,290,41 

121. Houtschillers- en teenschillersbe-
drijf {het) . . . 0,310,26 

122. Houtwaren (het bedrijf van ver
vaardigen van) met kracht-
werktuig . . . 0,2911,27 

123. Houtwaren (het bedrijf van ver-

vaardigen van) zonder kracht
werktuig . . . . . . . 

124. Houtwolmakersbedrijf (het) met 
houtbewerkingsmachines . . 

125. Houtzagers- en houtschaversbe
drijf (het) en de houthandel 
met krachtwerktuig : 
in Noordholland, met uitzon-

ring van Amsterdam 
,, Zuidholland . . . 
,, Limburg. 
" de gemeente Utrecht 
,, alle overige plaatsen . . 

126. Houtzagersbedrijf (het) zonder 
krachtwerktuig . . . . . 

127. Jaloezieën (het bedrijf van ver
vaardigen van) met kracht
werktuig . . . . . . . 

128. J aloezieën (het bedrijf van ver-
vaardigen van) zonder kracht
werktuig . . . . . . . 

129. Kistenmakersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . . . 

130. Kistenmakersbedrijf (het) zon-
der krachtwerktuig . . . 

131. Klompenmakersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . . . . . 

132. Klompenmakersbedrijf(het) 11on
der krachtwerktuig 

133. Koffermakersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig, het vervaar-
digen van houten of lederen 
koffers daaronder niet begre-
pen . . 

134. Koffermakersbedrijf (het) zon
der krachtwerktuig, het ver
vaardigen van houten of le
deren koffers daaronder niet 
begrepen . 

135. Kuipersbedrijf (het) met krci.cht
" erktuig . . . 

136. Kuipersbeclr~f (het) zonder 
krachtwerktuig . . . 

137. Kurk, balein, been, hoorn, kunst
balein of paarlemoer (het be-
drijf van vervaardigen van 
voorwerpen van) met kracht
werktuig . . . . . . . 

138. Kurk, balein, been, hoorn, kunst
balein of paarlemoer (het be-
drijf van vervaardigen van 
voorwerpen van) zonder 
krachtwerktuig . . . . . 

139. Lakwerken (het bedrijf van ver
vaardigen van) . . . . . 

140. Landbouwgereedschappen, pom
pen of werktuigen (het be-

1 0,290,52 

0,322,65 

0,331,20 
0,33 J,87 
0,332,09 
0,332,21 
0,331,57 

0,311,36 

0,291,27 

0,290,52' 

0,321,35 

0,320,49 

0,29 1,27 

0,290,52 

0,330,52' 

0,330,26 

0,27 1,36 

0,270,49 

0,290,52' 

0,2910,19 

0,180,22 

drijf van vervaardigen of her-. 
stellen van houten) met 
krachtwerktuig . . . . .. 0,291,27 

141. Landbouwgereedschappen, pom
pen of werktuigen (het be
drijf van vervaardigen of her-
stellen van houten) zonder 
krachtwerktuig . 

142. Leestenmakersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . . . 

143. Leestenmakersbedrijf (het) zon-
der krachtwerktuig . 

144. :r.Iandenmakersbedrijf (het) 
145. Mattenmakersbedrijf (het) 

0,290,52 

0,232,65 

0,230,52 
0,3010,22 
0,300,22 
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146. Meubelbekleedersbedrijf (het) . 0,3010,22 
147. Meubelmakers- en biljartmakers

bedrijf (het) met krachtwerk-
tuig . . . . . . . . . 0,231,35 

148. Meubelmakers- en biljartmakers-
bedrijf (het) zonder kracht
werktuig . . . . . 

149. Meubelschildersbedrijf (het) 
0,230,49 
0,180,22 

150. Modelmakersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . . . . . 0,231 ,27 

151. Modelmakersbedrijf (het) zonder 
krachtwerktuig . . 0,230,52 

152. Parketvloeren (het bedrijf van 
vervaardigen van) met kracht-
werktuig . . . . 0,29 2,65 

153. Platen of spiegels (het bedrijf 
van omlijsten van) met kracht-
werktuig. . . 0,290,90 

154. Platen of spiegels (het bedrijf 
van omlijsten van) zonder 
krachtwerktuig . . . . .

1

10,290,26 
155. Rietmattenmakersbedrijf (het) . 0,30

1

0,22 
156. Rietmeubelmakersbedrijf (het) 

zonder krachtwerktuig . . 0,30

1

0,22 
157. Rottingschillersbedrijf (het) 10,310,52 
158. Rottingvlechtersbedrijf (het) . 

1

0,300,22 
159. Run- en schorsmolens (de be-

drijven, uitgeoefend in) 
1

0,321,05 
160. Schaatsenhoutmakersbedrijf 

(het) met krachtwerktuig 0,322,65 
161. Schaatsenhoutnrnkersbedrijf 1 

(het) zonder krachtwerktuig. 0,320,52 
162. Schoenklomi:ienmakersbedrijf 

(het) zonder krachtwerktuig . 0,300,52 
163. Staaflijsten (het bedrijf van ver

vaardigen van) met kracht-
werktuig . . . . . . . 0,29 1,27 

164. Staaflijsten (het bedrijf van ver
vaardigen van) zonder kracht-
werktuig . . . 0,290,52 

165. Stoelenmakersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . . . . . 0,291,35 

166. Stoelenmakersbedrijf (het) zon-
der krachtwerktuig . 10,290,49 

167. Stoelenmattersbedrijf (het) 0,300,22 
168. Stroohaksel (het bedrijf van ver

vaardigen van) met kracht-
werktuig . . . . . 0,32 2,65 

169. Stroohulzenmakersbedrijf (het) 
met krachtwerktuig . . 

170. Stroohulzenmakersbedrijf (het) 
met werktuigen zonder kracht
werktuig . . . 

171. Stroovlechtersbedrijf (het) met 
werktuigen . 

172. Timmerfabrieken (het bedrijf, 
uitgeoefend in) 

173. Witwerkersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig 

174. Witwerkersbedrijf (het) zonder 
krachtwerktuig 

175. Woninginrichtingen (het bedrijf 
van vervaardigen van), daar-
onder al of niet begrepen het 
vervaardigen van meubelen 
met krachtwerktuig en, het 

0,3r 52 

0,3210,22 

0,300,22 

0,2913,10 
1 

o,21y,35 

0,290,49 

stoffeeren 0,230,41 
GROEP VII. 

Kleeding en reiniging. 
176. Badinrichtingen (het bedrijf, 

177. 

178. 

179. 

180. 

181. 

182. 

183. 

184. 

185. 

186. 

187. 

188. 

189. 

190. 

191. 

192. 

193. 

194. 

195. 

196. 

197. 

198. 

uitgeoefend in) met kracht-
werktuig of stoomtoestel . 0,27 0,41 

Bedden of matrassen (het be
drijf van .vervaardigen van) 
en het bereiden van bedveeren 
of kapok met krachtwerktuig 0,300,71 

Bontwerkersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . . . . . 0,280,19 

Chemische wasscherijen en ver-
verijen (het bedrijf, uitgeoe-
fend in) . . . . . . . 0,330,56 

Confectiebedrijf (het) met kracht-
werktuig . . . . . 0,290,19 

Dekens (het bedrijf van ver
vaardigen van gestikte) met 
krachtwerktuig 0,290,19 

Dekens en watten (het bedrijf 
van vervaardigen van gestik-
te) met krachtwerktuig . . 0,290,41 

Equipementen (het bedrijf van 
vervaardigen van militaire) 
met krachtwerktuig . 0,290,19 

Galon- of borduurwerken (het 
bedrijf van vervaardigen van) 
met krachtwerktuig 0,290,19 

Goed (het bedrijf van vervaar-
digen van geolied) met kracht-
werktuig . . . 0,33 0,41 

Goederen (het bedrijf van ver
vaardigen van witte) met 
krachtwerktuig . . . . . 0,290,26 

Handschoenen (het bedrijf van 
wasschen van) met benzine . 0,330,56 

Ontsmettingsinrichtingen (het 
bedrijf, uitgeoefend in) met 
krachtwerktuig of stoomtoe-
stel . . . . . 0,320,19 

Parapluiemakers- en parasolma
kersbedrijf (het) met kracht-
werktuig . . . . . . . 0,290,52 

Parapluiemakers- en parasolma
kersbedrijf (het)zonderkracht-
werktuig . . . . . . . 0,290,19 

Petten (het bedrijf van vervaar-
digen van) met krachtwerk- 1 

tuig . . . . . . 0,290,19 
Stofzuigmachines (het bedrijf 

van reinigen van tapijten, 
gordijnen, meubelbekleedingen 
en dergelijke, met behulp van) 0,330,90 

Tapijtreinigingsinrichtingen met 
val- of slagwerktuigen (het 
bedrijf, uitgeoefend in) met 
krachtwerktuig . . . . . 0,320,41 

Wasschers- en bleekersbedrijf 
(het) met krachtwerktuig of 
stoomtoestel, en het bedrijf, 
uitgeoefend in strijkinrichtin-
gen met krachtwerktuig . 0,320,56 

GROEP VIII. 
Kunstnijverheid. 

Beelden en ornamenten (het 
bedrijf van polychromeeren 
van) . . . 0,330,22 

Houtsnijders-, cachetsnijders- en 
graveerdersbedrijf (het) . . 0,290,07 

Porseleinschildersbedrijf (het) en 
het bedrijf van beschilderen 
van aardewerk, fluweel, hout 
en andere stoffen 0,32 0,07 

Verguldersbedrijf (het) 0,330,07 
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GROEP IX. / 
Leder, wasdoek, caoutchouc. 1 

199. Blaasbalgen (het bedrijf van 
vervaardigen van) . . . .

1

0,320,41 
200. Caoutchoucwaren (het bedrijf 

van vervaardigen van) met 
krachtwerktuig . . . . . 

1

0,220,71 
201. Caoutchoucwaren (het bedrijf 

van vervaardigen van) zonder 1 

krachtwerktuig . . . . .

1

0,220,26 
202. Huidenzouters- en vellenbloo-

tersbedrijf (het) met kracht-
werktuig . . . . . . . 0,29 1,20 

203. Huidenzouters- en vellenbloo- 1 
tersbedrijf (het) zonder kracht-
werktuig . . . . . . . 

1

0,2910,82 
204. Kunstgebitten (het bedrijf van 1 

vervaardigen van) met kracht-
werktuig . . . . . . . 0,2210,41 

205. Kunstgebitten (het bedrijf van 
vervaardigen van) zonder 
krachtwerktuig . . . . . 0,220,19 

206. Ledergalanteriewaren (het be- [ 
drijf van vervaardigen van) 1 

met krachtwerktuig . . . 10,290,41 
207. Ledergalanteriewaren (het be- i 

drijf van vervaardigen van) 1 

zonder krachtwerktuig . . 0,290,19 
208. Lederwaren (het bedrijf van ver 

vaardigen van) en het zadel
makersbedrijf met kracht
werktuig . . . . . . . 

209. Lederwaren (het bedrijf van ver
vaardigen van) en het zadel
makersbedrijf zonder kracht-

i 
10,330,41 

werktuig . . . . . . . 0,3310,26 
210. Leerlooiers-, perkamentmakers

en zeemledermakersbedrijf (het) 
met krachtwerktuig . . . 0,301,20 

211. Leerlooiers- , perkamentmakers-
en zeemledermakersbedrijf 
(het) zonder krachtwerktuig . 0,300,82 

212. Linoleum (het bedrijf van ver
vaardigen van) met kracht-
werktuig . . . . . . . 0,301,35 

213. Schoenmakersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . 

214. Schoenmakersbedrijf (het) met 
werktuigen zonder kracht
werktuig . . . . . 

215. Wasdoek (het bedrijf van ver
vaardigen van) 

GROEP X. 
Oer, steenkolen, turf. 

216. Briquetten (het bedrijf van ver
vaardigen van) . . . . . 

217. Steenkolenmijnen (het bedrijf 
van exploiteeren van) . . 

218. Turfbaggersbedrijf (het) . 
219. Turfstrooisel (het bedrijf van 

vervaardigen van) . 
220. Vervenersbedrijf (het) . 
221. IJzeroergraversbedrijf (het) 

222. 

223. 

GROEP XI. 
Bewerking van metalen. 

Appendages (het bedrijf van ver
vaardigen van) met kracht
werktuig . . . . . . . 

Blikwaren (het bedrijf van ver-

0,3010,41 

0,300,26 

0,331,08 

0,331,50 

0,352,32 
0,350,79 

,351,08 
0,350,26 
0,351,42 

0,300,41 

224. 

225. 

226. 

ll27. 

228. 

229. 

230 

231. 

232. 

233. 

234. 

235. 

236. 

237. 

238. 

239. 

240. 

241. 

242. 
243. 
244. 

245. 

246. 

247. 

248. 

vaardigen van) en het blik
slagers- of koperslagersbedrijf 
met krachtwerktuig . . . 

Blikwaren (het bedrijf van ver
vaardigen van) en het blik
slagers- of koperslagersbedrijf 
zonder krachtwerktuig . . 

Bouten, klinknagels of moeren 
(het -bedrijf van vervaardigen 
van) met krachtwerktuig . 

Brandkasten, kachels of voor
werfen van plaatijzer (het be
drij van vervaardigen van) 
met krachtwerktuig . . . 

Brandkasten, kachels of voor
werpen van plaatijzer (het be
drijf van vervaardigen van) 
zonder krachtwerktuig . . 

Buizen van compositie of lood 
(het bedrijf van persen van) 
met krachtwerktuig . . . 

Buizen van compositie of lood 
(het bedrijf van persen van) 
zonder krachtwerktuig . 

Capsules (het bedrijf van ver
vaardigen van) . . . . . 

Draadtrekkerijen (het bedrij uit
geoefend in) en het vervaardi
gen van draadnagels . . . 

Draadvoorwerpen (het bedrijf 
van vervaardigen van) . 

Fittings (het bedrijf van ver
vaardigen van) voor electri
sche lampen, het vervaardigen 
van vitriet daaronder al of 
niet begrepen . . . . 

Galvanoplastische inrichtingen 
(het bedrijf uitgeoefend in) . 

Gereedschappen en schaatsen 
(het bedrijf van vervaardigen 
van) met krachtwerktuig . 

Gereedschappen en schaatsen 
(het bedrijf van vervaardigen 
van) zonder krachtwerktuig 

Goud- en zilversmederijen en 
juwelierswerkplaatsen (het be
drijf uitgeoefend in) . . . 

Hagelgieterijen (het bedrijf uit
geoefend in) met krachtwerk-

H;~!fgieterije~ (het· b~drijf ~it: 
geoefend in) zonder kracht
werktuig . . . . . . . 

Kettingen (het bedrijf van sme
den van) . . . . . . . 

Knoopen (het bedrijf van ver-
vaardigen van metalen) . . 

Koperplettersbedrijf (het) . . 
Lettergietersbedrijf (het) . . 
Loodpletters- en zinkpletters-

bedrijf (het) . . . . . . 
Messenmakersbedrijf (het) met 

krachtwerktuig . . . 
Messenmakersbedrijf (het) zon-

der krachtwerktuig . . . 
Messing, brons en andere metaal

legeeringen (het bedrijf van 
vervaardigen van voorwerpen 
van) met krachtwerktuig . 

Messing, brons en andere metaal
legeeringen (het bedrijf van 

0,300,82 

0,300,52 

0,251,87 

0,271,05 

0,27 0,79 

0,250,71 

0,250,52 

0,280,71 

0,251,08 

0,250,52 

0,270,52 

0,330,71 

0,321,27 

0,320,79 

0,180,26 

0,240,71 

0,240,52 

0,251 ,27 

0,180,37 
0,251,35 
0,240,26 

0,25 0,71 

0,360,34 

0,360,26 

0,310,41 
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vervaardiäen van voorwerpen 273. Brandspuiten (het bedrijf van 
vanl zon er krachtwerktuig 0,31 0,37 vervaardigen van) met kracht-

249. Metaa gietersbedrijf (het) met werktuig . 0,31 1,27 
krachtwerktuig . . . . . 0,28 0,97 274. Brandspuiten (het bedrijf van 

250. Metaalgietersbedrijf (het) zonder vervaardiÎn van) zonder 
krachtwerktuig . . 0,28 0,82 krachtwer tuig . . . . . 0.31 0,79 

251. Moffelarijen (het bedrijf, uitge- 275. Breukbanden (het bedrijf van 
oefend in) . . 0,22 0,41 vervaardigen van) met kracht-

252. Munten (het bedrijf van ver- werktuil[' . . . . . . . 0,31 0,34 
vaardigen van) met kracht- 276. Breukban en (het bedrijf van 
werktuig . . . . . . . 0,28 0,52 vervaardiien van) zonder 

253. Smederijen (het bedrijf uitgeoe- krachtwer tuig . . . . . 0,31 0,26 
fend in) met krachtwerk- 277. Bru~en en ijzerconstructies (het 

s:il~rij~n · (het · b~rijf · uitge: 
0,29 1,27 b rijf van monteeren van) . 0,25 4,60 

254. 278. Bruggenbouw- en ijzerconstruc-
oefend in) zonder krachtwerk- tiewerk{ela.atsen (het bedrijf 
tuig: uitgeoe end in), daaronder al 
in Noordholland, met uitzon- of niet begrepen het montee-

derini van Amsterdam . 0,29 0,52 ren 0,25 1,79 
Zuid olla.nd, met uitzon- 279. Dynamo's en electro-motoren 

dering van Rotterdam en 
1 

(het bedrijf van vervaardigen 
's Gravenhage 0,2910,93 en herstellen van}, daaronder 

,, Overijssel . 0,2910,64 al of niet begrepen het instal-
,, Limbur«Ï . 0,2910,97 leeren . . . . . . . . 0,32 0,79 

Amster am 0,2910,67 280. Gasmeters (het bedrijf van ver-
Rotterdam 0,291,27 vaardigen van) met kracht-

,, 's Gravenhage . . 0,2910,79 werktuig . . . . . . . 0,30 0,64 
,, alle overige plaatsen . . 0,2910,71 281. Gasmeters (het bedrijf van ver-

255. Staal (het bedrrjf van vervaar- vaardigen van) zonder kracht-
digen van) . . . . 0,302,80 werktuig . . . . . . . 0,30 0,56 

256. Staniolmakers bedrijf (het) o,2y,n 282. Gasornamenten (het bedrijf van 
257. Tingieters- en loodgietersbedrijf vervaardigen van) . . 0,28 0,41 

. (het) met krachtwerktuig . 0,2810,71 283. Geschut (het bedrijf van ver-
258. Tingieters- en lood~etersbedrijf vaardigen van) . 0,32 1,27 

(het) zonder krac twerktuig . 0,2y,52 284. Geweermakers bedrijf (het) met 
259. Verzinken, vertinnen of vernik- krachtwerktu~ . . . 0,32 0,45 

kelen (het bedrijf van), voor 285. Geweermakersb rijf (het) zon-
zoover dit niet langs talvano- der krachtwerktuig . . 0,32 0,26 
hlastischen we€; gesc iedt . 0,28 0,52 286. Gloeilampen (het bedrijf van 

260. ViJ enmakersbedrijf (het) met vervaardigen van electrische) 
krachtwerktuig 0,36 0,93 met krachtwerktuig 0,27 0,34 

261. Vijlenmakersbedrijf (het) zon- 287. Horlogemakers- en uurwerkma-
der krachtwerktuig . . 0,36 0,79 kersbedrijf (het) met kracht-

262. Weverskammen of rieten (het werktuig . . . . . . . 0,24 0,34 
bedrijf van vervaard~en van) 0,24 0,52 288. HorloÎmakers- en uurwerkma-

263. IJzer of metaal (het b rijf van kers edrijf het)zonder kracht-
slijpen of polijsten van) met werktuig . . . 0,24 0,19 
krachtwerktuig . . . . . 0,31 0,71 289. Instrumenten (het bedrijf van 

264. IJzer of metaal (het bedrijf van vervaardigen of herstellen van 
slijpen of polijsten van) zon- fijne) of fijne werktuigen met 
der krachtwerktuig . 0,31 0,52 krachtwerktuig . 0,24 0,34 

265. IJzerdraaiersbedrijf (het) 0,31 0,52 290. Instrumenten (het bedrijf van 
266. IJzergietersbedrijf (het) met vervaardi~en of herstellen van 

krachtwerktui~ . . . . . 0,28 l,50 fijne) of fiine werktuigen zon-
267. IJzergietersbedriJf (het) zonder der krachtwerktuig . . 0,24 0,26 

krachtwerktui~ . . . . . 0,28 1,27 291. Instrumenten (het bedrijf van 
268. IJzerwalsersbedrijf (het) en het vervaardigen of herstellen van 

bedrijf van vervaardi~en van 
0,30 

grove) en de werktuigmakerij 
spoorstaven of profiehjzers . 2,21 met krachtwerktuig. . . . 0,32 1,27 

269. IJzerwaren (het bedrijf van ver- 292. Instrumenten (het bedrijf van 
vaardigen van geëmailleerde 

0,22 
vervaardigen of herstellen van 

of verzinkte) . 0,75 grove) en de werktuigrriakerij 
270. Zink (het bedrijf van vervaar- zonder krachtwerktuig . . 0,32 0,79 

digen van) . . . . . . 0,3010,67 293. Ketelmakersbedrijf (het) . . 0,25 3,40 
271. Zinkwerken (het bedrijf van vei;. 294. Lampenmakersbedrijf (het) met 

vaardigen van) 0,240,82 krachtwerktuig . . . . . 0,24 0,82 
GROEP XII. 295. Lampenmakersbedrijf (het) zon-

Vervaardigen van stoom- en andere der krachtwerktuig . . . 0,240,52 
werktuigen, instrumenten, enz. 296. Landbouwwerktuigen of gereed- 1 

272. Automobielen (het bedrijf van schappen (het bedrftf van 
vervaardigen van) 0,30 1,12 vervaardigen of herste en van 
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297. 

298. 

299. 

300. 

301. 

302. 

303. 

304. 

305. 

306. 

307. 

308. 

309. 
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ijzeren of stalen) met kracht-
werktuig . . . . . . . 0,271,27 

Landbouwwerktuigen of gereed
schappen (het be. drijf van ver
vaardigen of herstellen vah 
ijzeren of stalen) zonder 
krachtwerktuig . 0,300,79 

Machines (het bedrijf van ver
vaardigen van) daaronder niet 
begrepen de ketelmakerij . 0,27 0,86 

Machines (het bedrijf van her-
stellen van) met krachtwerk-
tuig . . . . . . . . . 0,301,27 

Machines (het bedrijf van her-
stellen van) zonder kracht-
werktuig . . . . . . . 0,300,79 

Machines (het bedrijf van mon-
teeren van) . . . . . . 0,300,79 

Machines en ketels (het bedrijf 
van sloopen van) . • . . 0,273,78 

Muziekinstrumenten (het bedr~jf 
van vervaardigen of herst,el
len van) met krachtwerktuig 

Muziekinstrumenten (het bedrijf 
van vervaardigen of herstellen 
van) zonder krachtwerktuig . 

Orgels, piano's of harmoniums 
(het bedrijf van vervaardi~en 
of herstellen van) met kra,cnt
werktuig . . . . . . . 

Orgels, piano's of harmoniums 
(het bedrijf van vervaardigen 
of herstellen van) zonder 
krachtwerktuig . 

Rijwielen (het bedr;jf van ver
vaardigen van) en het bedrijf 
van herstellen van rijwielen of 
automo hielen met krachtwerk-

0,301°,34 o,,r 
OTI 
0,300,41 

tuig . . . . . . . . . 0,300,64 
Rijwielen (het bedrijf van ver

vaardigen van) en het bedrijf 
van herstellen van rijwielen of 
automobielen zonder kracht-
werktuig . . . . . . . 0,300,52 

Spoelenmakersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . . . . 0,241,72 

Spoelenmakersbedrijf (het) zon-
der krachtwerktuig . . . 0,24 0,41 

Stoomketels en buisleidin~en 
(het bedrijf van bekleeaen 
van) . . . . . . . . . 0,300,71 

Toestellen (het bedrijf van ver
vaardigen van electrische) en 
accumulatoren, daaronder al 
of niet begrepen het instal-
leeren . . . . . . . . 0,320,71 

Torenuurwerken (het bedrijf van 
vervaardigen van) met kracht-
werktuig . . . . . . . 0,240,64 

Torenuurwerken (het bedrijf van 
vervaardigen van) zonder 
krachtwerktuig . . . . . 0,240,56 

Verw::.rruings- en w11.terleidings
toestellen (het bedrijf van 
vervaardigen en inst11.lleeren 
van) met krachtwerktuig . 0,301,05 

Verwarmings- en waterleidings
toestellen (het bedrijf van ver
vaardigen en installeeren van) 
zonder krachtwerktuig . . 0,30

1

0,79 
Wapensmederij (de) 0,36,0,79 

19 09. 

GROEP XIII. 
Scheepsbouw, vervaardiging van 

rijtuigen. 
318. Blokmakers- en ma,stenmakers-

bedrijf (het) en het vervaardi-
gen van hout.en pompen met 
krachtwerktmg . . . . . 0,32 1,27 

319. Blokmakers- en m::.stenmakers
bedrijf (het) en het vervaar
digen van hout,en pompen zon-
der krachtwerktuig . . . 0,320,52 

320. Droogdokken (het) bedrijf van 
exploiteeren van) . . . . 0,311,35 

321. fünderwagens (het bedrijf van 
vervaardigen van) met kracht-
werktuig . . . . . . . 0,24 0,64 

322. fünderwagens (het bedrijf van 
vervaardigen van) zonder 
krachtwerktuig . . . . . 0,240,52 

323. Rijtuigbekleedersbedrijf (het) . 0,290,26 
324. Rijtuigmakers- of wagenmakers

bedrijf (het) met krachtwerk-
tui~ . . . . . . . . . 0,291,08 

325. Rijtmgmakers- of wagenmakers-
bedrijf (het) zonder kracht-
werktuig . . . . . . . 0,290,49 

326. Rijtuigschildersbedrijf (het) . 0,330,41 
327. Scheepsbeschietersbedrijf (het) . 0,321,05 
328. Scheepsmakersbedrijf (het) met 

krachtwerktuig, daaronder al 
of niet begrepen het scheeps-
beschieten . . . . . . 0,311,87 

329. Scheepsmakersbedrijf (het) zon-
der krachtwerktuig, daaronder 
al of niet begrepen het eeheeps
beschieten . . . . . . . 0,31 1,35 

330. Scheepsschildersbedrijf (het) . 0,350,79 
331. s~heepssloopersbedrijf (het) .. 0,357,48 
332. Scheepstuigers- en scheepstake-

la:.irs bedrijf (het) . . . . 0,38 2,09 
333. Sloepenmakersbedrijf (het) . 0,291,05 
334. Wielenmakersbedrijf (het) met 

krachtwerktuig . . . 0,29 J ,08 
335. Wielenmakcrsbedrijf (het) zon -

der krachtwerktuig 0,290,49 
. GROEP XIV. 

Papier, enz. 
336. Boekbinders- en linieerdersbe

drijf (het) met krachtwerk-

337. B;~tinde;s. · en· lini~erder~be: 
0

'
260

'
41 

drijf (het) zonder krachtwerk-
tuig . . . . . . . . . 0,260,15 

338. Cartonnages (het bedrijf van 
verv;a.ardigen van) met kracht-
werktuig . . . . . . . 0,260,41 

339. Cartonnages (het bedrijf van 
vervaardigen van) zonder 
krachtwerktuig . . . . . 0,260,15 

340. Enveloppen (het bedrijf van 
vervaardigen van) met kracht-
werktuig . . . . . . . 0,180,41 

341. Enveloppen (het bedrijf van 
vervaardigen van) zonder 
krachtwerktuig . . . .. . 0,180,15 

342. Lom.i;iensorteerderijen (het be-
dr1Jf van sorteeren van lom-
pen en anderen afval in) . . 0,320,93 

343. Pa pier of carton (het bedrijf 
van vervaardigen van) en 
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het bedrijf van vervaardigen 
van cellulose of stroostof met 
krachtwerktuig . . . 

Papierstück (het bedrijf van 
vervaardigen van) . . 

Papierwaren (het bedrijf van 
vervaardigen van) met kracht
werktuig . . . . . 

Papierwaren (het bedrijf van 
vervaardigen van) zonder 
krachtwerktnig . . . . . 

Papieren zakken (het bedrijf 
van vervaardigen van) met 
krachtwerktuig . . . . . 

Papieren zakken (het bedrijf 
van vervaardigen van) zonder 
krachtwerktuig . 

GROEP XV. 
Textiele Nijverheid. 

Band (het bedrijf van vervaar-
digen van) en het katoen
vlechtersbedrijf met kracht
werktuig 

Breeuwwerk (het bedrijf van 
pluizen van) . . . . 

Cocosweversbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . 

Dekens (het bedrijf van ver
vaardigen van wollen) met 
krachtwerktuig . . . . . 

Dekkleeden (het bedrijf van ver
vaardigen of herstellen van) 
en het zeilmakersbedrijf met 
krachtwerktuig . . . . . 

Dekkleed.en (hot bedrijf van ver
vaardigen of herstellen van) 
en het zeilmakersbedrijf zon-

0,331,27 

0,331,27 

0,180,41 

0,181°,15 

0,180,41 

0,180,15 

0,3010,19 

0,310,26 

0,3010,30 

0,300,41 

0,310,41 

Garentwijndersbedrijf (het), 
der krachtwerktuig . . 0,3110,26 

daaronder niet begrepen het 
spinnen, met krachtwerktuig 0,30

1

0,45 
Jutespinnersbedrijf (het) met 

krachtwerktuig . . 0,30

1

0,45 
Juteweversbedrijf (het) met 

krachtwerktuig . . . . . 0,300,41 
Kalanderij (de) met krachtwerk-

tuig . . . . . . 
Katoendrukkersbedrijf (het), 

daaronder al of niet begrepen 
het verven, appreteeren en 
bleeken van katoenen stoffen. 

Katoenspinnersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . . . . . 

Katoenwevers- en linnenwevers
bedrijf (het) met krachtwerk
tuig . . . . . . . 

Kunstbleekerij van katoen (de) 
met krachtwerktuig . . . 

Kunstwol (het bedrijf van ver
vaardigen van) met kracht
werktuig . . . . 

Lampekousen (het bedrijf van 
vervaardigen van) met kracht
werktuig . . . . . . . 

Netten (het bedrijf van ver
vaardigen van) met kracht
werktuig . . . . . . . 

Pakking (het bedrijf van ver
vaardigen van) met kracht 
werktuig . . . . . . . 

Passementwerk (het bedrijf van 

0,320,41 

0,300,37 

0,320,45 

0,340,22 

0,320,86 

0,300,93 

0,300,19 

0,310,19 

0,320,71 

vervaardigen van) met kracht
werktuig . . . . . 

368. Poetskatoen (het bedrijf van 
vervaardigen van) en het be-
drijf van pluizen van katoen-

1 0,300,19 

afval, met krachtwerktuig . 0,321,08 
369. Sterkerijen en apprcteerderijen 

(het bedrijf uitgeoefend in) 
met krachtwerktuig . . 0,320,41 

370. Stoffen (het bedrijf van ver
vaardigen van wollen) met 
krachtwerktuig . . . . . 0,310,41 

371. Tapijten (het bedrijf van ver-
vaardigen van) met kracht-
werktuio- . . . . . . . 0,300,30 

372. Tricotgo;feren (het bedrijf van 
vervaardigen van) en het brei
en daarvan, met krachtwerk-
tuig . . . . . . . . . 0,340,19 

373. Trijp (het bedrijf van vervaardi-
gen van) met krachtwerktuig. 0,340,30 

374. Verbandstoffen (het bedrijf van 
vervaardigen van) met kracht-
werktuig . . . . . . . 0,330,52 

375. Verven van stoffen (het bedrijf 
van) met krachtwerktuig . 0,32 0,56 

376. Vlas of hennep (de bedrijven 
van braken, hekelen en zwin
gelen van) met krachtwerk-
tuig . . . . . . . . . 0,310,71 

377. Vlas of hennep (de bedrijven 
van braken, hekelen en zwin
gelen van) zonder krachtwerk-
tuig . . . . . . . 0,310,26 

378. Vlas- of hennepgaren (het be-
drijf van vervaardigen van) 
en het touwslagersbedrijf met 
krachtwerktuig . . . . . 0,310,93 

379. Vlas- of hennepgaren (het be
drijf van vervaardigen van) 
en b,et touwslagersbedrijf zon-
der krachtwerktuig . . . 0,310,41 

380. Watten (het bedrijf van vervaar-
di1:1en van) met krachtwerk-
tmg . . . . . . . . 0,30 1,08 

381. Wolspinners- en sajetspinners-
bedrijf (het) met krachtwerk-
tuig . . . . . . . 0,320,45 

382. Wolwasscherij (de) met kracht-
werktuig . . . . . . . 0,320,71 

383. Zeil- en touwtaandersbedrijf (het) 0,32 0,82 
GROEP XVI. 

V ervaardigiWJ van gas en dectriciteit. 
384. Centralen (het bedrijf uitgeoe-

fend in electrische) . 0,340,90 
385. Gasfabrieken (het bedrijf van 

exploiteeren van) . . . . 0,27 0,41 
386. Lantaarnopstekersbedrijf (het) . 0,330,34 

GROEP XVII. 
BereidiWJ van t'OediWJB- en genot-

1niddelen. 
387. Aardappelmeel, sago, aardappel

stroop, dextrine, dextrose of 
glucose (het bedrijf van ver
vaardigen van) met kracht-
werktuig . 0,32 0,86 

386. Abattoirs (het bedrijf uitgeoe-
fend in) . . . . . 0,310,56 

389. Alcohol, gist en spiritus (het be-
drijf van vervaardigen van). 0,35

1

0,82 
390. Azijnmakersbedrijf (het) 0,350,82 
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Beetwortelsuiker (het bedrtif 
van vervaardigen van) met 
krachtwerktuig . . . . . 0,320,75 

Bierbrouwersbedrijf (het) : 
in Noordbrabant en Limburg 
,, Amsterdam . . . . . 
" alle overige plaatsen 

0,291 ,35 
0,290,79 
0,290,93 

Biscuits (het bedrijf van ver
vaardigen van) met kracht-
werktuig . . . . . . . 0,290,60 

Boter (het bedrijf van vervaar
digen van) met behulp van 
centrifuges, zonder krach t-
werktuig . . . . . . . 0,350,26 

Brandersbedrijf (het), daaron
der al of niet begrepen de 
mouter ij, distilleerderij en 
gistpakkerij . . . . . . 

Broodbakkersbedrijf (het) en het 
koek- en banketbakkersbe
drijf met krach twerktuig : 
in Amsterdam . . . ~ . 
" Rotterdam 

··T" 
0,2910,45 
0,291,01 
0,29 0,56 " alle overige plaatsen 

Cacao en chocoladewaren (het 
bedrijf van vervaardigen van) 
met krachtwerktuig . . . 0,32 0,60 

Chocoladewaren of suikerwerk 
en banketbakkerswaren (het 
bedrijf van vervaardigen van) 
met krachtwerktuig . . . 0,290,41 

Cichorei of koffiestroop (het be-
drijf van vervaardigen van) 
met krachtwerktuig . . . 0,32 0,64 

Cichorei of koffiestroop (het be-
drijf van vervaardigen van) 
zonder krachtwerktuig . . 0,32 0,52 

Drinkwaterleidingen (het bedrijf 
0,320,49 
0,310,86 
0,300,71 

van exploiteeren van) 
Exportslachtersbedrijf (het) 
Gistpakkersbedrijf (het) . • 
Gortrellers- en r ij stpellersbe-

driJf (het) . . . . . . 0,331,05 
Graandrogersbedrijf (het,) met 

krachtwerktnig . . . . . 0,330,64 
Haringpakkers- of vischpakkers

bedriJf (het), het kuipersbe
drijf al of niet daaronder be-
grépen . . . . . . . 0,320,49 

HooiP.ersers- en stroopersersbe-
driJf (het) met krachtwerktuig. 0,351,57 

K offiepeilers-, koffiesorteerders-
en koffiebrandersbedrijf (het) 
met krach twerktuig . . . 0,330,34 

Kunstboter (het bedrijf van ver
vaardigen van) met kracht-
werktuig . . . . . . . 0,300,67 

Kunstmineraalwater of gazeuse 
dranken (het bedrijf van ver
vaardigen van) . . . . . 0,350,90 

Kunstij s (het bedrijf van ver-
vaardigen van) met kracht -
werktuig . . . . . . . 0,291,05 

Levensmiddelen (het bedrijf van 
vervaardigen van verduur
zaamde), het bedrijf van ver
vaardigen van vruchtensap
pen, jam of appelstroop en 
het bedrijf van drogen van 
groenten, kruiden, vruchten, 
enz. met krachtwerktuig . 0,320,64 

413. -Levensmiddelen (het bedrijf van 
vervaardigen van verduur
zaamde), het bedrijf van ver
vaardigen van vrucht ensap
pen, jam of appelstroop en het 
bedrijf van drogen van groen -
ten, kruiden, vruchten, enz. 
zonder krachtwerktuig . . 

414. Likeurstokers- en distilleerders
bedrijf (het) en het bedrijf van 
vervaardigen van elixer of 
essences . . . . . . . 

415. Meelfabrieken (het bedrijf uit
geoefend in) en het grutters
bedrijf met krachtwerkt.uig . 

416. Mefü (het bedrijf van vervaardi
gen van gecondenseerde) met 
krn.chtwerktuig . . . . . 

417. Mosterd (het bedrijf van ver
vaardigen van) en het spece
rijmalersbedrijf met kracht
werktuig . . . . . . . 

418. Mouterijen (het bedrijf uitgeoe-
fend in) . . . . . . . 

419. Poeliersbedrijf (het) . . . . 
420. Sigarerunakersbedrijf (het) met 

1.--rachtwerktuig . . . . . 
421. Slagersbedrijf (het), daaronder 

al of niet begrepen het ver
vaardigen van vleeschwaren : 
In Noordholland met uit zon

dering van Amsterdam . 
,, Zuidholland met uit zonde-

ring van 's Gravenhage 
,, Amsterdam . . . . 
,, de gemeente Utrecht . 
,, alle overige plaatsen . 

422. Stokvischbeukersbedrijf (het) 
met krach twerktuig . . 

423. Stokvischbeukersbedrijf (het) 
zonder krachtwerktuig . . 

424. Stijfsel (het bedrijf van vervaardi
gen van) met krachtwerktuig. 

425. Stroopersersbedrijf (het) zonder 
krachtwerktuig . . . . 

426. Suikerraffinaderij (de), daaron
der al of niet begrepen de ver
vaardiging van kandij, met 
krach twerktuig . . . . . 

427. Tabakskerversbedrijf (het) . . 
428. Vermicelli of macaroni (het be

drijf van vervaardigen van) 
met krachtwerktuig . . . 

429. Visch (het bedrijf van drogen, 
rocken of zouten van) . . 

430. Vleeschwaren (het bedrijf van 
vervaardigen van) met kracht
werktuig . . . . . . . 

431. Vleeschwaren (het bedrijf van 
vervaardigen van) zonder 
krachtwerktui.$ . . . . . 

432. ZoutziedersbedriJf (het) . . . 
433. Zuivel (het bedrijf van vervaar

digen van) en het bedrijf, uit-
geoefend in melkinrichtingen, 
met krachtwerktuig of stoom
toestel . . . . . . . . 

GROEP XVIII. 
Handel, verkeerswezen, enz. 

0,320,52 

0,300,67 

0,331,05 

0,32 0,64 

0,330,41 

0,2910,97 
0,3010,45 

0,300,19 

0,31 0,49 

0,310,64 
0,310,45 
0,310,82 
0,310,52 

0,340,90 

0,340,52 

0,320,86 

0,351,12 

0,320,97 
0,300,22 

0,29 0,60 

0,320,45 

0,320,7 9 

0,3210,56 
0,320,82 

0,350,26 

434. Aannemers van verhuizingen 
(het bedrijf van) . . . . 0,302,09 
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Automobielondernemers (het be
drijf van) . . . . . . . 

Ballastondernemers (het bedrijf 
van) . ... .. . . 

Begrafenisondernemers (het be
drijf van) . . . . . . . 

Bergers van schepen en ladingen 
(het bedrijf van) . 

Beurtschippersbedrijf (het,} niet 
met stoombooten of moter 
booten . . . . . . . . 

Brandweerbedrijf (het}, uitge
oefend door een beroepsbrand-
weer ...... . . . 

Brandweerbedrijf (het}, daar
onder niet begrepen het be
drijf, uitgeoefend door een 
beroepsbrandweer . . . . 

Caroussels , cinematographen , 
hippodromes en andere pu
blieke ver makelijkheden (het 
bedrijf uitgeoefend door hou
ders van) met krachtwerk-
t uig . . . . , . . 

Diamantslijpersmolens (het be
drijf van verhuren van door 
krachtwerktuig gedreven) . 

Dorschwerktuigen (het bedrijf 
van exploiteeren van) met 
krachtwerktuig, het strooper
sersbedrijf al of niet inbegre-
pen . . . . . . . 

Goederen (het bedrijf van dra
gen, stapelen en wegbergen 
van) : .. . .... . 

Graanfactors (het bedrijf van) : 
in Rotterdam 
" alle overige plaatsen 

H andelaars (het bedrijf van), 
daaronder niet begrepen het 
winkelhoudersbedriJf , met 
krachtwerktuig 

Hotelhoudersbedrijf en koffie
huishoudersbedrijf (het) me't 
krachtwerktuig of stoomtoe
stel , . . . . . . . . 

Hout opslaan (het bedrijf van) 
Houtvlo ttersbedrijf (het) . . 
K appersbedrijf (het) met kracht-

Kcl! ~t~~8el (h;t bedrijf .;an) 
met krachtwerktuig 

Kruier sbedrijf (het). . . . 
Laden of lossen van schepen 

(het bedrijf van), niet bedoeld 
in ar t . 10, sub 6, der Ongeval
lenwet 1901, en het bedrijf 
van laden of lossen van andere 
vaartuigen uit of in schepen, 
niet bedoeld in ar t . 10, sub 6, 
der Ongevallenwet 1901, een 
en ander uitgeoefend binnen 
de gemeente Ro'lite1·dam en 
op de rivier beneden deze ge
meen te, tot aan de uitmon
ding in zee, voor zoover het 
betreft: 
1. Laden of lossen van er tsen 

of andere goederen , die op 
overeenkomstige wijze ge
geladen of gelost worden . 

0,330,93 

0,351,98 

0,2910,41 

0,403,78 

0,351,08 

0,280,82 

0,350,71 

0,401,20 

0,400,90 

0,37 2,32 

0,351,87 

0,383,40 
0,38 1,87 

0,402,54 

0,400,45 
0,351,57 
0,331,87 

0,290,41 

0,351,65 
0,30 1,01 

0,386,43 

2. Laden of lossen van granen 
of zaden of andere goede
ren, die op overeenkomstige 
wijze geladen of gelost 
worden . . . . . . . 

3. Laden of lossen van hout 
of andere goederen , die op 
overeenkomstige wijze ge
laden of gelast worden . . 

4. Laden of lossen van steen
kool, ruw ijzer of gewalst 
ijzer of andere goederen, 
die op overeenkomstige 
wijze geladen of gelost 
worden . . . . . , . 

ó. Laden of loesen van st uk
goederen en andere artike
len, niet genoemd of be
doeld onder 1, 2, 3 en 4 . 

455. Laden of lossen van schepen (het 
bedrijf van), niet vallende on
der n°. 454 . . . . . 

456. Mosselvisschersbedrijf (het) , 
457. Oesterkweekers- eu mossel

kweekcrs (het bedrijf uitge
oefend door) en het oesterput
houdersbedrijf . . . . . 

458. Overzetveeren (het bedrijf van 
exploiteeren van) . . . . 

459. Polderbemaling (de) . . . . 
460. Rijpaardenondernemers (het be

drijf van) . . . . . . . 
461. Rijtuig-en omnibusondernemers

bedrijf (het) en het postdienst
aannemersbedrijf . . . . 

462. Schelpenvisschersbedrijf (het) 
met vaartuigen . . 

463. Schelpenvisschersbedrijf (het) 
zonder vaartuigen . . . . 

464. Schepen (het bedrijf van sleepen 
van) met paarden . . . . 

465. Schippersbedrijf (het) niep met 
stoombooten of motorbooten. 

466. Schuitenvoerdersbedrijf (het) 
467. Sleepdienstonclernemers bedrijf 

(het) . . . . . 
468. Sleepersbedrijf (het) . . . . 
469. Sluizen en beweegbare bruggen 

(het bed.rijf van bedienen 
van) ... . ... . . 

470. Spoorwegondernemingen(het be
drijf uitgeoefend in) . . . 

4 71. Stoffen (het bedrijf van bewaren 
of vervoeren van ontplofbare) 

472. Stoffen (het bedrijf van hande
laars in ontplofbare) . . . 

473. Stoffen (het bedrijf van bewar en 
of vervoeren van vluchtige, 
licht ontbrandbare) 

474. Stoffen (het bedrijf van hande
laars in vluchtige, lich t ont
brandbare) . . . . . . 

47 5. Stoomboot - of motorbooto:i:lder
nemersbedrijf (het) en het 
schippers- en het beurtschip
persbedrüf met stoombooten 
of motorbooten . . . . . 

476. Stoomtramwegondernemingen 
(het bedrijf uitgeoefend in) : 
in Noordbrabant . . 
" alle overige plaatsen 
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0,38 5,57 

0,3811,07 

0,38 7,85 

0,38 6,13 

0,38 3,10 
0,33 0,71 

0,33 1,12 

0,28 0,82 
0,33 0,64 

0,29 0,93 

0,29 0,93 

0,30 0,71 

0,29 0,60 

0,29 0,93 

0,33 1,27 
0,33 1,72 

0,28 1,98 
0,30 2,43 

0,30 0,41 

0,33 0,71 

0,40 2,09 

0,40 2,09 

0,40 0,56 

0,40 0,56 

0,28 1,57 

0,33 1,27 
0,33 1,12 
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477. 

478. 

479. 

480. 

481. 

482. 

483. 

484. 

485. 

486. 

487. 

488. 

489. 

490. 

491. 

492. 
493. 

Stukgoederen (het bedrijf van 
onderhouden van een gere
gelden dienst tot vervoer van) 
met door dieren getrokken 
voertuigen . . . . . ·. 0,30 2,09 

Telefoon- en telegraafonderne
mingen (het bedrijf uitgeoe
fend in) met krachtwerktuig 
en de brievenposterij . . . 0,290,15 

Tramwegondernemingen (het be-
drijf uitgeoefend in electri-
sche) . . . . . 0,250,52 

'fiamwegonderneminsen met 
dieren (het bedrijf uitgeoe-
fend in) . . . . . . . 0,250,52 

Veemen (het bedrijf der) en het 
pakhuismeestersbedrijf met 
krachtwerktuig . . . . . 0,35 2,54 

Veemen (het bedrijf der) en het 
pakhuismeestersbedrijf zonder 
krachtwerktuig . . . . . 0,351, 79 

Visschersbedrijf (het) op de 
Zeeuwsche en Zuidhollandscbe 
stroomen . . . . . . . 0,330,71 

Visschersbedrijf (het) op zoet-
water, behalve het zalmvis
schersbedrijf . . . . . . 0,330,60 

Yisschersbedrijf (het) op de Zui-
derzee . . . . . . . . 0,330,71 

Voertuig op veeren (het bedrijf 
van vervoeren met licht), niet 
bedoeld onder n°. 477. . . 0,290,93 

Vrachtrijders of vrachtwagenon
dernemers (het bedrijf uitge-
oefend door) . . . . . . 0,303,10 

Wegers of meters (het bedrijf 
van) . . . . . . . . . 0,351,20 

Wiervisschersbedrijf (het) met 
vaartuigen . . . . . . 0,350,71 

Wiervisschersbedrijf (het) zon-
der vaartuigen, daaronder al 
of niet begrepen het persen. 0,350,60 

Winkelhoudersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . . . . 0,400,11 

ZalmvisscherRbedrijf (het) . . 0,330,71 
Ziekenhuizen (het bedrijf van 

exploitatie van) met kracht-
werktuig of stoomtoestel . 0,400,45 

Behoort bij Koninklijk besluit van 18 Juni 
1909 (Staatsblad n°. 191). 

Mij bekend, 
JJe Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

(get.) A. S. TALMA, 

18 Juni 1909. BESLUIT, tot wijziging van het 
besluit van den 9den Mei 1906 (Staats
blad n°. 110), houdende vaststelling van 
bepalingen omtrent de wijze van benoeming 
en de bezoldiging van ambtenaren en be
dienden bij de Departementen van Alge
meen Bestuur. S. 192. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van den Raad van Mi
nisters van 12 Mei 1909 ; 

Dèn Raad van State gehoord (advies van 
8 Juni 1909, n°. 15) ; 

Gezien het nader rapport van den Raad 
van Ministers van 15 Juni 1909; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Artikel I. ,-

Aan artikel 6 van Ons besluit van 9 Mei 1906 
(Staatsblad n°. 110), houdende vaststelling van 
bepalingen omtrent de wijze van benoeming 

. en de bezoldiging van ambtenaren en bedienden 
bij de Departementen van Algemeen Bestuur, 
wordt toegevoegd een nieuw laatste lid van 
den volgenden inhoud : 

"Als diensttijd blijft buiten aanmerking de 
tijd buiten bezwaar van 's Rijks schatkist met 
verlof doorgebracht, indien het verlof langer 
dan een jaar achtereenvolgens geduurd heeft, 
of verleend is op een vrijelijk door den ambte
naar of bediende gedaan verzoek in zijn per
soonlijk belang. 

Wij behouden Ons nochtans voor om in 
gevallen, waarin een verlof voor langer dan een 
jaar achtereenvolgens in 's Rijks belang ver
leend wordt, te bepalen, dat de tijd van dat 
verlof als diensttijd in aanmerking zal komen." 

Artikel II. 
Het bepaalde in artikel I van dit besluit 

blijft buiten toepassing op verloven, welke 
vóór de inwerkingtreding van dit besluit zijn 
verleend. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel zijn 
Departement van Algemeen Bestuur aangaat, 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan de onderscheidene Ministerieele Departe
menten, aan den Raad van State en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

H et Loo, den 18den Juni 1909. 
(get.) W I L H E L M I N A. 
De Minister van B innenlandsche Zaken, 

tijdelijk Voorzitter van den Raad van Ministers, 
(get.) HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 10 J1tli 1909.) 

18 Juni 1909. ARREST van den Hoogen 
Raad, houdende beslissing dat als bur
gerlijke pensioenen in den zin der Burger
lijke Pensioenwet en dus ook van haar 
art. 25 alleen te beschouwen zijn pen
sioenen toegekend aan burgerlijke amb
tenaren, d. w. z. aan de ambtenaren 
aangeduid in art. 2 derzelfde wet, waar
toe de onderwijzers bij het openbaar lager 
onderwijs niet behooren. 

De Hooge Raad enz. ; 
Overwegende, dat tegen voormeld vonnis 



18 JUNI 1909. 337 

der Rechtbank te 's-Gravenhage dd. 16 Juni 
l908 tusschen partijen gewezen, als middel 
-van cassatie is aangevoerd : schending en ver
keerde toepassing van de artt. 25, 2, 24 Burg. 
Pensioenwet, in verband met art. 44 der wet 
van 17 Aug. 1878 (Btlil. n°. 127), laatst ge
wijzigd bij de wet van 5 Juni 1905 (Stlil. n°. 152), 
·zooals de gewijzigde tekst is bekend gemaakt 
bij Kon. besluit van 26 Juni 1905 (Stlil. n°. 219), 
door te beslissen, dat de korting van art. 24 
der Pensioenwet niet toepasselijk is op den 
gepensioneerde, wiens pensioen uit de in
komsten van den Staat of uit die van zijn 
koloniën en bezittingen in andere wereld
deelen wordt gekweten, en die herplaatst wordt 
als onderwijzer bij het openbaar lager onder
wijs; 

0. dat uit het aangevallen vonnis en de daarin 
-Overgenomen overwegingen ten aanzien van 
de feiten voorkomende in het bevestigde vonnis 
van den Kantonrechter te 's-Gravenhage van 
5 April 1907, voor zoover thans nog van 
belang blijkt ; 

dat den verweerder in cassatie bij Kon. 
-besluit van 22 Dec. 1896 n°. 27 met ingang 
van 0ct. 1896 een voortdurend militair pen
"Bioen van / 360 's jaars is verleend en dat 
-eenige jaren later de verweerder op eene be
zoldiging van f 800 's jaars is benoemd tot 

-onderwijzer bij het openbaar lager onderwijs 
te Rotterdam ; 

dat na die benoeming de eischer in cassatie 
-0.e beide eerste kwartalen 1906 van het militair 
pensioen des verweerders nog ten volle heeft 
uitbetaald, ma.ar daarna, toen het derde kwar
taal van datzelfde ja.ar verviel, heeft beweerd, 
-0.at hij krachtens de in het middel van cas
'Satie aangehaalde wetsartikelen bevoegd was 
eene korting op des verweerders pensioen toe 
te passen, die, wijl ze aanvankelijk was ver
zuimd, zooveel doenlijk op het derde kwar
taal 1906 moest worden verhaald, met het 
gevolg dat dit in zijn geheel moest worden 
fogehouden ; 

dat de verweerder zich met die opvatting 
van den eischer in cassatie niet heeft kunnen 
cvereenigen en deze dan ook voor het Kanton
gerecht te 's-Gravenhage heeft doen dag
vaarden ten einde uitbetaling van het in
gehouden kwartaal van zijn militair pensioen 
te bekomen; 

dat de Kantonrechter te 's-Gravenhage bij 
zijn vooraa.ngeduid vonnis die vordering des 
verweerders beeft toegewezen van welke uit
spraak de eiscber in cassatie in hooger beroep 
is gekomen bij de Arrond.-Rechtba.nk te 
:s Gravenhage, die zich echter bij het aan-

1909. 

gevallen vonnis met de beslissing des Kanton
rechters heeft vereenigd, op grond dat volgens 
ha.ar de door den eischer in cassatie gewilde 
en in art. 25 der Burg. Pensioenwet voorge. 
schreven korting alleen dan kan worden toe• 
gepast indien hij die een pensioen geniet als 
in die wetsbepaling bedoeld, wordt herplaatst 
in eene betrekking waaraan het uitzicht op 
burgerlijk pensioen verbonden is hetgeen, da.ar 
onderwijzers bij het openbaar lager onderwijs 
niet zijn burgerlijke ambtenaren in den zin 
der Burg. Pensioenwet, met den verweerder 
niet het geval is; dat hierin geene verandering 
is gebracht door art . 44 der Wet op het L. 0., 
vermits dat artikel geene andere strekking 
heeft dan te bepalen, dat, wanneer een als 
zooda.nig gepensioneerd onderwijzer in eene 
betrekking als bedoeld in art. 25 der Burg. 
Pensioenwet wordt herplaatst, alsdan de da.ar 
bedoelde korting op zijn pensioen zal moeten 
worden toegepast ; -

0 . dat door het middel van cassatie tegen 
deze beslissing wordt opgekomen, echter ten 
onrechte; 

0. toch, dat art. 25 Burg. Pensioenwet 
de door den eischer in cassatie gewilde korting 
op een pensioen als dat door den verweerder 
reeds vóór zijne aanstelling tot onderwijzer 
genoten, slechts voorschrijft ingeval de gepen
sioneerde wordt herplaatst in eene betrekking 
waaraan uitzicht op burgerlijk pensioen is 
verbonden, en derhalve in des verweerders 
geval de korting alleen dan geoorloofd zou 
zijn, wanneer aan de betrekking van onder
wijzer bij het openbaar lager onderwijs zoo
danig uitzicht verbonden was; 

dat dit echter het geval niet is, vermits als 
burgerlijke pensioenen in den zin der Burg. 
Pensioenwet en dus ook van haar art. 25, 
alleen zijn te beschouwen pensioenen toe
gekend aan burgerlijke ambtenaren, dat wil 
zeggen aan de ambtenaren aangeduid in a1·t. 2 
dei·zelfde wet, waartoe de onderwijzers bij het 
openbaar lager onderwijs niet behooren ; 

dat toch volgens dit art. 2 als burgerlijke 
ambtenaren worden beschouwd: a. zij die 
met vaste aanstelling en belooning uit de Staats
inkomsten door of van wege den Koning, 
door of van wege een der Kamers der Staten
Generaal of door de Sta.ten of Gedeputeerde 
Sta.ten der provinciën zijn benoemd en b. zij 
die bij de wet als burgerlijke a.m btena.a.r zijn 
of zullen worden aangemerkt; 

dat de door de gemeenteraden aangestelde 
onderwijzers bij het openbaar lager onderwijs 
zeker niet kunnen gerangschikt worden onder 
de eerste groep, ma.ar zij al evenmin behooren 

22 
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tot de 2• groep, omdat geene wettelijke be
paling bestaat, waaruit valt af te leiden, dat 
zij, althans voor de toepassing der bepalingen 
omtrent pensioenen, als burgerlijke ambtenaren 
worden aangemerkt; 

dat dit in het bijzonder niet volgt uit het 
in het middel aangehaalde art. 44 der Wet 
op het L. 0., waarbij enkele in dat artikel 
vermelde bepalingen der Burg. Pensioenwet 
toepasselijk worden verklaard op "de pen
sioenen der onderwijzers" ; 

dat toch daaruit alleen kan worden afgeleid, 
dat de pensioenen der onderwijzers door die 
toepasselijk verklaarde bepalingen zullen wor
den bebeerscht, geenszins dat de onderwijzers 
voor de toepassing der bepalingen omtrent 
pensioen zullen moeten worden aangemerkt 
als burgerlijke ambtenaren in den zin van 
art. 2 der Burgerlijke Pensioenwet; 

dat ook niet kan toegegeven worden, zooals 
door eischer in cassatie is beweerd, dat met 
deze opvatting de aanhaling van art. 25 van 
de Pensioenwet in art. 44 voormeld geheel 
overtollig zou zijn, daar uit het onder de 
toepas elijk verklaarde artikelen niet-vermelden 
van art. 25 der laatste wet allicht zou kunnen 
worden afgeleid, dat de pensioenen der onder. 
wijzers niet aan de in dat artikel voorgeschreven 
korting onderworpen waren ; 

0. dat mitsdien het voorgestelde middel 
niet tot cassatie kan leiden ; 

Verwerpt het beroep in cassatie ; 
Veroordeelt den eischer in de kosten van 

dat beroep. (W. v. 'T R. 8882.) 

18 Juni 1909. ARREST van den Hoogen Raad, 
beslissende, dat voor plaatsing op de 
kiezerslijst noodig is overlegging van de 
voor voldaan geteekende aanslagbiljetten · 
van alle Rijks directe belastingen waarin 
hij, die op de kiezerslijst wenscht ge
plaatst te worden, is aangeslagen. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gezien een verzoekschrift van Mr. J . lliNE. 

GRAAFF, substituut-officier van Justitie bij de 
Arrond.-Recbtban.k te Alkmaar tot cassatie 
van een vonnis van den Kantonrechter te 
Alkmaar van 12 Mei 1909, bij hetwelk van 
de hand gewezen werd requestrants verzoek 
om verbetering der door het gemeentebestuur 
van Alkmaar vastgestelde kiezerslijst voor het 
jaar 1909/10, hierin bestaande, dat verzoeker 
alsnog op die lijst zou worden geplaatst,; 

Overwegende, dat blijkens het bestreden 
vonnis de verzoeker zijn beweerd recht op 
plaatsing op de kiezerslijst hierop grondt, 
dat hij, zooals door het door hem overgelegd 

voor voldaan geteekend aanslagbiljet wordt 
aangetoond, den aanslag in de personeele 
belasting voor 1908 ten volle beeft voldaan; 

dat echter de Kantonrechter beeft geoordeeld• 
dat die grond niet tot de verzochte plaatsing 
kan leiden, nu, blijkens de eigen mededeelingen 
van den verzoeker, deze over het jaar 1908 
mede was aangeslagen in verschillende andere 
Rijks directe belastingen en hij, ofschoon 
daartoe uitgenoodigd, in gebreke is gebleven, 
de te dier zake uitgereikte voor voldaan ge
teekende aanslagbiljetten over te leggen.; 

0 . dat bij het verzoekschrift wordt gesteld. 
dat door die bepalingen zijn geschonden en 
verkeerd toegepast de artt. 1 j0 • 11 der Kieswet ; 

0. dat, naar het oorspronkelijk ontwerp 
dier wet, art. 1 de bevoegdheid om de leden 
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
te kiezen toekende o. m. aan hen die "a . voor 
het laatstverloopen dienstjaar in een der Rijks. 
directe belastingen zijn aangeslagen . . . . en 
het te dier zake in d e vermogens-, bedrijfs
en personeele belasting verschuldigde vóór of 
op den 1 Febr. hebben voldaan"; 

dat daaromtrent in de Memorie van Toe
lichting reeds werd gezegd: ,,Ook waar de 
Grondwet zou gedoogen, dat aan hem, die 
zijn aanslag in ééne belasting heeft betaald. 
maar dien in andere verschuldigd blijft, noch
tans het kiesrecht wordt toegekend, strekt 
toch de eisob, dat de aanslag in alle belastingen 
moet zijn voldaan, tot bevestiging van den 
veronderstelden welstand" ; 

dat die opvatting, blijkens het Voorloopig 
Verslag bezwaar ontmoette bij sommige leden,. 
die het "te streng achtten allen, die ook maar 
met de betaling van één belasting in gebreke 
bleven, van het kiesrecht te:J versteken" en. 
in overweging geven "enkel de betaling van. 
ééne der belastingen, waarin men is aan
geslagen, te vorderen" ; 

dat echter de Regeering aan dien aandrang 
geen gehoor gaf, maar integendeel bij hare 
Mem. van Antwoord opnieuw betoogde, dat 
wanbetaling van belasting is een kenteeken 
van ongesohiktheid of gemis aan maatschappe
lijken welstand uitdrukkelijk te kennen gaf, 
dat ook in het gewijzigd ontwerp het beginsel 
werd gehandhaafd, dat wie zijn belasting niet 
betaalt, geen kiezer kan worden en omtrent 
de nieuwe lezing van art. 1, waarbij het kies
recht werd toegekend aan hen, die voor zoover 
zij over het laatstverloopen dienstjaar in een 
of meer der Rijks directe belastingen zijn 
aangeslagen het te dier zake verschuldigde 
vóór of op den l Maart voldaan hebben", 
verklaarde: ,,door de gewijzigde redactie ...• 
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is het betalen van alle aanslagen in de directe 
belastingen als stellige eisch gesteld, door 
welks niet vervulling de waarde van elk ken
teeken verloren gaat" ; 

dat die nieuwe lezing, welke wet is geworden, 
gezien in het licht der geschiedenis, geen andere 
opvatting toelaat, dan dat de wetgever het 
kiesrecht heeft onthouden aan hem, die, aan
geslagen in meer dan één directe belasting, 
niet al die verschillende aanslagen ten volle 
heeft betaald ; 

0. dat tegenover dit algemeen beginsel door 
den verzoeker tevergeefs beroep wordt gedaan 
op art. 11, waarin voor het geval van verhuizing 
slechts wordt gesproken van aanslag in één 
der Rijks directe belastingen ; . 

dat i=ers uit de schriftelijke en mondelinge 
beraadslagingen op geenerlei wijze blijkt van 
den wil des wetgevers om voor dit geval een 
uitzondering rte maken en de bloote om
standigheid, dat in het bedoelde artikel de 
enkelvoudsvorm wordt gebezigd onvoldoende 
is om aan te nemen dat het algemeen beginsel 
in art. 1 vooropgezet, bier zou zijn losgelaten; 

dat wel verzoeker nog betoogt, dat een 
zoodanige uitzondering haren grond zou kunnen 
vinden in den wensch om aan de gemeente
besturen zoo weinig mogelijk wetenschap te 
verschaffen aangaande de aanslagen van de 
bewoners in de Rijks directe belastingen, 
doch dit betoog, hetwelk geen steun vindt in 
de geschiedenis der Kieswet, waarin van den 
door verzoeker onderstelden wenscb niet blijkt, 
geen stand houdt tegenover de bepalingen 
dier wet zelve, die, gelijk het bestreden vonnis 
te recht opmerkt, o.a. in art. 25 van bekendheid 
der gemeentebesturen met die aanslagen uit
gaat; 

dat de Kantonrechter derhalve, nu vast
stond, dat de verzoeker, behalve in de per
soneele belasting, over het afgeloopen dienst· 
jaar ook in andere Rijks directe belastingen 
was aangeslagen, te recht voor plaatsing op 
de kiezerslijst ook van die andere belastingen 
overlegging van de voor voldaan geteekende 
aanslagbiljetten heeft noodig geoordeeld en 
de als geschonden voorgestelde artikelen juist 
toepaste, toen hij, bij gebreke van die overleg
ging, het verzoek tot plaatsing op de kiezers
lijst afwees ; 

dat het middel dus is ongegrond; 
Verwerpt het beroep. (W. v. 'T R. 8883.) 

18 Juni 1909. ARREST van den Hoogen Raad, 
beslissende dat het eindexamen der Rijks
landbouwscbool te Wageningen voldoetaan 
den eisch gesteld bij art. lb 4°. der Kieswet. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gezien een verzoekschrift van C. J. VAN 

OVERZEE, wonende te Hoorn, houdende beroep 
in cassatie tegen een vonnis van den Kanton
rechter te Hoorn van 15 Mei 1909, waarbij 
van de band gewezen werd requestrants ver 
zoek om verbetering der door het gemeente
bestuur van Hoorn vastgestelde kiezerslijst voor 
het jaar 1909/10 hierin bestaande, dat ver
zoeker alsnog op die lijst zou worden ge
plaatst; 

Gezien de stukken; 
Overwegende, dat het bestreden vonms m

boudt, dat de verzoeker zijn beweerd recht op 
plaatsing op de kiezerslijst grondt op de om
standigheid, dat bij, blijkens een door hem 
overgelegd diploma, in 1901 met goed gevolg 
het eindexamen van de landbouwschool af
deeling der Rijkslandbouwschool te Wage
ningen, heeft afgelegd ; 

dat echter de Kantonrechter dien grond 
onvoldoende heeft geoordeeld, omdat, naar de 
eigen opgave van verzoeker, dit diploma niet 
toegang geeft tot eenige betrekking in het 
landbouwbedrijf, en zulks ook van elders niet 
blijkt, zoodat het bedoelde examen niet voldoet 
aan de bepaling van art. lb 4°. der Kieswet; 

0. dat bij het verzoekschrüt wordt gesteld, 
dat door deze beslissing zijn geschonden of 
verkeerd toegepast gemeld art. lb 4°. in ver
band met art. 1 Kon. besluit van 10 Aug. 1896 
(Stbl. n°. 149) door te beslissen, dat het eind
examen van de landbouwschool, afdeeling der 
Rijkslandbouwscbool te Wageningen niet vol
doet aan de bepaling van art. 1 sub 4°. der 
wet van 7 Sept. 1896 (Stbl. n°. 154); 

0. te dien aanzien: 
dat het eindexamen der Rijkslandbouwschool 

te Wageningen in zooverre als dit is ingesteld 
bij art . 55 der wet op het middelbaar onder
wijs, ongetwijfeld voldoet aan den eisch gesteld 
bij art. lb 4°. der Kieswet en de eenige vraag, 
die te beslissen valt, dus deze is, of dat examen 
moet geacht worden in den zin van gezegd 
artikel "in verband te staan" met de benoem
baarheid tot eenig ambt, de vervulling van 
eenige betrekking of de u;toefening van eenig 
bedrijf of beroep; 

dat blijkens de geschiedenis der wet met 
den eenigszins vagen term, ,,in verband staande 
met" bedoeld werd den eisch te stellen, dat 
,,de examens dienen om het bewijs te leveren, 
dat de geslaagde candidaten geacht worden 
voor een zeker ambt, betrekking, beroep of 
bedrijf de noodige kennis te bezitten" (Hande
lingen der Staten-Generaal 1899/1900. Bijlagen 
n°. 1885, blz. 28); 

22* 
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da.t zooda.nig vermoeden verbonden is a.a.n 
het eindexamen va.n de landbouwschool, a.f. 
deeling der Rijksla.ndbouwschool te Wage
ningen; 

da.t immers, na.ar luid va.n a.rt. 1 Kon. 
Besluit va.n 10 Aug. 1896 (Stbl. n°. 149), be
vattende het reglement dier school, de a.fdeeling 
Landbouwschool is bestemd "om a.a.n leerlingen, 
<lie la.ter den practischen landbouw zullen 
uitoefenen, de kennis en ontwikkeling bij te 
brengen, <lie voor een richtige uitoefening van 
het landbouwbedrijf onmisbaar zijn" ; - en 
dus zij, die, blijkens met goed gevolg afgelegd 
eindexamen, het onderwijs a.a.n die inrichting 
met vrucht hebben gevolgd, geacht moeten 
worden de noodige kennis te bezitten voor de 
uitoefening va.n het landbouwbedrijf ; 

0. dat dus het cassatiemiddel is gegrond; 
Vernietigt de uitspraak den 15 Mei 1909 

door den Kantonrechter te Hoorn gegeven ; 
Gelast, dat de naam va.n den verzoeker 

C. J. VAN ÛVERZEE alsnog worde geplaatst 
op de kiezerslijst der gemeente Hoorn voor 
het ja.ar 1909/10. (W. v. 'T R. 8884.) 

19 Juni 1909. BESLUIT van den Minister va.n 
Oorlog, Afdeeling :Militie en Landweer (M.) 
n°. 248 tot wijziging van het besluit van 
22 Februari 1908, Afdeeling Militie en 
Landweer (M.) n°. 320, gewijzigd bij da.t 
va.n 13 Mei 1909, Afdeeling Militie en 
Landweer (M.) n°. 211, betreffende de 
oplei<ling va.n militieplichtigen voor den 
militairen telegraaf- en telephoondienst. 

De Minister van Oorlog, 
Het wenschelijk achtende, wijziging te bren

gen in de Beschikking van 22 Februari 1908, 
Afdeeling Militie en Landweer (M.), n°. 320, 
gewijzigd bij die van 13 Mei 1909, Afdeeling 
Militie en Landweer (M.), n°. 211; 

Heeft goedgevonden te bepalen, dat in 
Bijlage À (Model voor de verbintenis), be
hoorende bij vorenvermelde Beschikking, in 
pla.a.ts va.n ,,(4)" nà de woorden "te dienen 
va.n den" wordt gelezen : ,,datum zijner in
lijving bij de militie". 

(get.) F. H. A. SABRON. 

21 Juni 1909. MISSIVE van den Minister van 
Oorlog aan de Commissarissen der Koningin 
betreffende a.rt. 111 en 123 der Militie
wet 1901. 

Ik heb de eer U HoogEdelGestrenge mede 
te deelen, dat de milicien-verlofgangers, a.an 
wie dezerzijds de toestemming is V'erleend tot 
verblijf in landen buiten Europa met vrijstelling 
va.n opkomst onder de wapenen voor her-

halingsoefeningen, alleen dàn aan eene op
roeping onder de wapenen voor die oefeningen 
niet behoeven te voldoen, indien zij gedurende 
den tijd, waarop die oefeningen pla.a.ts hebben, 
zich buiten· Europa bevinden. 

Vermits de mogelijkheid niet is uitgesloten, 
da.t bedoelde verlofgangers hetzij van de hun 
verleende toestemming tot verblijf buitenslands 
geen gebruik hebben gema.a.kt, da.n wel reeds 
vóór het verstrijken da.a.rvan hier te lande zijn 
teruggekeerd, acht ik het noodzakelijk, da.t, 
indien de miliciens van de lichting en van 
het korps, waartoe zij behooren, voor her
halingsoefeningen onder de wapenen worden 
geroepen, ook zij in die oproeping worden 
begrepen, en dat hun in verband hiermede 
een brief van oproeping worde gezonden, a.ls 
bedoeld bij artikel 82, eerste zinsnede, van 
het Koninklijk besluit van 2 December 1901 
(Staat8blad n°. 230), laatstelijk gewijzigd bij 
da.t van 9 Januari 1909 (Staateblad n°. 10). 

Ten einde te voorkomen, dat bedoelde verlof
gangers bij het ontvangen van zulk een brief 
in twijfel kunnen worden gebracht of zij a.a.n 
de oproeping moeten voldoen, ja dan neen, 
za.l het noodig zijn, da.t op den brief va.n op
roeping wordt aa.ngeteekend, dat de verlof
ganger a.an de oproeping geen gevolg behoeft 
te geven, zoo hij zich op het voor de opkomst 
bepaalde tijdstip werkelijk buiten Europa 
ophoudt. 

De Minieter van Oorlog, 
Voor den Minister, 

Het hoofd der afdeeling Müitie en Landweer, 
(get.) ABEL. 

23 Juni 1909. BESLUIT, houdende nadere wij
zig ing van het Koninklijk besluit van den 
13den Januari 1892 (Staateblad n°. 22), 
waarbij aan de Vereeniging tot Christelijke 
Verzorging van krankzinnigen in Neder
land, gevestigd te Utrecht, vergunning is 
verleend op het landgoed Bloemendaal te 
Loosduinen een gesticht voor krankzinni
gen op te richten. S. 193. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenla.ndsche Zaken van 19 Juni 1909, 
n°. 5879, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats-
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 15 Juli 1904 (Staatsblad no. 157) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking van Onze besluiten va.n 

18 Juni 1902 (Staatsblad no. 117) en 29 Au
gustus 1908 (Staateblad n°. 294), te bepalen: 
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Eenig artikel. 

Het eerste lid van artikel 2 van het Konink
lijk besluit van 13 Januari 1892 (Staatsblad n°. 
22), waarbij aan de Vereeniging tot Christelijke 
verzorging van krankzinnigen in Nederland, 
gevestigd te Utrecht, vergunning is verleend op 
het landgoed Bloemendaal te Loosduinen een 
gesticht voor krankzinnigen op te richten, 
wordt gelezen als volgt : 

"In het gesticht, bestaande uit 10 paviljoenen 
"voor mannen, pa v:ilj oenen voor vrouwen en 
"de noodige dienstgebouwen, mogen niet meer 
"dan 527 krankzinnigen, 256 mannen en 271 
,,vrouwen, verpleegd worden." 

Onze Minister van Binnenlandsche}:Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 23sten Juni 1909. 
(qet.) WILHELMINA. 

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

(Uitgeg. 10 Juli 1909.) 

23 Jtmi 1909. BESLUIT, waarbij aan C. C. 
JAGER, eervol ontslagen leeraar aan de 
gemeentelijke hoogere burgerschool te Nij
megen, een jaarlijksch pensioen ten laste 
van den Staat wordt toegekend van f 1585 
's jaars. S. 194. 

WI.J WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op de aanvrage om':;pensioen 
van den met ingang van 1 Januari 1907 eervol 
ontslagen leeraar aan de gemeentelijke hoogere 
burgerschool te Nijmegen C. C. JAGER ; 

Gezien het daarover uitgebracht advies van 
den Pensioenraad voor burgerlijke ambtenaren 
van 20 April 1907, n°. 21 ; 

Den Raad van State (afdeeling voo1 de ge. 
schillen van bestuur) gehoord, advies van 29 J a
nuari 1908, n°. 317; 

Gezien de Burgerlijke Pensioenwet, zooals die 
laatstelijk is gewijzigd en aangevuld bij de wet 
van 5 Juni 1905 (Staatsblad n°. 152), artikel 32 
der wet tot regeling van het middelbaar onder
wijs, zooals dat artikel is gewijzigd bij de wet van 
5 Juni 1905 (Staatsblad n°. 154) en de artikelen 
39 en 60 der wet tot regeling vanIJhetllager 
onderwijs; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 18 Juni 1909, n°. 
36471, Mdeeling Hooger- en Middelbaar On
derwijs, en van Onzen Minister van Finan
ciën van den 8 Juni 1909, n°. 9a ~(Mdeeling Pen
sioenen); 

Overwegende, dat de Pensioenra.a.d voor bur-

gerlijke ambtenaren in zijn bovenvermeld advies 
Ons in overweging heeft gegeven belanghebben
de met ingang van 1 Januari 1907 een jaa.rlijksch 
pensioen toe te leggen van / 1254, op grond, dat 
belanghebbende na 1 Januari 1891 in dienst 
getreden bij besluit van den Raad der gemeente 
Nijmegen van 13 October 1906, n°. 10, met in
gang va.n 1 Janu&ri 1907 eervol is ontslagen; 
dat zijn burgerlijke diensttijd van 1 jaar, ver
eenigd met den overigens volgens artikel 9b 
der Burgerlijke Pensioenwet in aanmerking 
komenden dienst als onderwijzer bij het open
baar lager onderwijs van 3 maanden en 11 dagen 
en den militairen dienst van 9 maanden en 12 
dagen benevens den volgens artikel 9d dier wet 
geldigen dienst" als onderwijzer bij het middel
baar onderwijs van 26jareneen tijdvak uitmaakt 
van 28 jaren en 23 dagen; dat hij geboren 8 Au
gustus 1852, den ouderdom van 54 jaren heeft 
vervuld en uithoofde van lichaamsgebreken 
voor de waarneming van zijn ambt ongeschikt is, 
welke ongeschiktheid is bewezen door de ver
klaring der geneeskundigen H. J.~M. STERNE
BERG en dr. A. RYPPERDA .. WIERDSMA d.d. 
23 Februari 1907 (geregistreerd) benoemd door 
den kantonrechter te Nijmegen tot het instellen 
van een nieuw geneeskundig onderzoek op ver
zoek van belanghebbende vermits hem volgens 
den uitslag van het eerste onderzoek der genees
kundigen, benoémd door den Minister van Bin
nenlandsche Zaken, geen pensioen kon worden 
verleend; 

dat zijn pensioensgrondslag heeft bedragen 
van 1 Januari 1906 tot 1 Januari 1907 / 2680, 
zoodat 1/ 00 deel van de middelsom ad / 2680, 
bedoeld bij artikel 6, 2e lid, der wet bedraagt 
f 44,662 / 3, weshalve hij volgens de artikelen 3c . 
en 9a b end der wet recht heeft op een pensioen 
van / 1253,52; 

dat nadat dit advies aan den belanghebbende 
in afschrift was medegedeeld, onder opmerking, 
dat bij den Minister van Financiën de bedenking 
is gerezen dat bij de berekening van het pensi
oen door den Pensioenraad buiten rekening zijn 
gelaten de door den belanghebbende vóór 
1 Januari 1906 bij het bijzonder lager onderwijs 
bewezen diensten, hij het verlangen heeft te 
kennen gegeven, dat over het advies het ge
voelen van den Raad van State (Afdeeling voor 
de geschillen van bestuur) worde ingewonnen; 

Overwegende, dat belanghebbende van ·21 
Juni 1871 tot 19 December 1871 en van 1 Fe
bruari 1873 tot 1 Januari 1880, alzoo gedurende 
een tijdvak van 7 jaar, 4 maanden en 28 dagen 
als onderwijzer verbonden is geweest aan bij
zondere lagere scholen, als bedoeld in artikel 60 
der wet tot regeling van het lager onderwijs ; 
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dat krachtens artikel 9b der Burgerlijke P en
sioenwet, bij de regeling van een burgerlijk pen
sioen o.a. als diensttijd in aanmerking komt 
de tijd vóór en na de invoering van die wet, 
alzoo vóór en nà 1 J anuari 1891, in werkelijken 
dienst doorgebracht in betrekkingen bij scholen 
als bovenbedoeld, mits die betrekkingen naar 
de daarvoor geldende regelen aanspraak geven 
op pensioen ; 

dat sedert 1 Januari 1906 krachtens artikel 60 
der wet tot regeling van het lager onderwijs, aan 
de betrekking van onderwijzer aan eene bij
zondere lagere school als in dat artikel bedoeld 
het vooruitzich t op pensioen is verbonden ; 

dat dus aan belanghebbende, behalve over 
den in het advies van den P ensioenraad voor 
burgerlijke ambtenaren genoemden diensttijd 
ook over voormeld tijdvak van 7 jaar, 4 maan
den en 28 dagen pensioen toekomt, dat hem 
alzoo over een diensttijd van 35 jaa r, 5 maanden 
en 22 dagen naar de in gemeld advies genoemde 
middelsom van belooning een pensioen is toe 
te kennen van f 1585 's jaars; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
aan den heer C. C. JAGER, eervol ontslagen 

leeraar aan de gemeentelijke hoogere burger
school te Nijmegen krachtens de artikelen 3c 
en 9a, b en d der Burgerlijke Pensioenwet jo. de 
artikelen 39 en 60 der wet tot regeling van het 
lager onderwijs en artikel 32 der wet tot rege
ling van het middelbaar onderwijs met ingang 
van 1 J anuari 1907 een pensioen te verleenen 
van vijftien honderd vijf en tachtig gulden 
(f 1585) 's jaars. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het S taatsblad en tegelijk met het gemeen
schappelijk rapport van dien Minister en van 
Onzen Minister van Financiën in de Staatscou
rant zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State 
(afdeeling voor de geschillen van bestuur), 
aan de Algemeene Rekenkamer, aan den Pen
sioenraad voor burgerlijke ambtenaren en aan 
den directeur van het Weduwen- en Weezen
fonds voor burgerlijke ambtenaren. 

Het Loo, den 23sten Juni 1909. 

(get.) WILHELMINA. 

De 11Ii11ister van Binnenlandsche Zaken, 
(get. ) H EEMSKERK. 

De Jl inister van Financiën , 
.(qef. ) KOLKMAN. 

( Uitgeg . 13 Juli 1909.) 

23 Juni 1909. BESLUIT, waarbij aan mejuf
frouw S. F. SPENGLER, eervol ontslagen 
leerares aan de gemeentelijke middelbare 
school voor meisjes te Amsterdam, een 
jaarlijksch pensioen wordt toegekend van 
f 1111. s. 195. 

WIJ WILHELMINA, F,NZ. 

Beschikkende op de aanvrage om pensioen 
van de met ingang van 1 September 1907 eervol 
ontslagen leerares aan de gemeentelijke middel
bare school voor meisjes te Amsterdam S. F . 
SPENGLER; 

Gezien het daarover uitgebracht advies van 
den P ensioenraad voor burgerlijke ambtenaren 
van den 27 Juli 1907, n°. 17; 

Den Raad van State (afdeeling voor de ge
schillen van bestuur) gehoord, advies van 29 Ja
nuari 1908, n°. 345 ; 

Gezien de Burgerlijke Pensioenwet, zooals die 
laatstelijk is gewijzigd en aangevuld bij de wet 
van 5 Juni 1905 (Staatsblad n°. 152), art. 32 
der wet tot r egeling van het middelbaar onder
wijs, zooals dat artikel is gewijzigd bij de wet 
van 5 Juni 1905 (Staatsblad n°. 154) en art. 60 
der wet tot regeling van het lager onderwijs ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 18 Juni 1909, n°. 
3647', afdeeling hooger en middelbaar onderwijs 
en van Onzen Minister van Financiën van 8 Juni 
1909, n°. 9b (afdeeling pensioenen) ; 

Overwegende, dat de Pensioenraad voor bur
gerlijke ambtenaren in zijn bovenvermeld advies 
Ons in overweging heeft gegeven, belanghebben
de met ingang van 1 September 1907 een jaar
lijksch pensioen toe te leggen van f 1050, op 
grond, dat belanghebbende, na 1 J anuari 1891 
in di.mst getreden, bij besluit van den raad der 
gemeente Amsterdam dd. 29 Mei 1907, met in
gang van 1 September 1907 eervol is ontslagen; 
dat haar burgerlijke diensttijd van 1 jaar en 
8 maanden vereenigd met den overigen, volgens 
art. 9d der Burgerlijke P ensioenwet in aan
merking komenden dienst bij het middel
baar onderwijs van 24 jaren en 7 maanden, een 
tijdvak uitmaakt van 26 jaren en 3 maanden; 
dat zij geboren 11 Maart 1854 den ouderdom 
van 53 jaren heeft vervuld en uit hoofde van 
lichaamsgebreken voor de waarneming van haar 
ambt ongeschikt is, welke ongeschiktheid is be. 
weztn door de verklaring der geneeskundigen 
JOH. VAN MAARSEVEEN en dr. D. A. VAN 
RIEMSDIJK (geregistreerd), benoemd door den 
Minister van Binnenlandsche Zaken bij be
schikking van 10 Mei 1907, n°. 56581, afdeeling 
onderwijs ; dat haar pensioensgrondslag heeft 
bedragen: van 1 Januari 1906 tot 1 September 
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1907 / 2400, zood.at 1/60 deel van de middelsom 
ad / 2400, bedoeld bij art. 6, t,veede lid, der 
·wet bedraagt / 40, weshalve zij volgens de artt. 
.3c, 9a en d der wet recht heeft op een pensioen 
van/ 1050 ; 

dat, nadat dit advies aan de belanghebbende 
in afschrift was medegedeeld, onder opmerking, 
-dat bij den Minister van Financiën de bedenking 
is gerezen, dat bij de berekening van het pen
sioen door den Pensioenraad buiten rekening 
.zijn gelaten de door de belanghebbende vóór 
1 Januari 1906 bij het bijzonder lager onderwijs 
bewezen diensten, zij haar verlangen heeft te 
kennen gegeven, dat over het advies het ge
voelen van den Raad van State (afdeeling voor 
de geschillen van bestuur) worde ingewonnen; 

Overwegende, dat belanghebbende van 1 
Maart 1874 tot 1 Mei 1~75 en van 18 September 
1878 tot 20 Januari 1879, alzoo gedurende een 
tijdvak van 1 jaar, 6 maanden en 2 dagen, als 
onderwijzeres verbonden is geweest aan bij
zondere lagere scholen, als bedoeld in art. 60 
der wet tot regeling van het lager onderwijs ; 

dat krachtens art. 9b der Burgerlijke Pensi
oenwet bij de regeling van een burgerlijk pen
sioen o. a . als diensttijd in aanmerking komt 
de tijd vóór en nà de invoering van die wet, 
alzoo vóór en nà 1 Januari 1891, in werkelijken 
dienst doorgebracht in betrekkingen bij scholen 
als bovenbedoeld, mits die betrekkingen naar 
de daarvoor geldende regelen aanspraak geven 
op pensioen ; 

dat sedert 1 Januari 1906, krachtens art. 60 
der wet tot regeling van het lager onderwijs, aan 
de betrekking van onderwijzer aan eene bij
zondere lagere school als in dat artikel bedoeld, 
het vooruitzicht op pensioen is verbonden; 

dat dus aan belanghebbende behalve over 
den in het advies van den Pensioenraad voor 
burgerlijke ambtenaren genoemden diensttijd 
ook over voormeld tijdvak van 1 jaar, 6 maan
den en 2 dagen pensioen toekomt ; 

dat haar alzoo over een diensttijd van 27 jaar. 
·9 maanden en 2 dagen naar de in gemeld advies 
genoemde middelsom van belooning een pensi
oen is toe te kennen van (/ llll) 's jaars; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
aan mejuffrouw S. F . SPENGLER, eervol ont

slagen leerares aan de gemeentelijke middel
bare school voor meisjes te Amsterdam, krach
tens de artt. 3c, 9a, b en d der Burgerlijke Pen
sioenwet, j0 art. 60 der wet tot regeling van het 
lager onderwijs en art. 32 der wet tot regeling 
van het middelbaar onderwijs, met ingang van 
1 September 1907 een pensioen te verleenen 
van elfhonderd elf gulden (/ llll) 's jaars. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad en tegelijk met het gemeen
schappelijk rapport van dien Minister en van 
Onzen Minister van Financiën in de Staatscou
rant zal worden geplaatst, en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State 
(afdeeling voor de geschillen van bestuur), 
aan de Algemeene Rekenkamer, aan den Pen
sioenraad voor burgerlijke ambtenaren en aan 
den directeur van het Weduwen- en Weezen
fonds voor burgerlijke ambtenaren. 

Het Loo, den 23sten Juni 1909. 
(qet. ) WILHELMINA. 

De M ini.9 fer van Binnenlandsche Zaken, 
(get. ) HEEMSKERK. 

De Minister van Financiën, 
(get.) KoLKMAN. 

(Uitgeg. 13 Juli 1909.) 

23 Juni 1909. BESLUIT, waarbij aan Dr. A. 
RuTGERS, eervol ontslagen leeraar aan het 
gymnasium te Utrecht, een jaarlijksch pe11si
oen ten Jaste van den Staat wordt toege
kend van f 151:.!. S. 196. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op de aanvrage om pensioen 
van den met ingang van 1 eptember 1907 eer
vol ontslagen leeraar aan het Gymnasium te 
Utrecht dr. A. RUTGERS ; 

Gezien het daarover uitgebracht advies van 
den Pensioenraad voor burgerlijke ambtenaren 
van 27 Juli 1907, n°. 8; 

Den Raad van State (afdeeling voor de ge
schillen van bestuur) gehoord, advies van 
29 Januari 1908, n°. 340 ; 

Gezien de Burgerlijke Pensioenwet, zooals die 
laatstelijk is gewijzigd en aangevuld bij de wet 
van 5 Juni 1905 (Staatsblad n°. 152), art. 60 
der wet tot regeling van het lager onderwijs en 
artikel 20 der wet tot regeling van het Hooger 
Onderwijs; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 18 Juni 1909, n°. 
36471 afdeeling Hooger en Middelbaar Onder
,vijs en van Onzen l\finister van Financiën van 
8 Juni 1909 n°. 9c (afdeeling pensioenen) ; 

Overwegende dat de Pensioenraad voor bur
gerlijke ambtenaren in zijn bovenvermeld advies 
Ons in overweging heeft gegeven belanghebben
de met ingang van 1 September 1907 een jaar-• 
lijksch pensioen toe te leggen van / 1364, op 
grond dat belanghebbende vóór 1 Januari 1891 
in dienst is getreden, bij besluit van den Raad 
der gemeente Utrecht van 10 Mei 1907 n°. 23G, 
met ingang van 1 September 1907 eervol is ont
slagen; dat zijn burgerlijke diensttijd van 28 
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jaren, 11 maanden en 29 dagen vereenigd met 
den overigen volgens artikel 9d der Burgerlijke 
Pensioenwet in aanmerking komenden dienst 
bij het hooger onderwijs van 5 jaren en 29 
dagen een tijdvak uitmaal.'t van 34 jaren en 
28 dagen ; 

dat hij geboren 13 Mei 1842, den ouderdom 
van 65 jaren heeft vervuld ; 

dat zijn pensioensgrondslag heeft bedragen 
van 1 September 1902-1 September 1907 
/ 2400, zoodat 1/60 deel van de middelsom ad 
/ 2400 bedoeld bij art. 6, eerste lid der wet be
draagt / 40, weshalve hij volgens de artikelen 
3a en 9a end der wet recht heeft op een pensioen 
van / 1363, 11 ; 

dat, nadat dit advies aan den belanghebbende 
in afschrift was medegedeeld onder opmerking 
dat bij den Minister van Financiën de bedenking 
is gerezen dat bij de berekening van het pensi
oen door den Pensioenraad buiten rekening zijn 
gelaten de door den belanghebbende vóór 1 Ja
nuari 1906 bij het bijzonder lager onderwijs be
wezen diensten, hij het verlangen heeft te kennen 
gegeven dat over het advies het gevoelen van 
dë'iïRaad van State (afdeeling voor de geschil
len van bestuur) worde ingewonnen; 

Overwegende, dat belanghebbende van 1 No
vember 1860-1 Augustus 1861 en van 15 Au
gustus 1861-1 Augustus 1864, alzoo gedurende 
een tijdvak van 3 jaar, 8 maanden en 16 dagen 
als onderwijzer verbonden is geweest aan bij
zondere lagere scholen als bedoeld in artikel 60 
der wet tot regeling van het lager onderwijs; 

dat krachtens artikel 9b der Burgerlijke 1:'en
sioenwet bij de regeling van een burgerlijk pen
sioen, o. a . als diensttijd in aanmerking komt 
de tijd vóór en nà de invoering van die wet, 
alzoo vóór en nà 1 Januari 1891, in werkelijken 
dienst doorgebracht in betrekkingen bij scholen 
als bovenbedoeld, mits die betrekkingen naar 
de daarvoor geldende regelen aanspraak geven 
op pensioen ; 

dat sedert 1 Januari 1906, krachtens artikel 
60 der wet tot regeling van het Lager Onderwijs, 
aan de betrekking van onderwijzer aan eene 
bijzondere lagere school als in dat artikel be
doeld het vooruitzicht op pensioen is ver
bonden; 

dat dus aan belanghebbende, behalve over 
den in het advies van den Pensioenraad voor 

urgerlijke ambtenaren genoemden diensttijd 
ook over voormeld tijdvak van 3 jaar, 8 maan
den en 16 dagen pensioen toekomt ; dat hem al
zoo over een diensttijd van 37 jaar, 9 maanden 
en 14 dagen naar de in gemeld advies genoemde 
middelsom van belooning een pensioen is toe te 
kennen van/ 1512, 's jaars ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Aan dr. A. R UTGERS, eervol ontslagen leeraar 

aan het gymnasium te Utrecht, krachtens d~ 
artikelen 3a en 9a, b en d der Burgerlijke Pensi
oenwet, j0 • artikel 60 der wet tot regeling van 
het lager onderwijs en art. 20 der wet op het 
hooger onderwijs, met ingang van 1 September· 
1907 een pensioen te verleenen van: vijftien
honderd twaalf gulden (/ 1512) 's jaars. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is: 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat in. 
het Staatsblad en tegelijk met het gemeenschap
pelijk rapport van dien Minister en van Onzen 
Minister van Financiën in de Staatscourant zal\ 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State (af
deeling voor de geschillen van bestuur), aan de 
Algemeene Rekenkamer, aan den Pensioenraad. 
voor burgerlijke ambtenaren en aan den direc
teur van het Weduwen- en Weezenfonds voor 
burgerlijke ambtenaren. 

Het Loo, den 23sten Juni 1909. 
(get. \ WILHELMINA. 

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

De Minister van Financiën, 
(get. ) KOLKMAN. 

(Uitgeg. 13 Juli 1909.) 

23 Juni 1909. BESLUIT, waarbij aan mejuffrouw 
S. J. H . KAEMPFF, eervol ontslagen leer
ares aan de gemeentelijke middelbare schoo~ 
voor meisjes te 's Gravenhage, een jaar
lijksch pensioen ten laste van den Staat 
wordt toegekend ten bedrage van / 1419. 
s. 197. 

WIJ WILHELM.INA, ENZ. 

Beschikkende op de aanvrage om pensioen 
van de met ingang van 1 Februari 1907 eervol 
ontslagen leera.res aan de gemeentelijke middel
bare school voor meisjes te 's Gravenhage S. J. 
H. KAEMPFF ; 

Gezien het daarover uitgebracht advies van 
den Pensioenraad voor burgerlijke ambtenaren 
van 9 Ma.art 1907, n°. 13 ; 

Den Raad van State (a.fdeeling voor de ge
schillen van bestuur) gehoord, advies van 
29 J anuari 1908, n°. 337 ; 

Gezien de Burgerlijke Pensioenwet, zooals. 
die laatstelijk is gewijzigd en aangevuld bij de 
wet van 5 Juni 1905 (Staatsblad n°. 152), art. 32. 
der wet tot regeling van het middelbaar onder
wijs, zooals dat artikel is gewijzigd bij de wet 
van 5 Juni 1905 (Staatsblad n°. 154) en de a.rtt. 
39 en 60 der wet tot regeling van het lager 
onderwijs; 
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Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 18 Juni 1909, n°. 
36471, afdeeling hooger- en middelbaar onder
wijs en van Onzen Minister van Financiën 
van 8 Juni 1909, n°. 9d (afdeeling pensioenen); 

Overwegende dat de Pensioenraad· voor bur
·gerlijke ambtenaren in zijn bovenvermeld ad
vies Ons in overweging heeft gegeven belang
hebbende met ingang van 1 Februari 1907 een 
jaarlijksch pensioen toe te leggen van/ 1067, op 
grond dat belanghebbende, nà 1 Januari 1891 
in dienst getreden bij besluit van den raad der 
gemeente 's Gravenhage van 21 Januari 1907 
met ingang van 1 Februari 1907 eervol is ont
sla.gen; 

dat haar burgerlijke diensttijd van 1 ja.ar en 
1 maand, vereenigd met den overigen volgens 
art. 9b en d der Burgerlijke Pensioenwet in aan
merking komenden onderwijsdienst van 26 jaren 
en 9 maanden een tijdvak uitmaakt van 27 
jaren en 10 maanden; dat zij geboren 8 Ma.art 
1847 den ouderdom van 59 jaren heeft vervuld 
en uit hoofde van lichaamsgebreken voor de 
waarneming van haar ambt ongeschikt is, welke 
ongeschiktheid is bewezen door de verklaring 
der geneeskundigen dr. G. D. COHEN TERVAERT 

en G. J. HUET, arts, dd. 11 December 1906 
(geregistreerd) benoemd door den Minister van 
Binnenlandsche Zaken bij beschikking van 7 De
cember 1906 n°. 16240; dat haar pensioens
grondslag heeft bedragen van l Januari 1906 
tot 1 Februari 1907 / 2300, zooda.t 1/60 deel 
van de middelsom ad / 2300, bedoeld bij art. 6, 
tweede lid der wet bedraagt/ 38,331/ 1, weshalve 
zij volgens de artt. 3c en 9a, b end der wet recht 
heeft op een pensioen van/ 1066,945 ; dat nadat 
dit advies aan de belanghebbende in afschrift 
was medegedeeld, onder opmerking dat bij den 
Minister van Financiën de bedenking is gerezen 
dat bij de berekening van het pensioen door den 
Pensioenraad buiten rekening zijn gelaten de 
door haar vóór 1 Januari 1906 bij het bijzonder 
onderwijs bewezen diensten, zij haar verlangen 
heeft te kennen gegeven, dat over het advies 
het gevoelen van den Raad van State (afdeeling 
voor de geschillen van bestuur) worde inge
wonnen; 

Overwegende, dat belanghebbende van 1 Sep
tember 1873 tot 1 November 1882, alzoo ge
durende een tijdvak van 9 jaren en 2 maanden 
als onderwijzeres verbonden is geweest aan eene 
bijzondere kweekschool tot opleiding van onder
wijzeressen ; 

dat krachtens art. 9b der Burgerlijke Pensi
oenwet bij de regeling van een burgerlijk pen
sioen o. a. als diensttijd in aanmerking komt 
de tijd vóór en nà de invoering van die wet, 

alzoo vóór en nà 1 Januari 1891, in werkelijken 
dienst doorgebracht in betrekkingen bij scholen, 
als bedoeld in art. 60 der wet tot regeling van 
het lager-onderwijs - waaronder ook de bij
zondere kweekscholen tot opleiding van onder
wijzers - mits die betrekkingen naar de daar
voor geldende regelen aanspraak geven op 
pensioen; 

dat sedert 1 Januari 1906 krachtens laatstge
melde wetsbepaling aan de betrekking van 
onderwijzer aan een bijzondere kweekschool tot 
opleiding van onderwijzers het vooruitzicht op 
pensioen is verbonden; dat dus aan belangheb
bende behalve over den in het advies van den 
Pensioenraad voor burgerlijke ambtenaren ge
noemden diensttijd ook over voormeld tijdvak 
van 9 jaren en 2 maanden pensioen toekomt ; 

dat haar alzoo over een diensttijd van 37 jaren 
naar de in gemeld advies genoemde middelsom 
van belooning een pensioen is toe te kennen van 
/ 1419 's jaars ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
aan mejuffrouw S. J. H. KAEMPFF eervol ont

slagen leerares aan de gemeentelijke middelbare 
school voor meisjes te 's Gravenhage krachtens 
de artt. 3c, 9a, b en d der Burgerlijke Pensioen
wet j0 • de artt. 39 en 60 der wet tot regeling 
van het lager onderwijs en art. 32 der wet tot 
regeling van het middelbaar onderwijs, met 
ingang van 1 Februari 1907 een pensioen te 
verleenen van veertienhonderd negentien gulden 
(/ 1419) 's jaars. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad en tegelijk met het gemeen
schappelijk rapport van dien Minister en van 
Onzen Minister van Financiën in de Staatscou
rant zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State 
(a.fdeeling voor de geschillen van bestuur), 
aan de Algemeene Rekenkamer, aan den Pen
sioenraad voor burgerlijke ambtenaren en aan 
den directeur van het Weduwen- en Weezen
fonds voor burgerlijke ambtenaren. 

Het Loo, den 23sten Juni 1909. 
(get.) WILHELMlN A. 

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

De Minister van l!'inanciën, (get.) KOLKMAN . 

(Uitgeg. 13 Juli 1909.) 

23 Jimi 1909. BESLUIT, waarbij aan mejuffrouw 
A. NrcoLAï, eervol ontslagen directrice 
der gemeentelijke middelbare school met 
6-jarigen cursus voor meisjes te Utrecht, 
een jaarlijksch pensioen ten laste van den 
Staat wordt toegekend vanj 1748. S. 198. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op de aanvrage om pensioen 
van de met ingang van 1 September 1907 eervol 
ontslagen directrice van de gemeentelijke mid
delbare school met 5-jarigen cursus voor meisjes 
te Utrecht, mejuffrouw A. NrcoLAi ; 

Gezien het daarover uitgebracht advies van 
den Pensioenraad voor burgerlijke ambtenaren 
dd. 27 Juli 1907, n°. 18; 

Den Raad van State (Afdeeling voor de ge
schillen van bestuur) gehoord, advies van den 
29 Januari 1908, n°. 383; 

Gezien de Burgerlijke Pensioenwet, zooals 
die laatstelijk is gewijzigd en aangevuld bij 
de wet van 5 Juni 1905 (Staatsblad no. 152), 
de artt. 39 en 60 der wet tot regeling van het 
lager onderwijs en art. 32 der wet tot regeling 
van het middelbaar onderwijs, zooals dat ar
tikel is gewijzigd bij de wet van 5 Juni 1905 
(Staatsblad no. 154) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 18 Juni 1909 no. 
36471 afdeeling hooger en middelbaar onderwijs 
en van Onzen Minister van Financiën van den 
8 Juni 1909 n°. 9e (afdeeling pensioenen); 

Overwegende dat de P ensioenraad voor bur
gerlijke ambtenaren in zijn bovenvermeld advies 
Ons in overweging heeft gegeven, belangheb
bende met ingang van 1 September 1907 een 
jaarlijksch pensioen toe te leggen van / 1263, 
op grond dat belanghebbende, na 1 Januari 
1891 in dienst getreden bij besluit van den Raad 
der gemeente Utrecht dd. 25 April 1907, no. 78. 
M.O. met ingang van 1 September 1907 eervol 
is ontslagen, dat haar burgerlijke diensttijd van 
1 jaar en 8 maanden, vereenigd met den overi
gen volgens art. 9b der Burgerlijke P ensioenwet 
in aanmerking komenden dienst als onderwij
zeres, bij het openbaar lager onderwijs van 3 
jaren, benevens den volgens art. 9d dier wet
geldigen dienst a ls onderwijzeres bij het middel 
baar onderwijs van 19 jaren, een tijdvak uit
maakt van 23 jaren en 8 maanden; dat zij, 
geboren 13 April 1854, den ouderdom van 53 
jaren heeft vervuld en uit hoofde van lichaams
gebreken voor de waarneming van haar ambt 
ongeschikt is, welke ongeschiktheid is bewezen 
door de verklaring der geneeskundigen J. A. 
VRIJHEID en G. J. VAN DER KAAY dd. 1 Juni 
1907 (geregistreerd) benoemd door den Minister 
van Binnenlandsche Zaken, bij beschikking van 
14 Mei 1907; 

dat haar pensioensgrondslag heeft bedragen, 
van 1 Januari 1906 tot 1 September 1907 
f 3200, zoodat 1/60 deel van de middelsom ad 
/ 3200, bedoeld bij art. 6, 2• lid, der wet be-

draagt/ 53,331/ 8 weshalve zij volgens de artt. 3c 
en 9a, ben d der wet recht heeft op een pensioen 
van f 1262,22; 

dat nadat dit advies aan belanghebbende in 
afschrift was 'medegedeeld, onder opmerking, 
dat bij den Minister van Financiën de bedenking 
is gerezen, dat bij de berekening van het pen
sioen door den Pensioenraad buiten rekening 
zijn gelaten de door belanghebbende vóór 1 Ja
nuari 1906 bij het bijzonder lager onderwijs be
W!)zen diensten, zij haar verlangen heeft te 
kennen gegeven, dat over het advies het ge
voelen van den Raad van State (Afdeeling voor 
de geschillen van bestuur) worde ingewonnen; 

Overwegende, dat belanghebbende van 26 
November 1874, tot ultimo December 1883, 
alzoo gedurende een tijdvak van 9 jaar, 1 maand 
en 5 dagen als onderwijzeres verbonden is ge
weest aan eene bijzondere lagere school, als 
bedoeld in art. 60 der wet tot regeling van het 
lager onderwijs ; 

dat krachtens art. 9b der Burgerlijke~Pensi
oenwet, bij de regeling van een burgerlijk pen
sioen o.a. als diensttijd in aanmerking komt 
de tijd vóór en na de invoering van die wet, alzoo 
vóór en nà 1 Januari 1891, in werkelijken dienst 
doorgebracht in betrekkingen bij scholen als 
bedoeld, in genoemd artikel der Lager Onder
wijswet, mits die betrekkingen naar de daarvoor 
geldende r egelen aanspraak geven op pensioen ; 

dat sedert 1 Januari 1906 krachtens laatst
genoemde wetsbepaling aan de betrekking van 
onderwijzer aan eene bijzondere lagere school 
als in dat artikel bedoeld het vooruitzicht op 
pensioen is verbonden, dat dus aan belangheb
bende behalve over den in het advies van den 
Pensioenraad voor burgerlijke ambtenaren ge
noemden diensttijd, ook over voormeld tijdvak 
van 9 jaar 1 maand en 5 dagen pensioen toe
komt; 

dat haar alzoo over een diensttijd van 32 jaar 
9 maanden en 5 dagen, naar de in gemeld ad
vies genoemde middelsom van belooning, een 
pensioen is toe te kennen van/ 1748 's jaars; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Aan mejuffrouw A. NICOLAï, eervol ontslagen 

directrice van de gemeentelijke middelbare 
school met 5-jarigen cursus voor meisjes te 
Utrecht, krachtens de artt. 3c, 9a, b en d der 
Burgerlijke Pensioenwet, juncto de artt. 39 en 
60 der wet tot regeling van het lager onderwijs, 
en art. 32 der wet tot regeling van het middel
baar onderwijs, met ingang van 1 September 
1907 een pensioen te verleenen van zeventien 
honderd acht en veertig gulden(/ 1748) 's jaars. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
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in het Staatsblad en tegelijk met het gemeen
schappelijk rapport van dien Minister en van 
Onzen Minister van Financiën in de Staatscou
rant zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van Sta.te 
(afdeeling voor de geschillen van bestuur) , aan 
de Algemeene Rekenkamer, aan den Pensioen
raad voor burgerlijke ambtenaren en aan den 
directeur van het Weduwen- en Weezenfonds 
voor burgerlijke ambtenaren. 

Het Loo, den 23sten Juni 1909. 
(get.) W I L H E L M I N A. 

De J,f inister ·van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) HÉEMSKl<:RK. 

(get.) 
De Minister van Financiën, 

KOLKMAN. 

(Uitg,.g. 13 Juli Hl09.) 

23 Junî 1909. BESLUIT, houdende vaststelling 
van een nieuw reglement voor den dienst 
der Rijkstelegraaf. S. 199. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 15 Mei 1909, n°. 1796bis, Af
deeling Posterijen en Telegrafie ; 

Gezien de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 
(Staatsblad n°. 7) ; 

Gelet op het Koninklijk besluit van den 
28sten Juli 1908 (Staatsblad n°. 275), ter be
kendmaking van den tekst van het Reglement 
voor den dienst der Rijkstelegraaf, vastgesteld 
bij Koninklijk besluit van 8 Juli 1904 (Staats
blad n°. 127), zooals die luidt na de daarin bij 
de-Koninklijke besluiten van 28 Augustus 1905 
(Staatsblad n°. 257) en van 10 Juni 1908 (Staats
blad n°. 195) gebrachte aanvullingen en wijzi
gingen en welke tekst nader gewijzigd is bij 
Koninklijk besluit van 27 Maart 1909 (Staats-

. .blad n°. 84) ; 
In aanmerking nemende de wenschelijkheid, 

-dat de bepalingen nopens het telegrafisch ver
keer voor Nederland zooveel mogelijk overeen
.stemmen met die, welke te rekenen van 1 Juli 
1909 voor het internationaal verkeer gelden; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
8 Juni 1909, n°. 20); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 18 Juni 1909, n°. 2269, 
Afdeeling Posterijen en Telegrafie ; 

Hebben goedgevonden en versta.an : 
met ingang van 1 Juli 1909 te bepalen: 
10. Het reglement voor den dienst der Rijks

telegra.af wordt vastgesteld, zooals het aan het 
tegenwoordig besluit is gehecht ; 

2°. Het Koninklijk besluit van 8 Juli 1904 
(Staatsblad n°. 127) alsmede de Koninklijke be-

sluiten van 28 Augustus 1905 (Staatsblad no. 
257), van 10 Juni 1908 (Staatsblad n°. 195), van 
28 Juli 1908 (Staatsblad n°. 275) en van 27 Maart 
1909 (Staatsblad n°. 84) worden ingetrokken; 

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

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat gelijktijdig in het 
Staatsblad en in de Staatscourant zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 23sten Juni 1909. 
(qet. ) WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
(qet.) L. H. W. REGOUT. 

(Uitgeg . 29 Juni 1909.) 

REGLEMENT VOOR DEN DIENST DER 
RIJKSTELEGRAAF. 

Kantoren. 

Art. 1. De Minister van Waterstaat bepaalt 
waar Rijkstelegraaf- of hulptelegraafkantoren 
gevestigd worden. De gemelde Minister is 
mede bevoegd tot opheffing van kantoren, zoo 
daartoe aanleiding bestaat. 

De voornoemde Minister is bevoegd den dienst 
van Rijksradio-telegraafkantoren te beperken 
tot het verkeer met door hem aan te wijzen 
kantoren; 

Geheimhouding. 

2. Den beambten, met den telegraafdienst 
belast, is elke mededeeling omtrent telegram
men, anders dan aan hen die tot kennisneming 
bevoegd zijn, overeenkomstig hun ambtseed 
verboden, op de in het Wetboek van Strafrecht 
bepaalde straffen. Ook mogen zij middellijk 
noch onmiddellijk, anders dan ambtshalve, 
nieuwstijdingen aan dagbladen bezorgen of 
met de redactie dier bladen, tenzij met uit
drukkelijke vergunning van den Minister van 
Waterstaat, in eenige betrekking staan. 

Toegang tot de dienstkamers. 
3. De toegang tot de dienstkamers is alleen 

geoorloofd aan het dienstdoende personeel en 
voorts aan hen, die daartoe door den Directeur
Generaal der Posterijen en Telegrafie zijn ge
machtigd. 

Openstelling van de kantoren. 
4. De kantoren worden naar den tijd gedu

rende welken zij voor de aanneming en over
brenging der telegrammen open zijn, ver
deeld in drie klassen, namelijk : 
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a. kantoren me.t dag- en nachtdienst; 
b. kantoren met doorloopenden dagdienst ; 
c. kantoren met beperkten dagdienst. 
De kantoren met dag- en nachtdienst zijn 

onafgebroken voor den dienst open. 
De kantoren met doorloopenden dagdienst 

van 8 uur des morgens tot 9 des avonds. 
De Directeur-Generaal der Posterijen en Te

legrafie is echter bevoegd, den diensttijd van 
Rijkstelegraafkantoren met doorloopenden dag
dienst in bijzondere gevallen te beperken of uit 
te breiden. Tot zoodanige beperking of uit
breiding gaat hij steeds over, wanneer dit wordt 
verlangd door den Minister van Waterstaat, 
aan wien hij van elke beperking of uitbreiding 
onverwijld kennis geeft. Hij regelt tevens den 
diensttijd van die kantoren op Zon- en feest
dagen, alsmede den diensttijd der kantoren met 
beperkten dagdienst, zoowel op werkdagen, 
als op Zon- en feestdagen. 

De uren van openstelling der kantoren wor
den in de Staatscourant medegedeeld. Eene 
aanwijzing daaromtrent wordt voortdurend op 
eene aan de buitenzijde van het kantoor zicht
bare plaats voorgehangen of op andere wijze 
bekend gemaakt. 

De middelbare zonnetijd van Amsterdam 
geldt voor al de Nederlandsche kantoren. 

V erzendiruJ uit plaatsen waar geen kantoor bestaat. 

5. Uit plaatsen, waar geen kantoor is geves
tigd, kan de inzending van telegrammen aan 
het naaste telegraaf- of hulptelegraafkantoor 
door tusschenkomst der postkantoren geschie
den. 

De tusschenkomst der postkantoren bestaat 
in de aanneming van de telegrammen in den 
vorm van gesloten brieven, welke ambtshalve 
aan het betrokken kantoor, met de eerstver
trekkende post, worden gezonden, en de in
vordering en overmaking van de verschuldigde 
gelden. 

Schrijfgereedschap ten dienste van het publiek. 

6. De telegrammen kunnen aan de telegraaf
kantoren worden geschreven. Het noodige 
schrijfgereedschap is daar ten dienste van het 
publiek beschikbaar. 

Hoe de telegrammen zijn te onderscheiden. 

7. De telegrammen worden onderscheiden in 
regeerings-, dienst- en bijzondere telegrammen. 

Onder regeeringstelegrammen worden ver
staan: 

a. telegrammen van de Koningin en van de 
leden van het Koninklijk Huis ; 

b. telegrammen van de Ministers, hoofden 

van Departementen van algemeen bestuur, en 
van de Commissarissen der Koningin in de pro
vinciën; 

c. telegrammen van den Directeur van het 
Kabinet der Koningin ; 

d. telegrammen van de opperbevelhebbers 
der land- en zeemacht, van de bevelhebbers in 
de militaire afdeelingen, liniën en stellingen en 
van de commandanten der maritieme directiën, 
alsmede telegrammen van de bevelvoerende 
officieren van H. M. schepen aan den Minister 
van Marine en aan de commandanten der ma
ritieme directiën ; 

e. telegrammen van de Nederlandsche en 
vreemde diplomatieke en consulaire agenten, 
met dien verstande, dat, wanneer consulaire 
agenten handel drijven, hunne telegrammen niet 
als regeeringstelegram worden beschouwd, tenzij 
die aan een officieel persoon gericht zijn en over 
dienstzaken handelen. Intusschen worden de 
telegrammen, welke aan de laatstgenoemde 
voorwaarden niet voldoen, wel door de kantoren 
aangenomen en als regeeringstelegrammen 
overgeseind, maar onmiddellijk ter kennis ge
bracht van den Directeur-Generaal der Poste
rijen en Telegrafie ; 

f. telegrammen van de voorzitters der hoofd
stembureaux, betreffende den uitslag der ver
kiezingen, aan den Minister van Binnenlandsche 
Zaken of aan de Commissarissen der Koningin 
in de provinciën ; 

g. telegrammen van burgemeesters betreffen
de verstoring der openbare orde, aan de Regee. 
ring, aan de Commissarissen der Koningin in 
de provinciën, aan de officieren van Justitie 
of aan commandanten van de gewapende macht, 
alsmede telegrammen van provinciale adju
danten en van plaatselijke en garnizoens
commandanten, betrekking h ebbende op het 
verleenen van militairen bijstand ; 

h. telegrammen over dienstzaken van den 
commandeerenden officier van het koloniaal 
werfdepot te Harderwijk; 

i . telegrammen over dienstzaken, wanneer de 
behandeJ,ing als regeeringstelegram bij de aan
bieding afzonderlijk wordt verzocht, van de pro
cureurs-generaal der gerechtshoven, van den 
advocaat-fiscaal van de zee- en landmacht, van 
de officieren van Justitie, van de burgemeesters 
in hunne hoedanigheid van hulpofficier van 
Justitie, van de auditeurs-militair, van de 
rechters-commissaris, van de kantonrechters, 
van de officieren en onderofficieren der mare
chaussee en van de commissarissen van politie ; 

j. telegrammen van den agent van het Mi
nisterie van Financiën te Amsterdam aan den 
Minister, alsmede van de directie der Neder-
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la.ndsche Bank, gewisseld met de bijbank te 
Rotterdam en de agentschappen ; 

k. telegrammen nopens den toestand der ri
vieren van of aan w~terstaa.tsa.mbtena.ren, in 
tijden dat de buitengewone riviercorresponden
tie is ingesteld, alsmede telegrammen van den 
daarbij betrokken hoofdingenieur van den wa
terstaat omtrent den dienst van het kanaal te 
Neuzen; 

l. telegrammen van de opzichters der kust
verlichtingen, betreffende zeerampen, de be
weging van oorlogsschepen, het toezicht op de 
visschersvloot of andere dringende marine
aangelegenheden, aan den Minister v~n Marine, 
de commandanten der marine, de inspecteurs 
van het loodswezen of de commissarissen der 
loodsen; 

m. telegrammen van den chef van het loods
wezen te Vlissingen aan zijn ambtgenoot te 
Antwerpen; 

n. telegrammen gewisseld tusschen den raad 
van toezicht op de spoorwegdiensten en de 
ambtenaren, onder de bevelen van den raad 
geplaatst, alsmede de telegrammen gewisseld 
tusschen den ra.ad en de daaronder behoorende 
ambtenaren eenerzijds en de bestuurders van 
spoorwegdiensten anderzijds ; 

o. telegrammen betreffende het buitengewoon 
militair vervoer over de spoorwegen, van de 
leden en den secretaris der permanente militaire 
spoorwegcommissie en van de bestuurders van 
spoorwegdiensten, mits voorzien van de aan
wijzing "Regeeringstelegram", alsmede telegram
men van de leden der uitvoerings- en etappe
commissiën en van de door de permanente mili
taire spoorwegcommissie aan te wijzen spoor
wegambtenaren, zonder dat dit uit eene aan
wijzing op het telegram behoeft te blijken ; alles 
in tijden van oorlog, oorlogsgevaar of oproer ; 

p. militaire diensttelegrammen, bedoeld in 
artt. 9 en 10 van het reglement voor gemeen
schappelijken militairen en burgerlijken tele
graafdienst, in tijden van oorlog of van voor
bereiding tot oorlog ; 

q. telegrammen, aan welke door den Minister 
van Waterstaat tijdelijk de rang van regeerings
telegram wordt toegekend; 

r. antwoorden op regeeringstelegrammen, 
met dien verstande, dat hij, die een telegram 
als antwoord op een regeeringstelegram wenscht 
te zien beschouwd, bij de aanbieding daarvan, 
desverlangd, het ontvangen regeeringstelegram 
ver toone. 

Als diensttelegrammen worden beschouwd te
legrammen, welke den dienst van de telegraaf 
of van de telefoon, of den vereenigden post- en 
telegraafdienst::_ betreffen. 

Bijzondere telegrammen zijn die ,welke niet 
tot de regeerings- of diensttelegrammen behoo
ren. 

Kenteekenen van regeeringetelegrammen. 
8. Regeeringstelegrammen moeten, ten blijke 

der bevoegdheid van den afzender en van zijn 
verlangen om het bericht als regeeringstelegram 
te doen behandelen, in den regel en behoudens 
het geval dat omtrent een en ander geen twijfel 
bestaat van een zegel of stempel zijn voorzien. 

Gebruik van talen. Telegrammen zonder inhoud. 

9. De telegrammen worden, in het binnen
landsch verkeer, aangenomen in elke taal, waar
van de letters door de voorgeschreven seintee
kens kunnen worden overgebracht. 

In het verkeer met het buitenland mogen de 
telegrammen worden gesteld in de talen, voor 
dat verkeer aangewezen. Nochtans gebruike 
men bij voorkeur Fransch, Duitsch of Engelsch. 

Zoowel in het binnenlandsch als in het bui
tenlandsch verkeer kunnen radiotelegrammen 
gesteld worden in de seinletters van het inter
nationaal seinboek ten dienste van alle natiën. 

Telegrammen zonder inhoud worden aange
nomen. 

Geheim schrift. 
10. Het gebruik van geheim schrift wordt toe

gelaten in het binnenlandsch verkeer, alsmede 
in het buitenlandsch verkeer, voor zoover dit 
niet is verboden door het land van bestemming. 

De inhoud van telegrammen kan gedeeltelijk 
uit verstaanbare taal en gedeeltelijk uit geheim 
schrift bestaan. 

Het geheim schrift wordt onderscheiden in 
overeengekomen taal en cijferschrift. 

1. De overeengekomen taal bestaat uit woorden, 
welke in eene andere dan hunne gewone be
teekenis worden gebruikt. Die woorden, hetzij 
bestaande of kunstmatig gevormde, moeten zijn 
samengesteld uit lettergrepen, welke in de 
Duitsche, Engelsche, Fransche, Italiaansche, 
Latijnsche, Nederlandsche, Portugeesche of 
Spa.ansche taal overeenkomstig het geldend ge
bruik uitgesproken kunnen worden. 

De kunstmatig gevormde woorden mogen niet 
de van accenten voorziene letters ä, á , ~. é, 
u., ö en ü bevatten. 

De woorden van de overeengekomen taal 
mogen niet langer zijn dan tien letters volgens 
het alphabet van Morse, waarbij de samenvoe
gingen ae, aa, ao, oe en ue elk geteld worden voor 
twee letters. De samenvoeging ch wordt in 
kunstmatig gevormde woorden eveneens voor 
twee letters geteld. 

Samenste!J.4igen, _we.lke. niet .aan deze voor-
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waarden beantwoorden, worden beschouwd als 
tot letterschrift met geheime beteekenis te behoo
ren. Nochtans is de met het taalgebruik strij
dige samenvoeging van woorden niet toege
laten. De voor de berichtenwisseling in over
eengekomen taal bestemde coden kunnen wor
den onderworpen aan het oordeel van de daar
toe aangewezen telegraafadministratiën, ten 
einde belanghebbenden de gelegenheid te openen 
om zekerheid te verkrijgen, dat de in die coden 
voorkomende woorden aan de bepalingen van 
dit artikel voldoen. 

2. Tot het cijferschri ft worden geacht te be
hooren: 

a. op zich zelf staande en groepen of reeksen 
van Arabische cijfers met eene geheime betee
kenis, alsmede op zich zelf staande en groepen 
of reeksen van letters met een geheime betee
kenis, met dien verstande, dat de van accenten 
voorziene letters, ä , á, ~. é, ÎÎ, ö en ü niet zijn 
toegelaten. 

b. woorden, namen, uitdrukkingen of samen
voegingen van letters, welke niet beantwoorden 
aan de eischen voor de verstaanbare of voor de 
overeengekomen taal gesteld. H et gemengd 
gebruik in dezelfde groep van cijfers en letters, 
met geheime beteekenis, is verboden. 

Telegramadressen, de letters tot aanduiding 
van handelsmerken, beurskoersen, de in de ge
wone of handels-correspondentie gebruikelijke 
verkortingen, als : fob, cif, caf, svp en dergelijke, 
alsook de seinletters van het Internationaal 
seinboek ten dienste van alle natiën, voorko
mende in radiotelegrammen en kustseintele
grammen, worden niet als letterschrift met ge
heime beteekenis beschouwd. 

Duidelijk schrift. Waarmerkingen. 

11. Elk te verzenden telegram moet duidelijk 
geschreven zijn in letters of cijfers, welke door 
de voorgeschreven seinteekens kunnen worden 
overgebracht. Uitschrappingen, verwijzingen, 
doorhalingen, bijvoegingen of overschrijvingen 
worden alleen toegelaten, indien zij behoorlijk 
zijn gewaarmerkt. 

Volgorde. Verkorte aanwijzingen. 

12. Bij de --:samenstelling ;van =een telegram 
moet de onderstaande volgorde worden in acht 
genomen: 

1. de bijzondere aanwijzingen ; 
2. het adres ; 
3. de inhoud ; 
4. de onderteekening. 
De onder 1 bedoelde bijzondere aanwijzingen 

zijn de volgende: 
Dringend. • • • • . . of D. 

Antwoord betaald x (woorden) 
Antwoord betaald gl. x 
Dringend àntwoord betaald x 

cf RPx. 
,, RPgl.x. 

(woorden) . RPDx. 
Dringend antwoord betaald gl.x " RPDgl.x. 
Collationneering " TC. 
Kennisgeving ontvang . ,, PC. 
Dringende kennisgeving ont-

vang 
Kennisgeving ontvang post 
Naseinen . 
Open . 
Eigenhandig . 
'Dag 
Nacht . 
Post aangeteekend 
Bode . 
Bode betaald 
Bode betaald x. 
Bode betaald telegraaf 
Bode betaald post 
Telegraaf restant 
Post 
Poste restante 
Poste restante aangeteekend 
x dagen . 
x adressen 
Alle adressen mededeelen 
Bestelgeld betaald 
Telefoon . 

,, PCD. 
,, PCP. 
,, FS. 

,, MP~ 

PR. 

,, XP. 
,, XPx. 
,, XPT. 
,, XPP. 
,, TR. 

,, GP. 
,, GPR. 

,, TMx. 
,, CTA. 

. ,, DP. 

Schrijft men aan het hoofd van buitenland
sche telegrammen de aanwijzingen voluit, dan 
moeten zij in het Fransch gesteld zijn. 

Adressen. 

13. De adressen moeten volledig en duidelijk 
zijn met vermelding, zoo mogelijk, van straat, 
buurt en huisnummer of wel van het beroep 
van den geadresseerde of andere dergelijke aan
wijzing, in dier voege, dat de bestelling zonder 
zoeken of navragen kan plaats hebben. 

Elk adres moet ten minste uit twee woorden 
bestaan, waarvan het eerste den naam van den 
geadresseerde en het tweede den naam van het 
telegraafkantoor van bestemming aanduidt. 

In het buitenlandsch verkeer worden de te
legrammen geadresseerd "poste restante" of 
"telegraaf restant" met een adres bestaande 
uit hetzij op zich zelf staande letters of cijfers, 
hetzij letters en cijfers aangenomen, voor zoover 
het land van bestemming deze soort adressen 
toelaat. 

Indien de opening van een kantoor nog niet 
is medegedeeld, is de afzender verplicht het 
adres aan te vullen met den naam van het land 
van bestemming of van het betrokken onder
deel daarvan, dan wel met elke andere aan-
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wijzing, welke hij voldoende acht om de goede 
verzending van zijn telegram te verzekeren. 

De aanneming van telegrammen, waarvan 
het adres niet aan de in de twee vorige zin
sneden gestelde eischen beantwoordt, wordt 
geweigerd. 

Indien het telegram gericht is aan iemand 
die verblijf houdt bij een derde, dan behoort 
de naam van laatstgenoemde te worden voor
afgegaan door de vermelding van "bij", ,,chez", 
,,per adres", ,,aux soins de", of eene andere der
gelijke aanwijzing. 

De adressen kunnen in een tusschen de be
langhebbenden overeengekomen of in een ver
korten vorm (telegram-adres) worden geschre
ven. Voor het gebruik van elk telegram-adres 
is een recht van twintig gulden 's jaars verschul
digd, bij vooruitbetaling te voldoen door den 
geadresseerde, die zich onder dat adres tele
grammen doet seinen. 

Het adres der telegrammen, naar andere dan 
Nederlandsche kantoren, moet worden gesteld, 
in het Fransch of in de taal van het land van 
bestemming. 

Het laatste woord van het adres moet in het 
algemeen de naam van het kantoor van be
stemming zijn, geschreven zooals hij voorkomt 
in de officieele naamlijst der kantoren. Die 
naam kan gevolgd worden door dien van het 
land van bestemming of van eenig onderdeel 
daarvan of van beiden. In het laatste geval 
moet de naam van het onderdeel onmiddellijk 
op dien van het kantoor van bestemming volgen. 

Telegrammen aan reizenden gericht zijn al
leen toegelaten, als de afgifte zonder bezwaar 
voor den dienst kan geschieden. 

Het adres van radiotelegrammen naar sche
pen op zee moet bevatten: 

a. den naam van den geadresseerde, met de 
aanwijzingen, welke verder noodig mochten zijn; 

b. den naam, alsmede de nationaliteit, van 
het schip en, zoo noodig, het onderscheidings
teeken van het Internationaal seinboek, ingeval 
er meerdere schepen van denzelfden naam zijn ; 

c. den naam van het kuststation, zooals deze 
voorkomt in de officieele naamlijst ter kantoren 
van het Internationaal Bureel te Bern. 

De afzender van een radiotelegram naar een 
schip op zee kan den termijn aangeven, geduren
de welken dit telegram door het kuststation 
ter beschikking van het scheepsstation moet 
worden gehouden. Hij schrijft dan boven het 
het adres de aanwijzing .... dagen. In het 
te vermelden aantal dagen is de dag van aan
bieding te begrijpen. 

Behoudens het bepaalde in de vierde zin
snede van dit artikel, worden telegrammen 

waarvan de adressen in eenig opzicht onvolledig 
zijn, slechts aangenomen op verantwoordelijk
heid van den afzender. De gevolgen van een 
onvoldoend adres komen steeds voor zijne 
rekening. 

Latere aanvulling of verbetering van een on
volledig of gebrekkig adres, of van eene onvol
doende aanwijzing voor bezorging buiten den 
bestellingskring, geschiedt bij een betaald 
diensttelegram aan het kantoor van bestem
ming, op kosten van den afzender (zie art. 361. 

Onderteekening. 
14. Onderteekening van een telegram in een 

verkorten vorm of met een telegram-adres is 
geoorloofd. Zij kan ook geheel wegblijven. · 

Van den afzender kan echter worden ver
langd, dat hij zijne identiteit bewijze, en de be
ambte kan vorderen, dat de naam van den af
zender op het telegram worde gesteld, en dat de 
woonplaats of het adres van den afzender worde 
opgegeven. 

De afzender is bevoegd de verklaring der echt
heid van zijne handteekening in het telegram 
op te nemen. Hij kan die verklaring doen 
overbrengen na de onderteekening, hetzij woor
delijk, hetzij in dezen vorm : ,,Onderteekening 
bekrachtigd door " 

De beambte overtuigt zich van de deugde
ijkheid der bekrachtiging. Tenzij de onder

. teekening aan het kantoor bekend is, wordt 
die niet als deugdelijk erkend, dan voorzien 
van het zegel of den stempel der autoriteit, die 
de bekrachtiging heeft onderteekend. 

Tarief. 
15. De seinkosten voor telegrammen tusschen 

twee Nederlandsche kantoren in verschillende 
plaatsen bedragen: 25 cent voor de eerste 10 
woorden of minder ; 5 cent voor elke volgende 
5 woorden of minder, van 11 tot en met 50 
woorden en 5 cent voor elke volgende 10 woor
den of minder, voor de woorden boven 50. , 

De seinkosten voor telegrammen tusschen 
een Rijkskantoor en de binnen den bestellings
kring (artikel 39) van dat kantoor gelegen bij
kantoren, alsmede die voor telegrammen, welke 
door het kantoor van aanbieding moeten worden 
besteld (locaaltelegrammen), bedragen 15 cent 
voor de eerste 10 woorden of minder, doch 
worden voor de woorden boven 10 berekend 
als in het eerste lid van dit artikel voor de 
gewone telegrammen is bepaald. 

Laatstgenoemd tarief geldt mede voor. tele
grammen tusschen kantoren in plaatsen, welke 
aan elkander grenzen, zoo de locale gesteldheid 
daarvoor naar het oordeel van den Minister van 
Waterstaat reden geeft. 



352 23 Ju i'U 19 U 9. 

Het tarief voor telegrammen naar plaatsen 
buiten Nederland wordt door den voornoemden 
Minister volgens de gesloten of nader te sluiten 
overeenkomst vastgesteld. 

Voor telegrammen over te brengen tusschen 
Rijksradiotelegraafkantoren is verschuldigd tien 
cents per woord met een minimum van één 
gulden per telegram, vermeerderd met het ver
schuldigde voor den afstand langs de lijnen van 
het telegraafnet te doorloopen. 

Voor telegrammen over te brengen tusschen 
Rijksradiotelegraafkantoren en andere radio
telegraafkantoren is verschuldigd tien cents per 
woord met een minimum van één gulden per 

. telegram, vermeerderd met de kust- of scheeps
taks ten behoeve van laatstgenoemde kantoren, 
alsmede met het verschuldigde voor den af
stand langs de lijnen van het telegraafnet te 
doorloopen. 

Op elk kantoor zijn tarieven ter inzage voor 
het publiek voorhanden. 

Woordentelling. 

A. Algemeene regelen. 

16. 1. Met uitzondering van de in artikel 33 
van dit reglement genoemde aanwijzing van den 
verzendingsweg, alsmede van het in artikel 32 
van dit reglement bedoelde dienstbijvoegsel 
"radio", worden alle woorden, bestemd om te 
worden overgeseind, in de woordentelling be
grepen. De strepen, alleen dienende om de ver
schillende woorden of groepen van een telegram 
van elkander te scheiden, worden noch medege
teld, noch medegeseind. 

Zinteekens, apostrophen en koppelteekens 
worden slechts overgebracht op uitdrukkelijk 
verzoek van den afzender en dan in de prijs
berekening begrepen. 

Zinteekens welke in hunne niet eigenlijke be
teekenis worden gebruikt, doch groepsgewijze 
in een telegram voorkomen, worden als cijfer
groepen geschat volgens punt 9 van dit artikel. 

De teekens,'_welke de telegraaf niet kan over
·brengen en welke de afzender mitsdien door 
woorden moet omschrijven, worden voor zoo
veel woorden, als er gebruikt zijn, berekend. 

2. Met het taalgebruik strijdige samenvoeging 
of verandering van woorden is niet geoorloofd. 
Intusschen kunnen de namen van steden en 
landen, de familienamen aan een zelfden per
soon toebehoorende, de namen van gemeenten, 
plaatsen, pleinen, boulevards, straten en andere 
benamingen tot aanduiding v&n openbare we
gen, de namen van schepen, de geheele getallen, 
de breuken, de in letters geschreven tiendeelige 
of gewone breken, alsmede de Engelsche en 
Fransche samengestelde woorden, welke naar 

het taalgebruik door een koppelteeken of streep 
zouden zijn te scheiden, elk als één woord aan
eengeschreven worden. 

3. Indien een telegram samenvoeging of ver
anderingen van woorden in de taal van het land 
van bestemming of in een andere taal dan die 
van het land van oorsprong bevat, welke tegen 
het gebruik van die taal strijden en niet vallen 
onder toepassing van punt 2· van dit artikel, 
wordt het telegram niet afgeleverd, tenzij de 
geadresseerde het door den afzender te weinig 
betaalde voldoet. Weigert de geadresseerde 
deze betaling, dan wordt daarvan ambtshalve 
kennis gegeven aan den afzender, die het ver
schuldigde alsdan kan bijbetalen, ten einde de 
la tere aflevering te verzekeren. 

B. T e 11 e n v a n w o o r d e n. 

4. Als één woord worden geteld : 
a. in het adres : 
I. de naam van het kantoor van bestemming, 

mits geschreven zooals die voorkomt in de ee~ste 
kolom van de officieele naamlijst der kantoren 
van het Internationaal Bureel te Bern, zelfs 
indien hij gevolgd wordt door dien van het land 
van bestemming of eenig onderdeel daarvan, 
zoo deze eveneens in die kolom zijn opgenomen ; 

II. respectievelijk de namen van het land van 
bestemming of van eenig onderdeel daarvan, 
indien die geschreven zijn, zooals zij voorkomen 
in de tweede kolom van de gemelde naamlijst, 
of overeenstemmen met de in de inleiding van 
die lijst gevolgde schrijfwijze ; 

b. in tdegrafische postwissds : 
de namen van de postkantoren van afzending 

en van uitbetaling, alsmede die van de woon
plaatsen der geadresseerden. 

indien de verschillende deelen, waaruit de 
sub a en b aangegeven benamingen kunnen zijn 
samengesteld, niet als een woord geschreven 
zijn, worden zij door den aannemenden beambte 
aaneengevoegd ; 

c. op zich zelf staan de letters of cijfers, onder
streepingen, aanhalingsteekens (,,"} en haak
jes ( }, alsmede zinteekens, .apostrophen en 
koppelteekens, welke op verzoek van den af
zender zijn over te brengen ; 

d. de in artikel 12 genoemde verkorte aan
wijzingen. 

5. In telegrammen, waarvan de inhoud ge
heel uit verstaanbare taal bestaat, wordt elk 
woord, dat niet meer dan 15 letters bevat, voor 
één woord geteld . . Bij langere woorden geldt 
elk vijftiental letters, alsmede de overschieten
de letters, minder dan 15, voor één woord. 
Oh, ä (ae) en ü (ue) worden bij deze telling als 
één letter aangemerkt. 
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'6. Behoudens het bepaalde sub 7 van dit 
artikel geldt in• telegrammen, waarvan de in
J:ioud uit overeengekomen taal of gedeeltelijk 
uit verstaanbare en gedeeltelijk uit overeenge
komen taal bestaat, zoowel ten aanzien van 
-de bestaanbare als van de overeengekomen 
taal, elk 10-tal letters, alsmede de overschietende 
letters, minder dan 10, voor één woord. Is ge
-deeltelijk verstaanbare taal en gedeeltelijk ·cijfer
:Jlchrift gebruikt, dan worden de woorden van 
-de verstaanbare taal volgens punt 5 en die van 
net cijferschrift volgens punt 9 van dit artikel 
berekend. 

7. Het adres van telegrammen, waarvan de 
inhoud geheel of gedeeltelijk in overeengeko
men taal is gesteld, wordt volgens het bepaalde 
bij de punten 4 en 5 van dit artikel geschat; de 
,onderteekening wordt geschat overeenkomstig 
-de punten 4 sub c en 5 van dit artikel. 

8. Woorden of woorddeelen, door een apostro
phe gescheiden of door een koppelteeken ver
bonden, worden elk voor één woord geteld. 

C. T e 11 e n v a n c ij f er- e n 1 e t t er-
groep en. 

9. Elke groep, welke niet meer dan 5 cijfers 
,of 5 letters bevat, wordt voor één woord geteld. 
Bij groepen van meer dan 5 cijfers of letters 
geldt elk vijftal, alsmede de overschietende cij
fers of letters, minder dan 5, voor één woord. Bij 
handelsmerken worden de bijeengevoegde letters 
-en cijfers als cijfergroepen geteld. Elk der 
,samenvoegingen ae, aa, ao, oe, ue en ch geldt 
voor twee letters. 

Punten, komma's, dubbele punten, strepen 
,en breukstrepen tellen in de groep waarin zij 
voorkomen, als een cijfer of letter mede. 

Hetzelfde is van toepassing op letters bij 
rangschikkende getallen, als : 25sten, 20ième, 
alsmede op de letters en cijfers, welke in een 
adres, zelfs al komt dit in den inhoud of de 
,onderteekening van een telegram voor, bij huis
.nummers zijn gevoegd. 

Vrijstelling van seinkosten. 
17. Alleen diensttelegrammen worden koste

loos overgeseind. 

Vooruitbetaling. 
18. Behoudens de bij dit reglement vermelde, 

.of in het internationaal verkeer geldende, uit
zonderingen, worden de seinkosten van den af
zender geheven. Deze kan echter verlangen, 
,dat zijne telegrammen zonder dadelijke betaling 
worden aangenomen, mits vooraf bij het kan
·toor van afzending eene toereikende som is 
gestort tot nadere verrekening van de ver
,schuldigde seinkosten. 

1909. 

In de gevallen, dat heffing van kosten bij aan- · 
komst moet geschieden, wordt het telegram 
den geadresseerde niet dan tegen betaling van · 
het verschuldigde bedrag afgeleverd. 

Onjuist berekende kosten. 

19. Indien later mocht blijken, dat den af
zender van een telegram te weinig kosten zijn 
berekend, is hij tot bijbetaling van het te weinig 
gevorderde verplicht. 

Te veel ingevorderde kosten worden hem 
terugbetaald. 

Bij- en nabetaling door den afzender. 

20. Behoudens het geval van naseining op 
verzoek van derden (artikel 26 b 2) is de af
zender verplicht tot betaling van de kosten, 
welke de geadresseerde verschuldigd is, maar 
niet vergoedt, of die van dezen niet kunnen 
worden ingevorderd, omdat hij niet te vinden is. 

Quitantie voor betaalde kosten. 

21. Quitantiën voor betaalde kosten worden 
afgegeven tegen voldoening· van vijf cent voor 
elke quitantie. 

Dringende telegrammen. 

22. De afzender van een bijzonder telegram 
in het binnenlandsch verkeer of bestemd voor 
een land, in het verkeer waarmede dit is toege
laten, kan vorderen dat zoodanig telegram 
vóór andere telegrammen van denzelfden rang 
worde overgeseind en besteld. Hij stelt dan 
boven het adres van het telegram het woord : 
Dringend of D. 

Voor overbrenging van een dringend telegram 
wordt in het binnenlandsch verkeer het dubbel, 
en in dat met het buitenland het drievoud van 
den gewonen tariefsprijs geheven. 

Radiotelegrammen kunnen alleen als drin
gende telegrammen worden verzonden, voor 
zoover betreft den afstand, langs de lijnen van 
het telegraafnet te doorloopen. 

Vooruitbetaling van antwoord. 

23. Ieder afzender kan het antwoord, dat hij 
zijn correspondent vraagt, vooruitbetalen. 

Bij radiotelegrammen is zulks echter alleen 
toegelaten, voor zoover deze gewisseld worden 
tusschen Nederlandsche kant.oren te land en 
Rijksscheepsstations. 

Hij, die verlangt vooruit te betalen, stelt 
boven het adres van zijn telegram de woorden : 
Antwoord betaald of R P , gevolgd door de aan
wijzing van het aantal, waarover hij zijn corres
pondent wenscht te laten beschikken, bijv. : 
Antwoord betaald 10 of R P 10. 

23 
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Indien de afzender een dringend antwoord 
wenscht vooruit te betalen, schrijft hij boven 
het adres de aanwijzing Dringend antwoord be
taald x (woorden) of R P D x (woorden). 

Voor radiotelegrammen, gewisseld tusschen 
Nederlandsche kantoren te land en Rijks
scheepsstations, luiden de aanwijzingen tot 
vooruitbetaling van het antwoord: Antwoord 
betaald gl. x . . . R P gl. x. Dringend antwoord 
betaald gl. x . . . R P D gl. x. 

Door het kantoor van bestemming wordt aan 
den geadresseerde een antwoordbewijs uitge
reikt, waarvoor bij alle kantoren binnen Neder
land de kostelooze overbrenging kan worden ver
langd van een telegram, onverschillig voor welke 
bestemming, mits de kosten dier overbrenging 
het op het bewijs uitgedrukte bedrag niet over
treffen. Wat het telegram meer kost moet wor
den bijbetaald, doch wat het minder kost wor_dt 
niet teruggegeven, tenzij het verschil tusschen 
de verschuldigde seinkosten en de waarde van 
het antwoordbewijs 50 cent of meer bedraagt, 
in welk geval dit verschil aan den afzender van 
het oorspronkelijke telegram wordt terugbetaald, 
wanneer dit gevraagd wordt binnen een tijds
verloop van drie maanden, te rekenen van den 
dag van uitgifte van het antwoordbewijs. 

Het antwoordbewijs is geldig gedurende twee 
en veertig dagen, gerekend van den dag volgende 
op dien der uitgifte. 

Bijaldien de geadresseerde geen gebruik heeft 
gemaakt van het antwoordbewijs. kan terug
betaling van de antwoordkosten aan den af
zender geschieden. Tot dat einde moet de ge
adresseerde in het binnenlandsch verkeer bin
nen twee en veertig dagen, en in dat met bui
tenlandsche kantoren binnen drie maanden, 
eene aanvraag om terugbetaling ten bate van 
den afzender, vergezeld van het antwoord
bewijs, overleggen aan het kantoor van hetwelk 
hij het ontving. 

Weigert de geadresseerde het antwoordbe
wijs, dan worden de kosten daarvan aan den 
afzender, op verzoek, terugbetaald. 

Bij onbestelbaarheid van een telegram met 
vooruitbetaald antwoord wordt daarvan, vol
gens de artt. 43 en 44, kennis gegeven. Indien 
het telegram gedurende twee en veertig dagen . 
onbestelbaar blijft, worden de gestorte ant
woordkosten, ambtshalve, aan den afzender te
rugbetaald ; wat het buitenlandsch verkeer be
treft, slechts voor zoover zij ten minste vijftig 
cent bedragen. 

Nochtans kunnen die kosten, vóór het ver
strijken van dien termijn, aan den afzender, op 
zijn verzoek, worden terugbetaald. 

Collationneering. 

24. Ieder afzender kan zijn telegram doen col
lationneeren. Hij schrijft dan boven het adres. 
de aanwijzing Collationneering of T C. Die col
lationneering wordt door al de kantoren, die tot, 
de overbrenging medewerken, tot het geheele
telegram uitgestrekt, de ambtelijke inleiding. 
daaronder begrepen. 

De kosten van de collationneering bedragen. 
een vierde gedeelte van die der overseining 
van een gewoon telegram van hetzelfde aantali 
woorden, over denzelfden afstand. 

Voor radiotelegrammen is Collationneerin{f 
niet toegelaten. 

De regeeringstelegrammen, welke geheel of 
gedeeltelijk in geheim schrift zijn gesteld, wor
den ambtshalve en kosteloos gecollationneerd. 
op de wijze, vermeld in het eerste lid van dit. 
artikel. 

Kennisgeving van ontvang. 

25. De afzender van een telegram kan zich: 
den tijd van aflevering aan zijn correspondent
of den tijd van aflevering aan de post, per tele
graaf of per gefrankeerden brief doen melden. 
Hij stelt dan boven het adres de aanwijzing· 
Kennisgeving ontvang of PC., of K ennisgeving
ontvang post of P C P. 

Indien de kennisgeving van ontvang per
telegraaf wordt verlangd, zijn de kosten gelijk 
aan die van een gewoon telegram van vijf 
woorden voor dezelfde bestemming ; per postr 
geschiedt zij in het binnenlandsch verkeer· 
ambtshalve en in dat met het buitenland tegen 
betaling door den afzender van twaalf en een
halven cent. 

In het binnenlandsch verkeer en in het ver-
keer met de landen welke dringende telegrammen
toelaten, kan ook voorrang voor de overbrenging 
van de kennisgeving van ontvang worden ver
langd. Tot dat einde schrijft de afzender boven 
het adres van zijn telegram de aanwijzing· 
Dringende kennisgeving ontvang of PCD, en 
betaalt daarvoor den prijs van een dringend 
telegram van vijf woorden voor dezelfde be-
stemming. 

De kennisgevingen van ontvang van regee-
ringstelegrammen genieten denzelfden voorrang · 
als deze. 

I s het telegram onbestelbaar, dan wordt zulks
door het kantoor van bestemming aan dat van 
afzending bericht, bij de in de artt. 43 en 44 
bedoelde ambtelijke kennisgeving, eventueel 
de opgaven bevattende, welke de afzender kan 
behoeven om het telegram zijne bestemming te_, 

doen bereiken. 
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Leiden deze tot opsporing van den geadres
seerde, dan wordt de kennisgeving van ontvang 
alsnog verzonden ; in het tegengesteld geval 
worden de kosten van die kennisgeving na. twee 
en veertig da.gen ambtshalve a.a.n den afzender 
van het telegram terugbetaald. 

Bij de ontvangst van eene kennisgeving van 
ontvang betreffende een na.geseind telegram 
heft het kantoor, dat het oorspronkelijke tele
gram verzond, van den afzender c. q. het ver
schil tusschen het aanvankelijk voor de kennis
geving van ontvang geheven bedrag en dat, 
hetwelk in verband met den werkelijk door
loopen afstand door hem verschuldigd is. 

Indien laatstbedoeld bedrag ten minste vijftig 
cent lager is dan dat, hetwelk aanvankelijk werd 
geheven, dan wordt het verschil a.a.n den af
zender op diens verzoek terugbetaald. 

De bepalingen van dit artikel zijn op radio
telegrammen alleen van toepassing, indien deze 
bestemd zijn voor schepen op zee. De kennis
geving van ontvang wordt dan verzonden door 
het kuststation en vermeldt dag en uur, waar
op het telegram na.ar het schip is overgebracht. 

Naseinen van telegrammen. 

26. a. Op verzoek van den afzender. 
1. De afzender van een telegram kan vorde

ren, dat dit door het kantoor van bestemming 
worde na.geseind. Boven het adres moet dan 
door hem de aanwijzing Naseinen of F 8 worden 
gesteld. 

Na aan het opgegeven adres te zijn aange
boden, wordt het eventueel terstond aan het 
nieuwe adres, dat vanwege den geadresseerde 
opgegeven wordt of in het adres is aangegeven, 
na.geseind. 

Bij het ontbreken van een nader adres of 
bij het niet terecht komen aan een der nadere 
adressen, wordt het bij het kantoor van bestem
ming bewaard, onder kennisgeving nochtans 
van de niet-uitreiking, volgens art. 43. 

De afzender van een na te seinen telegram 
betaalt alleen de seinkosten naar het eerste 
kantoor van bestemming. Het verder ver
schuldigde moet de geadresseerde voldoen. 

De kosten van een na.geseind telegram met de 
aanwijzing Naseinen of F 8, dat blijkt onbestel
baar te zijn, worden op den afzender verhaald. 

Heeft de afzender van een telegram met de 
aanwijzing Naseinen of F 8 tevens het ant
woord daarop vooruitbetaald, dan wordt, bij 
naseining buiten de grenzen van den Sta.at van 
bestemming, de aanwijzing RPx (woorden) 
vervangen door eene opga.af van het door den 
afzender gestorte bedrag, bijv. : = RP fr. 
0.50 =. 

Moet een telegram met eene aanwijzing voor 
kennisgeving van ontvang'",'worden na.geseind 
buiten de grenzen van het Europeesch verkeer, 
dan haalt . het-; kantoor dat na.seint die aan
wijzing door en verzendt eene kennisgeving aan 
het kantoor van afzending, houdende bericht 
van de naseining. 

Voor radiotelegrammen is de aanwijzing Na
seinen (FS) niet toegelaten. 

b. Op verzoek van den geadresseerde. 
2. De geadresseerde van een telegram en 

voorts ieder, die bevoegd is een telegram 
namens den geadresseerde in ontvang te nemen, 
kan verlangen, dat dit aan een op te geven adres 
worde na.geseind. In plaats van de aanwijzing 
Naseinen of FS wordt het telegram voorzien 
van de bijzondere aanwijzing Nageseind uit . • 
. . . . . . . ., welke in de woordentelling wordt 
begrepen. 

De verzoeken om naseining moeten schrif
telijk of per telegraaf ingediend worden (zie 
art. 36), en sluiten de verantwoordelijkheid in 
tot betaling van de naseiningskosten, indien 
deze niet van den geadresseerde kunnen worden 
ingevorderd. 

De na.geseinde telegrammen worden niet aan 
den geadresseerde_:a.fgegeven dan na betaling 
der kosten van naseining. 

Bij onbestelbaarheid of weigering worden deze 
kosten verhaald op den persoon of, bij herhaalde 
naseining, op de personen die de naseining 
hebben verzocht. 

In het Europeesch verkeer wordt de kennis
geving van ontvang van een na.geseind telegram 
door het laatste kantoor van bestemming ver
zonden aan dat van afzending. 

Ingeval een telegram, voorzien van de aan
wijzing Kennisgeving ontvang of PC, in buiten
Europeesch verkeer wordt na.geseind, alsmede 
indien telegrammen welke de aanwijzing Ant
woord betaald x (woorden) of RPx (woorden) 
dra.gen, buiten de grenzen van den Sta.at van 
bestemming worden na.geseind, dan wordt ge
handeld als onder a. 1. van dit artikel is bepaald. 

De onder 2, eerste zinsnede van dit artikel, 
genoemde personen kunnen de kosten van na.
seining, doch slechts voor één bestemming, 
vooruitbetalen. Ook kan de behandeling als 
dringend telegram bij de naseining worden ver
langd, doch dan moeten de daartoe betrekkelijke 
naseiningskosten altijd vooruitbetaald worden. 
Het telegram verkrijgt alsdan het dienstbij
voegsel : kosten betaald. 

Indien vanwege den geadresseerde van een 
telegram, niet voorzien van de aanwijzing Na
seinen of FS, het nieuwe adres wordt opge
geven, zonder evenwel bepaaldelijk naseining 
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te verlangen, dan verzendt het kantoor van 
bestemming een afschrift van het telegram, 
eventueel onder bijvoeging van het daarbij be
hoorend antwoordbewijs, per post aan het 
nieuwe adres, tenzij verzocht is geworden om 
het telegram te bewaren of dat er aanleiding 
bestaat om tot ambtshalve naseining over 
te gaan. 

M eervowlige telegrammen. 

27. De afzender kan verlangen dat een tele
gram door hetzelfde kantoor van bestemming 
a.a.n meer dan één adres wordt afgeleverd. Hij 
stelt dan boven het adres de aanwijzing . · . . 
adressen of T M x. De naam :van het kantoor 
van bestemming behoort slechts éénmaal in 
het adres voor te komen. 

Aanwijzingen omtrent de plaats van bestel
ling, zooals beurs, station, markt enz. moeten 
achter elk adres herhaald worden of, indien die 
aanwijzingen gelden voor eene achtereenvol
gende reeks van adressen, achter het laatste 
adres ]van zoodanige reeks. 

De overige aanwijzingen, bedoeld in art. 12, 
moeten boven elk adres worden herhaald, met 
uitzondering evenwel van de aanwijzingen 
Dringend of D en Gollationneering of TO, waar
van de vermelding vóór het eerste adres vol
doende is en met inachtneming van het be
paalde in het laatste lid van dit artikel. 

Van meervoudige telegrammen worden de 
seinkosten, naar het gezamenlijk aantal woor
den van den tekst, de onderteekening en de ver
schillende adressen, slechts éénmaal berekend. 

Voor de uitreiking van elk afschrift van een 
meervoudig gewoon telegram is de afzender 
verschuldigd, in het binnenlandsch verkeer, 
vijftien cent en in het verkeer met het buiten
land vijf en twintig cent voor elk honderdtal 
woorden, met dien verstande, dat minder dan 
honderd woorden voor honderd woorden wor
den berekend. De kosten van J elk afschrift 
van een meervoudig dringend telegram zijn 
het dubbel van die van gewone telegrammen. 

Elk afschrift wordt alleen voorzien van het 
adres, wa.a.ra.a.n het is te bezorgen, tenzij de 
afzender het tegendeel verlangt in welk geval 
hij de aanwijzing alle adressen mededeelen of 
CT A stelt boven elk adres, waarop die aan
wijzing va.n toepassing is. 

K ustsein-telegrammen. 

28. Het adres der door tusschenkomst van 
een kustseinpost na.ar schepen in zee over te 
brengen telegrammen moet bevatten : 

a. den na.a.m va.n den geadresseerde, met de 
aanwijzingen, welke verder noodig mochten zijn; 

b. den naam, alsmede de nationaliteit van 
het schip en, zoo noodig, het onderscheidings
teeken va.n het Internationaal seinboek ten 
dienste van alle natiën, ingeval er meerdere 
schepen van denzelfden naam zijn ; 

c. den naam van den kustseinpost, zooals 
deze voorkomt in de oflicieele naamlijst der 
kantoren van het Internationaal Bureel te Bern. 

De telegrammen moeten gesteld zijn in de 
taal van het land, waar de kustseinpost is ge
vestigd, of in de seinletters van het Internatio
naal seinboek, ten dienste van alle natiën. 

Voor een telegram na.ar een schip in zee be
taalt de afzender, en voor een telegram van een 
schip uit zee betaalt de geadresseerde, boven 
het gewone tarief, vijftig cent per telegram. 

De afzender van een telegram bestemd voor 
een schip in zee, kan den termijn aangeven, ge
durende welken de overbrenging door de kust
wachtpost moet worden beproefd. Hij schrijft 
dan boven het adres de aanwijzing . . . . . 
dagen. 

Indien het telegram niet binnen den gestelden 
termijn, den dag van aanbieding medegerekend, 
aan het opgegeven schip kan worden geseind, 
of indien, bij het ontbreken van eene dergelijke 
aanwijzing, de overbrenging niet binnen 28 
da.gen plaats heeft kunnen vinden, dan wordt 
daarvan ambtshalve per telegraaf aan den 
afzender kennis gegeven. Deze kan dan, per 
betaald diensttelegram (art. 36) of per post, door 
tusschenkomst van het kantoor van afzending, 
een en andermaal verzoeken, dat de over
brenging telkens gedurende een nieuw tijdvak 
van dertig da.gen beproefd worde. Wordt zoo
danig verzoek niet ontvangen, dan wordt het 
kustsein-telegram als onbestelbaar ter zijde 
gelegd aan het einde van den dertigsten dag na 
de aanbieding, den dag va.n aanbieding niet 
inbegrepen. 

Indien echter de kustseinpost zekerh~id heeft, 
dat het schip zijne waarnemingssfeer heeft ver
laten, vóórda.t het telegram kon worden over
gebracht, dan wordt van de onbestelbaarheid 
onmiddellijk aan den afzender mededeeling 
gedaan. 

· Bij kustsein-telegrammen is vooruitbetaling 
van antwoord slechts toegelaten, indien deze 
bestemd zijn voor schepen op zee. 

Kennisgeving van ontvang kan van kust
sein-telegra.mmen alleen worden verkregen, in
dien deze bestemd zijn voor schepen op zee. De 
kennisgeving wordt dan verzonden door den 
kustseinpost en vermeldt als tijd van aflevering 
het tijdstip, waarop de telegrammen na.ar de 
schepen zijn overgebracht. 

Over den afstand, langs de lijnen van het 
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telegraafnet te doorloopen, kunnen kustsein
telegrammen als dringende telegrammen wor
den verzonden en kunnen betaalde diensttele
grammen worden gewisseld, op kustsein
telegrammen betrekking hebbende. 

Voor kustsein-telegrammen is Collationneering 
niet toegelaten. 

Evenmin kunnen deze telegrammen worden 
voorzien van de aanwijzing Naseinen (FS) en 
van de aanwijzingen tot bezorging per bode 
of per post. 

Zijn kustsein-telegrammen afkomstig van 
schepen op zee, dan wordt in de inleiding als 
kantoor van afzending vermeld de naam van 
den kustseinpost, gevolgd door dien van het 
schip. Als tijd van aanbieding geldt voor deze 
telegrammen het tijdstip, waarop zij door den 
kustseinpost zijn ontvangen. 

Bezorging buiten den bestellingskring. 

29. Is in de plaats van bestemming geen tele
graafkantoor gevestigd, of verlangt de afzender, 
dat zijn telegram niet tot de plaats van be
stemming of tot het naastbijgelegen kantoor 
door de telegraaf zal worden overgebracht, dan 
geschiedt de verdere bezorging van het door 
den afzender aangewezen telegraafkantoor, door 
de post of door boden, volgens opgaaf van den 
afzender. 

Ook telegrammen met de aanwijzing Telegraaf 
restant of T R, Poste restante of GP en Poste res
tante aangeteekend of GPR zijn toegelaten. 

De bezorging per post geschiedt binnen de 
grenzen van het Rijk, waarin het kantoor van 
bestemming gelegen is, zonder kosten voor den 
afzender of den geadresseerde, tenzij de af
zender het telegram heeft voorzien van de aan
wijzing Post aangeteekend of PR of Poste res
tante aangeteekend GPR, in welk geval de ver
zending per post geschiedt op den voet van 
aangeteekenden brief, tegen betaling van tien 
cent. 

De telegrammen bij een ederlandsch kan
toor aangeboden en bestemd voor eene plaats 
aan gene zijde van de Nederlandsche grenzen, 
doch waarvan de overseining naar een eder
landsch kantoor is verzocht, om vandaarperpost 
verder te worden verzonden, worden door het 
telegraafkantoor van bestemming als een ge
frankeerde brief ter post gedaan. In dat geval 
heeft de afzender de kosten van een binnen
landsch telegram en van de postverzending 
naar het land van bestemming te betalen. 

Moet de postbezorging door een kantoor van 
een vreemden Sta.at na.ar een ander land worden 
uitgevoerd, dan betaalt de afzender voor zulk 
eene postverzending twaalf en een halve cent, 

bij aangeteekende verzending twee en twintig 
en een halve cent. 

Indien bij nazending buiten de grenzen van 
den Staat waarin het telegraafkantoor van be
stemming gelegen is, de kosten niet zijn voor
uitbetaald, dan worden de telegrammen als 
gewone ongefrankeerde brieven ter post be
zorgd. 

In het binnenlandsch verkeer kunnen de 
kosten van bezorging per bode door den af
zender betaald of voor rekening van den ge
adresseerde gelaten worden. 

Geschiedt de betaling door den afzender, dan 
schrijft hij boven het adres Bode betaald of XP, 
en betaalt voor die bezorging een vast bedrag 
van vij /tig cent. 

Worden de kosten voor rekening van den ge
adresseerde gelaten, dan betaalt deze de door 
den telegraafdienst voor de bezorging uitge
geven som. 

Indien de geadresseerde vroeger de betaling 
van kosten wegens bezorging per bode heeft ge
weigerd, worden volgende telegrammen hem 
per post als gefrankeerde brief gezonden. 

Staat geen sneller middel ter beschikking van 
het eindtelegraafkantoor, zoo is het tot ver
zending per post verplicht. 

In het verkeer met landen welke die wijze 
van bezorging toelaten, kan de afzender de 
kosten eener bodebezorging vooruitbetalen tot 
het werkelijk uit te geven bedrag, indien hem 
dit bekend is. Hij stelt dan boven het adres de 
aanwijzing Bode betaald x .... of XP x .... 
Blijkt de gestorte som ontoereikend, dan wordt 
het ontbrekende van den geadresseerde gehe
ven; van eventueele overschotten geschiedt 
geene terugbetaling. 

De afzender, die het bedrag van de werkelijk 
uit te geven kosten eener bodebezorging niet 
kent, kan den geadresseerde van de betaling 
vrijstellen, door eene toereikende borgstelling 
te storten. De verschuldigde kosten worden 
alsdan, tot nadere verrekening, door het kan
toor van bestemming opgegeven aan dat van 
afzending, naar keuze van den afzender, _per
telegraaf of per gefrankeerden brief. De af
zender betaalt voor de opgaaf van de bodekos
ten den prijs van een gewoon telegram van vijf 
woorden over denzeliden afstand, indien hij 
opga.af per telegraaf verlangt, in welk geval 
hij boven het adres de aanwijzing Bode betaald. 
telegraaf of XPT moet schrijven, terwijl hij 
eene som van twaalf en een halve cent betaált, in
dien hij opgaaf per gefrankeerden brief verlangt, 
in welk geval hij boven het adres de aanwijzing 
Bode betaald post of XPP stelt. 

Indien het land van bestemming vooraf de 
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kosten - voor bodebezorging heeft opgegeven 
is de afzender verplicht die kosten vooruit te 
betalen. Hij stelt dan vóór het adres de aan
wijzing Bode betaald of XP. 

De in dit artikel genoemde aanwijzingen zijn, 
met uitzondering van Telegraaf restant (T R), 
niet van toepassing op radiotelegrammen, dan 
voor zoover deze afkomstig zijn van Rijks
scheepsstations en gericht aan Nederlandsche 
kantoren te land ; voor laatstgenoemde radio
telegrammen worden de aanwijzingen XPT en 
XPP echter niet toegelaten. 

Weigering van telegrammen. 

30. Indien de telegraafbeambte eerst na de 
aanneming, doch nog vóór de overseining van 
een telegram, of ook na het overseinen daarvan, 
tot de overtuiging komt, dat de inhoud strijdig 
is met de veiligheid van den Staat, de openbare 
orde of de goede zeden (Art. 14 van de Tele
graaf- en Telefoonwet 1904, Staatsblad n°. 7) 
brengt hij het, met opgaaf van redenen, per 
telegraaf, ter kennis van den Directeur-Generaal 
der Posterijen en Telegrafie. 

Ten aanzienl)van reeds overgeseinde tele
grammen behoort de beambte zich vooraf te 
overtuigen, dat de bestelling daarvan nog kan 
worden gestuit. Het kantoor van bestemming 
geeft aan eene aanvraag tot stuiting der bestel
ling, onder zoodanige omstandigheden, gevolg. 

In het internationaal verkeer wordt de niet
uitreiking van een telegram onverwijld aan het 
kantoor van afzending rnP.<lee:edeeld. J: 

Gelijke kennisgeving geschiedt indien de niet
uitreiking het gevolg is van schorsing van het 
telegrafisch verkeer, tenzij zoodanige mede
deeling, met het oog op dejveiligheid van den 
Staat, niet wenschelijk wordt geacht. 

Overkomst van de telegrammen. 

31. Den afzender van een telegram wordt 
geene toezegging gedaan omtrent den tijd, 
waarop het zijnel]bestemming zal bereiken. 

Indien zich echter bij de aanbieding of na 
de aanneming van een telegram aanmerkelijke 
vertraging laat voorzien, moet de afzender, voor 
zooveel mogelijk, daarvan verwittigd en hem, 
indien hij zulks verlangt, het telegram met de 
daarvoor betaalde kosten teruggegeven worden. 

M ededeelingen ambtshalve. 

32. De naam van het kantoor van afzending, 
het volgnummer van het telegram, de dagtee
kening en de tijd van aanbieding worden den 
geadresseerde ambtshalve medegedeeld. 

In de inleiding van radiotelegrammen, af
komstig van scheepsstations, wordt als kantoor 

va,n afzending vermeld de naam van het kust. 
station, gevolgd door dien van het schip. 

Met uitzondering van radiotelegrammen, af
komstig vanRijksscheepsstations en gericht aan 
Nederlandsche kantoren te land, geldt voor 
vorenbedoelde telegrammen als tijd van aan
bieding het tijdstip, waarop het radiotelegram 
door het kuststation wordt ontvangen. 

Alle radiotelegrammen moeten de aanwijzing 
Radio dragen, welke kosteloos als dienstbij
voegsel wordt medegeseind. 

Verzendingsweg. 

33. Indien de afzender omtrent den verzen
dingsweg voor telegrammen naar het buiten
land, waarvoor verschillende wegen openstaan, 
geene aanwijzing heeft gedaan, wordt de minst 
kostbare van de beschikbare wegen gekozen, of, 
bij gelijken prijs, gehandeld overeenkomstig de 
daaromtrent door den Directeur-Generaal der 
Posterijen en Telegrafie te stellen regelen. 

Verlangt de afzender een bepaalden weg te 
zien gekozen, zoo stelt hij eene daartoe strek
kende aanwijzing aan den voet van het tele
gram, welke aanwijzing kosteloos wordt over
gebracht. 

Verzending van telegrammen bij storing. 
34. Bij storing van de gemeenschap tusschen 

twee Nederlandsche kantoren, wordt, zoo moge
lijk, de verzending van de telegrammen langs 
de lijnen van een aangrenzend land beproefd, 
zonder dat uit dezen hoofde den afzender eenige 
kosten, boven het gewone binnenlandsch tarief, 
in rekening worden gebracht. 

Bij storing van den goedkoopsten weg in het 
buitenlandsch verkeer wordt den afzender de 
prijs van den minst kostbaren der overblijvende 
wegen in rekening gebracht, tenzij door hem 
van de bevoegdheid, bedoeld in de tweede zin
snede van art. 33, is gebruik gemaakt, om zelf 
den weg voor de verzending van zijn telegram 
aan te wijzen, in welk geval hij het daarvoor 
geldende tarief moet betalen. 

Een kantoor, dat tijdelijk geheel van de ge
meenschap is afgesloten, verzendt het telegram 
per geadviseerden dienstbrief aan het naaste 
telegraafkantoor, dat tot verderseining in staat 
is behoudens het bepaalde bij artikel 37. 

Volgorde der overbrenging. 
35. De overseining van telegrammen geschiedt 

in de volgende orde : 
a. de noodseinen, afkomstig van schepen, 

alsmede de telegrammen welke in verband 
daarmede worden gewisseld ; 

b. regeeringstelegrammen van de Koningin 
en van de leden van het Koninklijk Huis ; 
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c. regeeringstelegrammen van de Ministers, 
"hoofden van Departementen van algemeen 
bestuur; 

d. regeeringstelegrammen van de Commissa
Tissen der Koningin in de provinciën ; 

e. regeeringstelegrammen van den Directeur 
-van het Kabinet der Koningin ; 

/. regeeringstelegrammen van de opperbevel
nebbers der land- en zeemacht ; 

g. regeeringstelegrammen van de bevellieb
bers in de militaire afdeelingen en van de com
mandanten van de directiën der marine ; 

h. regeeringstelegrammen van den raad van 
toezicht op de spoorwegdiensten ; 

i. regeeringstelegrammen van de Nederland
-scha en vreemde gezanten en consuls ; 

k. de overige regeeringstelegrammen ; 
l. diensttelegrammen van dringenden aard 

,en betaalde diensttelegrammen ; 
m. dringende bijzondere telegrammen ; 
n. niet dringende bijzondere telegrammen, en 
o. diensttelegrammen, welke geen bijzonderen 

-spoed vereischen. 
Overigens wordt de volgorde voor telegram

men van gelijken rang, zooveel mogelijk, be
-paald door den tijd, waarop zij door de afzenders 
-zijn aangeboden. 

Betaalde diensttelegrammen. 

36. De afzender en de geadresseerde van elk 
telegram of de gemachtigde van een hunner 
kunnen binnen den voor de bewaring der tele
grammen gestelden termijn (art. 48), daarom
-trent per telegraaf aanwijzingen geven of in
iJ.ichtingen vragen. Zij betalen dan nevens de 
gewone kosten van het telegram, die van het 
.antwoord, indien dit verlangd wordt. 

Zij kunnen ook een telegram, dat zij ver
-zonden of ontvangen hebben, geheel of gedeel
telijk doen herhalen. 

Geldt het eene herhaling, door den geadres
seerde gevraagd, dan moet deze voor elk te 
herhalen woord het vastgestelde tarief betalen 
met, in het Europeesch verkeer, een minimum 
-van vijftig cent per telegram. Het aldus ver
kregen bedrag omvat tevens de kosten van het 
antwoord. 

Deze telegrammen en in het algemeen elke 
mededeeling omtrent een geheel of gedeeltelijk 
overgeseind telegram, welke aan een telegraaf
kantoor wordt gericht, worden tusschen de be
trokken kantoren in den vorm van betaalde 
diensttelegrammen gewisseld. De wisseling 
van betaalde diensttelegrammen langs radio
-telegrafischen weg is niet toegelaten, behalve 
in het onderling verkeer van Nederlandsche 
kantoren met Rijksscheepsstations. 

De kosten van betaalde diensttelegrammen 
worden terugbetaald, indien blijkt, dat de af
zending noodig was ten gevolge van verminking 
van het oorspronkelijk telegram, of in het al
gemeen ten gevolge van eene dienstfeil, met 
dien verstande, dat bij die tot herhaling geene 
terugbetaling geschiedt van de kosten voor die 
woorden, welke uitsluitend betrekking hebben 
op de juist overgebrachte woorden. 

Nochtans kunnen de kosten van betaalde 
diensttelegrammen tot herhaling ten volle wor
den terugbetaald, indien blijkt, dat door de ver
minking van enkele woorden in het oorspron
kelijk telegram, hetzij dit gesteld is in ver
staanbare taal dan wel in geheim schrift, de zin 
van het geheele bericht onverstaanbaar is ge
worden. 

Geene terugbetaling wordt toegestaan, als 
de in dit artikel bedoelde telegrammen recht
streeks tusschen• den afzender en den geadres
seerde zijn gewisseld. 

Wordt geheele of gedeeltelijke herhaling ge
vraagd van telegrammen, welke door den af
zender langs telegrafischen of telefonischen weg 
zijn aangeboden, en blijkt bij navraag bij den 
afzender, dat een of meer woorden anders be
hooren te luiden dan zooals zij in het telegram 
voorkomen, dan worden de geheven kosten van 
die woorden niet teruggegeven. 

De in dit artikel bedoelde inlichtingen en 
mededeelingen kunnen eveneens per post, door 
tusschenkomst van de telegraafkantoren, wor
den gevraagd en gegeven. De overbrenging ge
schiedt dan op den voet van aangeteekenden 
brief, op kosten van den verzoeker, die tevens 
de kosten van het antwoord, indien hij dit ver
langt, heeft te voldoen. 

Deze kosten kunnen eveneens worden terug
betaald, indien blijkt, dat de afzending noodig 
was ten gevolge van eene dienstfeil. 

Intrekking van telegrammen. 

37. Een telegram, waarvan het overseinen 
nog niet begonnen is, wordt aan den afzender 
of zijn gemachtigde op zijn verzoek terugge
geven. De seinkosten worden dan terugbe
taald onder inhouding van tien cent, tenzij het 
telegram wordt teruggenomen wegens storing, 
na de aanbieding ontstaan, in welk geval de 
volle kosten worden terugbetaald. 

Onder gelijke inhouding geschiedt terugbe
taling en teruggaaf van het telegram, wanneer 
dit niet vóór een door den afzender schriftelijk 
opgegeven tijdstip kan worden verzonden. 

Aan den afzender van een reeds overgeseind 
telegram of aan diens gemachtigde wordt mede 
de gelegenheid gegeven, om de intrekking daar-



36-0 23 JUNI 19 09. 

van te beproeven door een betaald diensttele
gram a.a.n het kantoor van bestemming te 
richten. Het antwoord op dit betaald dienst. 
telegram wordt in het binnenla.ndsch verkeer 
ambtshalve en in het buitenla.ndsch verkeer 
tegen betaling van twaalf en een ha.lven cent 
per post gegeven, tenzij een antwoord per 
telegraaf is vooruitbetaald. 

Heeft de bestelling reeds plaats gehad, dan 
wordt van de intrekking van het telegram a.a.n 
den geadresseerde bericht gezonden, tenzij de 
afzender in het vorenbedoeld betaald dienst
telegram het tegendeel heeft verzocht. 

Indien een telegram na.ar het buitenland op 
een tusschenliggend kantoor wordt aangehou
den, worden de kosten voor den niet door
loopen afstand, zoowel van het oorspronkelijk 
telegram als van het betaalde diensttelegram 
en eventueel van het vooruitbetaalde tele
grafisch antwoord daarop, a.a.n den afzender 
terug betaald. 

Met betrekking tot radiotelegrammen is ver
zending van de in dit artikel bedoelde betaalde 
dieristtelegra.mmen slechts toegelaten na.ar het 
kuststation, hetwelk voor de overbrenging na.ar 
het scheepsstation van bestemming is aange
wezen. tenzij het betreft radiotelegrammen, ge
wisseld tusschen ederla.ndsche kantoren te 
land en Rijksscheepssta.tions. 

Behandeling van de telegrammen ten kantore van 
bestemming. 

38. Terstond na. de ontvangst worden de tele
grammen in volgorde van hun rang en den tijd 
hunner ontvangst ter aflevering gereed gemaakt. 
Het tijdstip der afgifte a.a.n den besteller of a.a.n 
den bode wordt ingeschreven op het ontvang
bewijs, dat, nevens het telegram, den geadres
seerde wordt aangeboden. 

Ieder afzender van een binnenla.ndsch tele
gram kan vorderen, dat het ter plaatse van 
bestemming, zonder omslag, open of wel eigen
handig, of per telefoon, a.a.n den geadres
seerde worde afgeleverd, mits hij van dat ver
langen doe blijken, door plaatsing boven het 
adres van de aanwijzing Open, Eigenhandig of 
MP of wel telefoon. Hetzelfde kan geschieden 
met buitenla.ndsch(l telegrammen, voor zooveel 
het land van bestemming zich tot open afleve
ring, aflevering in eigen handen of per telefoon 
heeft bereid verklaard. 

Bestellingskring. 

39. Door elk telegraafkantoor in Nederland 
worden de telegrammen binnen den door den 
Directeur-Genera.al der Posterijen en Telegrafie 
vast te stellen kring kosteloos besteld. 

Intusschen kan a.a.n telegraafkantoren in 
spoorwegstations buiten dien kring door den 
Minister van Waterstaat het heffen van be
stelgeld worden toegestaan. Dit bestelgeld be
draagt, bij vooruitbetaling door den afzender, 
25 cent. Deze schrijft dan boven het adre3-
va.n het telegram de aanwijzing : Bestelgeld be
taald of DP. Indien het komt ten laste van. 
den geadresseerde, dan wordt het dezen tot 
het werkelijk uitgeschoten bedrag, na.ar gelang: 
van den afstand, in rekening gebracht. 

Bestelling. 

40. De afgifte van het telegram geschiedt 
tegen onderteekening, door of na.mens de ge
adresseerde, van het ontvangbewijs, wa.a.rop
tevens het uur van de ontvangst is in te vullen. 
Bij bestelling van telegrammen met de aan
wijzing Eigenhandig of MP is de geadresseerde· 
in persoon tot de onderteekening van het ont
vangbewijs verplicht. 

Indien de woning van den geadresseerde ge
sloten is of niemand bereid is het telegram 
aldaar in ontvang te nemen, wordt zoo mogelijk 
een kennisgeving achtergelaten, dat het op het 
kantoor kan worden afgehaald. Ook kunnen, 
in dit geval, en behoudens nadere onderteeke~ 
ning van het ontvangbewijs de telegrammen 
in de brievenbus worden geworpen, indien zich 
geene bijzondere omstandigheden daartegen. 
verzetten en er omtrent de juiste bestelling 
geen twijfel kan besta.an. 

Telegrammen met de aanwijzing Telegraaf 
restant of T R worden niet afgegeven, dan nadat 
zij, die zich aanmelden, voor zooveel zij niet ten 
kantore bekend zijn, hunne identiteit op vol
doende wijze hebben bewezen. 

Telegrammen, bestemd voor kantoren met 
nachtdienst, welke na. 11 uur des avonds worden. 
ontvangen, voorzien van de aanwijzing Nacht, 
of die, hoewel zonder deze aanwijzing, na.ar 
het oordeel van het kantoor van bestemming, 
daartoe aanleiding geven, worden dadelijk be
steld. De bestelling van de overige telegram
men, met inbegrip van die met de aanwijzing 
Dag, geschiedt den volgenden morgen, des 
zomers ten 6.30 en des winters ten 7.30 uur. 

Het is den bestellers verboden fooien of ge
schenken, in welken vorm ook, aan te nemen. 

Telegrammen aan reizigers. 

41. Indien reizigers aan het opgegeven adres 
niet worden aangetroffen, dan moet de per
soon, ten wiens huize de bezorging had te ge
schieden, worden uitgenoodigd, schriftelijk te 
verklaren, wat hem nopens de komst of het 
vertrek van den geadresseerde bekend is. 
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Is de geadresseerde nog niet aangekomen, dan 
wordt aan het opgegeven adres eene kennis
geving achtergelaten en het telegram ten kan
tore beschikbaar gehouden tot het einde van 
den dag, als dien van aankomst opgegeven. 
Daarna wordt het overeenkomstig het voor
schrift van art. 43 behandeld. 

Afwijking van de gewone wijze van bezorging. 

42. Op elk telegraafkantoor is een register 
voorhanden, waarin de belanghebbenden ver
zoeken om afwijking van de gewone bestelling 
van hunne telegrammen, bijv. door bezorging 
op bepaalde uren ter beurze, op een kantoor 
of elders, kunnen inschrijven. 

Onbestelbare telegrammen. 

43. Indien een telegram onbestelbaar is, 
wordt aan het kantoor van afzending, zoo mo
gelijk, ambtshalve van de reden der onbestel
baarheid kennis gegeven, met opgaaf, eventu
eel, van de kosten welke alsnog op den afzender 
moeten worden verhaald (art. 20). 

In de kennisgeving van onbestelbaarheid ge
schiedt mededeeling van de in art. 26, laatste 
zinsnede, bedoelde nazending per post . 

Van elke kennisgeving van. onbestelbaarheid 
wordt, als blijkt, dat het adres nauwkeurig is 
overgebracht, aan den afzender bericht gegeven. 

Indien het telegram, na verzending van de 
kennisgeving van onbestelbaarheid, alsnog af
geleverd wordt, moet dit mede ambtshalve 
terstond ter kennis van den afzender worden 
gebracht, tenzij deze, door middel van eene 
kennisgeving van ontvang, met de latere afle
vering in kennis is gesteld. 

Onbestelbare telegrammen worden bij het 
kantoor van bestemming bewaard gedurende 
twee en veertig dagen, te rekenen van den dag 
volgende op dien van den ontvang. 

44. Indien een radiotelegram voor een schip 
op zee door het kuststation niet is overgebracht 
binnen den door den afzender in het adres aan
gegeven termijn, of, bij gebreke van eene aan
wijzing daaromtrent, in den morgen van den 
29sten dag na de aanbieding, dan geeft dit 
kuststation daarvan ambtshalve kennis aan 
den afzender. 

Deze kan, door middel van een betaald 
diensttelegram, overeenkomstig het bepaalde 
in art. 36, aan het kuststation een en andermaal 
doen verzoeken, de overseining telkens geduren
de een nieuw tijdvak van 30 dagen te beproeven. 

Wordt zoodanig verzoek niet ontvangen, dan 
wordt het radiotelegram als onbestelbaar ter 
zijde gelegd aan het einde van den dertigsten 
dag na de aanbieding, den dag van aanbieding 
niet inbegrepen. 

Indien echter het kuststation zekerheid heeft, 
dat het schip zijne werkingsfeer heeft verlaten, 
vóórdat het radiotelegram daarheen kon worden 
overgebracht, dan wordt van de onbestelbaar
heid onmiddellijk aan den afzender mededeeling 
gedaan. 

Terugbetalingen. 

45. Nevens de terugbetalingen, genoemd in 
de artt. 19, 23, 25, 31, 36 en 37 van dit regle
ment, worden terugbetaald aan hen, die ze 
gestort hebben : 

I. Op verzoek. 
a. de volle kosten van elk telegram, dat ten

gevolge van dienstfeilen niet ter bestemming 
is gekomen; 

b. de volle kosten van elk telegram, dat later 
is aangekomen dan bij verzending per post 
mogelijk zou zijn geweest, of dat eene vertraging 
heeft ondergaan, van 12 uren in het binnen
landsch verkeer, alsook in het verkeer met de 
landen binnen Europa, waarmede rechtstreek
sche telegrafische gemeenschap bestaat, van 24 
uren in het verkeer met de overige landen binnen 
Europa, alsmede in het verkeer met Algiers, 
Tunis, Kaukasisch Rusland en Aziatisch Tur
kije en van driemaal 24 uren in alle overige 
gevallen. 

De termijnen van 24· uren en van driemaal 
24 uren worden voor regeerings- en dringende 
telegrammen, a lsmede voor betaalde dienst
telegrammen tot de helft teruggebracht. 

De sluitingsduur van de kantoren, de tijd 
benoodigd voor de bezorging van een telegram 
per bode, de tijd, gebezigd voor de overbrenging 
over zee van kustsein- en radiotelegrammen, 
alsmede die gedurende welken deze telegram
men op een kustseinpost of op een kust- of 
scheepsstation hebben berust, wordt niet als 
vertraging in rekening gebracht. 

c. de volle kosten van elk telegram in geheim 
schrift met collationneering betaald, of van elk 
telegram in verstaanbare taal gesteld, dat, ten 
gevolge van onjuiste overbrenging, zijn doel 
heeft gemist, tenzij de belanghebbende per 
betaald diensttelegram verbetering heeft ver
kregen; 

d. de volle kosten van elk telegram, dat vol
gens artikel 30 na de aanneming in de bestelling 
is gestuit; 

e. de volle kosten van elk telegram met ant
woord betaald, dat tengevolge van eene dienst
feil, welke ·de terugbetaling van de gestorte 
antwoordkosten wettigt, blijkbaar zijn doel niet 
heeft bereikt, evenals de volle kosten van elk 
vooruitbetaald antwoord, dat tengevolge van 
eene dienstfeil, welke de terugbetaling van de 
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overbrengingskosten van het oorspronkelijk 
telegram wettigt, blijkbaar zijn doel niet heeft 
bereikt; 

f. de kosten van elke niet uitgevoerde bij
zondere behandeling van een telegram, zooals 
D, RP, TO, enz., alsmede die voor de over
brenging van de betrekkelijke bijzondere aan
,vijzing ; 

g. de kosten van een of meer onovergeseinde 
woorden, zoodra die 0.50 gl. of meer bedragen, 
tenzij de belanghebbende per betaald dienst
telegram verbetering beeft verkregen ; 

h. de kosten van den niet per telegraaf door
loopen afstand van elk telegram, dat, wegens 
storing van buitenlandsche verbindingen, per 
post of op andere wijze is verzonden, na af- · 
trek van de eventueele kosten voor de wijze van 
verzending, anders dan per telegraaf. 

In de gevallen, bedoeld onder a, b, c, g en h 
van dit artikel, alsmede bij intrekking op 
grond van storing, heeft de terugbetaling alleen 
betrekking op de ingetrokken, vertraagde, ver
minkte of niet ter bestemming aangekomen 
telegrammen, c.q. met inbegrip van de neven
kosten, doch niet op de telegrammen, waarvan 
de verzending noodig was of die doelloos zijn 
geworden door de niet-bezorging, vertraging of 
verminking. 

Bij gedeeltelijke terugbetaling der kosten van 
een telegram met afschriften, wordt voor elk 
afschrüt, als hoedanig het telegram zelf wordt 
medegeteld, een evenredig deel terugbetaald. 

Indien de bestelling van een telegram, waar
van de kosten voor bezorging per bode door den 
afzender zijn betaald, op verzoek van den ge
adresseerde aan een adres binnen den koste
loozen bestellingskring (zie art. 39) geschiedt, 
worden de bodekosten niet dan op aanvraag 
van den afzender terugbetaald. 

In geen geval wordt terugbetaling toegestaan 
van een langs telegrafischen of telefonischen 
weg aangeboden of afgeleverd telegram, tenzij 
het overtuigend bewezen is, dat het niet ter 
bestemming kwam of zijn doel heeft gemist door 
de schuld van den telegraafdienst. 

II. Ambtshalve. 
a. alle kosten voor radiotelegrammen, aan

geboden op Rijksscheepsstations, indien, vóór 
de ontscheping van de afzenders, de overseining 
door het scheepsstation niet is volbracht; 

b. de kust- en scheepstaks, geheven voor 
radiotelegrammen, welke, afkomstig van Ne
derlandsche kantoren te land en gericht aan 
scheepsstations, door een Nederlandsch kust
station niet zijn overgebracht; 

c. voor zoover hieromtrent met de betrokken 
telegraafadministratiën is overeengekomen, de 

kust- en scbeepstaks voor radiotelegrammen, 
verzonden naar buitenlandsche kuststations, 
indien door deze de overseining naar het aan
gewezen scheepsstation niet wordt volbracht. 

Aanvragen om terugbetaling. 

46. De aanvragen om terugbetaling van 
kosten moeten, onder overlegging van bewijs
stukken, uiterlijk vijf maanden na den dag der 
aanbieding van het telegram worden ingediend. 

Tot het doen dier aanvragen zijn formulier
bladen bij de Rijkstelegraaf- of hulptelegraaf
kantoren beschikbaar. 

De stukken betreffende aanvragen om terug
betaling zijn vrij van zegel, doch bij elke aan
vraag moet een bedrag worden gestort van 
vijf en twintig cent, dat, evenals de seinkosten 
van het betrokken telegram, wordt terugbe
taald, indien de klacht gegrond bevonden wordt. 

Het recht op terugbetaling vervalt na zes 
maanden te rekenen van de dagteekening van 
het schrijven, waarbij aan den afzender bericht 
wordt, dat de terugbetaling is toegestaan. 

Afschrift van vroeger verzonden of ontvangen 
telegrammen. 

47. Aan den afzender of den geadresseerde 
van een telegram of aan hunne gevolmach
tigden kunnen, binnen den in art. 48 gestelden 
termijn, deugdelijk verklaarde afschrüten daar
van worden uitgerei1.'t, mits de noodige inlich
tingen worden gegeven om het telegram te 
vinden, en, wat de ontvangen telegrammen 
betreft, voor zoover daarvan een afsohrüt 
bewaard blijft. 

De prijs van een afschrüt is vijftien cent voor 
ieder honderdtal woorden, met dien verstande, 
dat minder dan honderd woorden voor honderd 
worden berekend. 

De aldus af te geven afschrüten zijn vrij 
van zegel. 

Bewaring van telegrammen. 

48.~ De minuten en, voor zoover zij gehouden 
worden, ook de afschrüten van de telegrammen, 
worden ten minste tien maanden, te rekenen 
van den eersten dag der maand, welke op die 
van de aanbieding volgt, bewaard,met denoodi
ge voorzorgen tot verzekering van het geheim. 
Na verloop van dien tijd worden zij vernietigd. 

Voor radiotelegrammen is de in dit artikel 
omschreven termijn op twaalf maanden gesteld. 

V erdeeling van de seinkosten der telegrammen 
tusschen het Rijk en bijzondere 

ondernemingen. 

49. In het verkeer met kantoren van bijzon-
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dere ondernemingen worden de seinkosten der 
telegrammen aldus verdeeld : 

a. van een binnenlandsch telegram, dat de 
lijnen van een of meer bijzondere ondernemingen 
en die van het Rijk doorloopt : de bijzondere 
onderneming of elk der ondernemingen en het 
Rijk een gelijk deel ; 

b. van een verzonden of ontvangen buiten
landsch telegram ontvangt de bijzondere onder
neming een bedrag, gelijkstaande aan haar aan
deel in een binnenlandsch telegram van gelijk 
woordental, met dien verstande echter, dat het 
gemeld aandeel van een dringend telegram het 
drievoud van dat van een gewoon telegram 
bedraagt. 

Het bepaalde in dit artikel is niet van toe
passing op de seinkosten, verschuldigd voor de 
overbrenging tusschen radiotelegraafkantoren. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 23 Juni 
1909 (Staatsblad no. 199). 

Mij bekend, 
De Minister van Waterstaat, 

(get.) L. H . W. REGOUT. 

23 Juni 1909. BESLUIT, waarbij goedkeuring 
wordt onthouden aan een uitbreidingsplan. 

WIJ WILHELMINA, enz. 

Beschikkende op het . beroep ingesteld door 
het gemeentebestuur van Leeuwarden tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Friesland d.d. 21 Januari 1909 n°. 60 3• afd. St. 
waarbij goedkeuring is onthouden aan het 
uitbreidingsplan van de bebouwde kom dier 
gemeente; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord advies van 
26 Mei 1909 n°. 168; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 19 Juni 1909 
n°. 5762, Binnenlandsch Bestuur ; 

Overwegende, dat bij boven vermeld besluit 
van Gedeputeerde Staten onder anderen is be
sloten, het plan van uitbreiding van de be
bouwde kom der gemeente Leeuwarden, vast
gesteld bij Raadsbesluit van 11 Augustus 1908 
n°. 256 B/119, niet goed te keuren; 

dat het besluit van Gedeputeerde Staten 
is genomen uit overweging onder anderen, 
dat de Woningwet, als uitbreidingsplan geen 
schema verlangt maa.r "een in werkelijkheid 
toereikend afgerond plan" (Memorie van Toe
lichting ad art. 28) en dat ook de Raad zeker 
niet zal tegenspreken, dat het Leeuwarder 
uitbreidingsplan "geen afgerond" plan is, dat 
toch reeds de gezondheidscominissie wees op 
het minder gedetailleerde, en de juistheid 

dezer opvatting door Burg. en Weth. in hunne 
begeleidende missive, waarbij zij het plan 
van den Ra.ad aanboden, niet werd ontkend, 
maar dat zij het plan, zooals het was, toch 
,,in overeenstemining met .letter en geest der . 
Woningwet", achtten; 

dat de letter der wet eischt aanwijzing van 
den grond voor "straten" bestemd en nergens 
aanleiding geeft tot de meening, dat hiermede 
alleen "hoofdstraten" zouden worden bedoeld, 
terwijl evenmin wordt voldaan aan den eisch 
dat de grond moet worden aangewezen, die, 
in de naaste toekomst voor straten, grachten 
en pleinen is bestemd," waar immers met 
volstrekte zekerheid kan gezegd worden, dat 
te Leeuwarden tientallen van straten eerder 
tot stand zullen komen, dan de op het plan 
aangeduide; dat de inrichting van het uit
breidingsplan ook met den geest der Woning
wet niet in overeenstemming is, daar de wet
gever afgeronde plannen op het oog had, en 
zoodanig uitgewerkt dat zij niet slechts formeel 
"maar naar eiscb der omstandigheden" aan 
het wetsvoorschrift zouden voldoen ; 

dat het plan nagenoeg uitsluitend bestaat 
in de aanwijzing van de gordelstraat, welke 
aanwijzing zeer zeker nuttig kan zijn, ma.ar 
waarbij het tnsschen de bebouwde kom en 
de gordelstraat gelegen terrein, dat in de 
eerste plaats in de naaste toekomst voor de 
stadsuitbreiding moet dienen, niet in straten 
wordt ingedeeld; dat, zal het uitbreidingsplan 
volgens de bedoeling des wetgevers zijn in
gericht, het juist zal moeten betreffen die 
terreinen, welke aan de bebouwde kom gPenzen; 

dat in het plan niet de peroeelen worden 
genomen die tusschen de bebouwde kom en 
de ontworpen gordelstraat inliggen, en het 
plan zich alleen bepaalt tot wat in de toekomst 
het lichaam der stad zal moeten worden, 
terwijl na.ar het inzien van Gedeputeerde 
Staten zeker de bedoeling is, dat de kaarten 
en de daarbij over te leggen lijst der in het 
plan op te nemen perceelen alle tusschen de 
straten gelegen perceelen moeten bevatten; 

dat van het besluit van Gedeputeerde 
Staten het gemeentebestuur, daartoe door den 
Raad gemachtigd, bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende onder anderen, dat indien het 
uitbreidingspl.m gronden omvat die niet da
delijk aan de bebouwing grenzen, een op de 
waarschijnlijke bedoeling des wetgevers ge
grond bezwaar daartegen niet kan worden 
aangevoerd, dat dit al evenmin het geval is 
op grond van de zeer schaa.rsche toelichting 
op het wetsartikel die doór Gedeputeerde 
Staten wordt aangehaald; dat immers, waar 
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die toelichting vrijwel niets anders inhoudt 
dan de woorden : 

"De wet kan bezwaarlijk waarborgen dat 
een in werkelijkheid toereikend afgerond plan 
worde vastgesteld. Aan de prudentie van den 
Gemeenteraad is over te laten, welke ge
deelten van het nog onbebouwd territoir dit 
plan zal omvatten. Inmenging van Gedepu
teerde Staten nu verhoedt dat door het plaat
selijk bestuur formeel, doch niet naar den 
eisch der omstandigheden het wetsvoorschrift 
wordt nageleefd en ook de mondelinge be
handeling op de bedoeling des wetgevers geen 
meer licht werpt, het bezwáarlijk aangaat, 
een plan dat, gelijk het onderhavige, de uit
breiding der kom vrijwel naar alle windstreken 
beheerscht in strijd te achten met den geest 
van art. 28 der Woningwet, terwijl de toe
lichting elders nog wel de gemeente Leeuwarden 
noemt als een der weinige grootere gemeenten, 
die sinds 1 Januari 1830 hare bevolking niet 
heeft zien verdubbelen, zoodat een beroep op 
"den eiscb der omstandigheden" juist voor 
Leeuwarden, dat zich blijkbaar minder snel 
uitbreidt, en aan een uitbreidingsplan dus 
minder behoefte zou hebben, des te vreemder 
klinkt, dat het uitbreidingsplan echter zoo is 
ontworpen, dat de in aansluiting aan de be
bouwde kom aan te leggen kleinere straten kun
nen uitmonden, op de getraceerde hoofdwegen; 

dat het eenige op de letter der wet gegrond 
bezwaar van Gedeputeerde Staten dit is, dat 
het woord "straten" in het eerste lid van 
art. 28 geen aanleiding geeft tot de opvatting 
dat daarmede alleen hoofdstraten zouden zijn 
bedoeld, en niet de grond is aangewezen, die 
in de naaste toekomst voor aanleg van straten 
enz. is bestemd ; 

dat tegenover die lezing, die bovendien 
medebrengt, dat ook zoogenaamde partieele 
uitbreidingsplannen niet zouden kunnen worden 
toegelaten, met evenveel grond deze kan 
worden geplaatst, dat de woorden der wet 
evenmin aanleiding geven daaruit den eisch 
te lezen dat alle straten enz., die in de naaste 
toekomst zullen ontstaan "op het uitbreidings
plan zullen moeten voorkomen", dat volgens 
het gemeentebestuur de bedoeling der wet 
geene andere kan zijn dan om de uitbreiding 
der bebouwde kom niet aan een min of meer 
oogenblikkelijken inval over te laten, doch 
reeds vooruit de lijnen te trekken, waarlangs 
de uitbreiding zich zal moeten bewegen, zoo
dat de stadsuitleg ter vermijding van het 
ontstaan van een voornamelijk met de eischen 
der hygiene strijdigen toestand in de toekomst 
op stelselmatige wijze plaats vindt; 

dat in dien gedachtengang op het uitbrei• 
dingsplan alleen de aanstaande hoofdstr11ten 
zijn getraceerd en daarmee in verband met 
reeds bestaande wegen, het geraamte van de 
nieuwe stad is aangegeven, waarin al naar 
mate de totstandkoming, de te stichten wijken 
zullen worden ingepart en de te ontstane 
stadsgedeelten met hunne kleinere straten 
worden ingevuld ; 

dat, wanneer reeds dadelijk ook de kleinere 
straten worden aangewezen, zooals door Ge
deputeerde Staten wordt verlangd, het tenge
volge van omstandigheden van allerlei aard, 
ieder oogenblik wenschelijk zal kunnen blijken, 
van het plan af te wijken ; 

dat hiermede aan bouwondernemers een 
groot ongerief in den weg zal worden gelegd 
en ongewenscht oponthoud en geldelijke schade 
zal worden veroorzaakt ; 

dat ten slotte uit de inrichting der ingezonden 
kaarten duidelijk blijkt, welk deel van den 
grond der onderscheiden eigenaars, waarover 
de straten zijn getraceerd, voor laatstgenoemd 
doel zijn aangewezen en dus het overblijvende 
gedeelte aangeeft, welk deel van hunne gronden 
overigens in het plan is begrepen terwijl ook 
de kaarten de kadastrale sectie en de nummers 
dier perceelen aanduiden ; 

Overwegende dat de gronden, waarop het 
bestreden besluit· rust, juist zijn, en die tot 
de Onze makende : 

Gezien de Woningwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving van het bestreden besluit, 
het daartegen ingestelde beroep ongegrond te 
verklaren. 

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

29 Juni 1909. Bi:SLUIT, houdende uitgifte van 
schatkistbiljetten en schatkistpromessen 
volgens de wet van 4 April 1870 (Staats
blad n°. 62), gewijzigd bij die van 31 De
cember 1897 (Staatsblad n°. 181) en de wet 
van 6 December 1881 (Staatsblad n°. 186). 
s. 200. 

29 Juni 1909. BESLUIT, vaststellende den da
tum van inwerkingtreding van het Regle
ment voor het Weduwen- en Weezenfonds 
van militairen benedeI! den rang van officier 
bij de K oloniale troepen. S. 201. 

Bepaald op l Augustus 1909. 



29 JUNI 1909. 365 

29 Juni 1909. WET, houdende bepalingen om
trent de toekenning van pensioen aan de 
weduwen en weezen van militairen en ge
pensionneerde militairen der landmacht 
beneden den rang van officier. S. 202. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1908/09, n°. 200, 1, :al, 
4-13. 

Hand. id. 1908/09, bladz. 2343-2348. 
· Hand. 18 Kamer 1908/09, bladz. 551, 562, 563. 

W1J WILHELMINA, ENZ . .. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is regelen vast te stellen 
omtrent de toekenning van pensioen aan de 
weduwen en weezen van militairen en gepen
sionneerde militairen der landmacht beneden 
den rang van officier; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Aan de weduwen en weezen van 

militairen en van gepensionneerde militairen 
der landmacht wordt volgens de bepalingen 
dezer wet pensioen verleend ten laste van het 
krachtens art. 39 dezer wet op te richten fonds . 

2 . Deze wet verstaat: 
a. onder "militairen" vrijwillig dienende 

militairen der landmacht beneden den rang 
van officier ; 

Onze besluiten tot uitvoering van artikel 15, 
tweede lid der Pensioenwet voor de landmacht 
1902 waarbij de in den bij die besluiten be
hoorenden staat genoP.mde betrekkingen bij 
de landmacht zijn gelijk gesteld met een mili
tairen rang of stand, gelden ook voor deze wet ; 

b. onder "gepensionneerde militairen" mili
tairen als bedoeld sub a, die na de inwerking
treding van deze wet den dienst met pensioen 
verlaten; 

c. onder "rang of stand" een rang of stand 
bij de landmacht beneden den rang van 
officier; 

d. onder "standpensioen" het pensioensbe
drag voor eiken rang of stand aangegeven op 
den staat bedoeld in artikel 15 der Pensioen
wet voor de landmacht 1902 tot een maximum 
van j 440; 

e. onder "weezen" wettige en gewettigde 
kinderen beneden den leeftijd van 18 jaren 
van overleden militairen en gepensionneerde 
militairen als bedoeld sub a en b. 

Indien een kind van hetwelk de echtgenoote 
van een militair of gepensionneerd militair 
bij het overlijrlP.n van haren man ·zwanger is, 
levend ter wereld komt, wordt het aangemerkt 
als reeds geboren toen de vader stierf. 

3 . Militairen die zonder pensioen uit den 
militairen dienst worden ontslagen en gepen• 
sionneerde militairen met tijdelijk pensioen 

voor wie dat pensioen ophoudt, kunnen voor 
de vrouw, met wie zij op het tijdstip van hun 
ontslag gehuwd zijn en voor hunne bij deze 
verwekte of te verwekken kinderen, of. indien 
zij op dat tijdstip ongehuwd zijn, doch wettige 
of gewettigde kinderen beneden den leeftijd van 
18 jaren hebben, voor· die kinderen zich op den 
voet van artikel 26, tweede lid, het behoud ver• 
zekeren van recht op pensioen overeenkomstig 
de bepalingen dezer wet. 

4. Geen aanspraak op pensioen ten laste 
van het in artikel 39 genoemde fonds hebben: 

a. weduwen en weezen die als zoodanig 
recht hebben op pensioen uit de inkomsten 
van den Staat, uit die van zijne Koloniën en 
bezittingen in andere werelddeelen of uit 
eenig ander Rijksfonds dan het in artikel 39 
genoemde, indien dit pensioen meer bedraagt 
dan of gelijk is aan het pensioen, hetwelk zij 
krachtens deze wet zouden kunnen ontvangen. 

Is laatstgemeld pensioen hooger dan het 
eerste, dan wordt een aanvullingspensioen uit 
het in artikel 39 genoemde fonds toegekend. 

Een pensioen, waarop recht is verkregen 
door vrijwillige deelname krachtens bepalingen 
in koloniale vei-ordeningen wordt niet aange: 
merkt als een pensioen uit de inkomsten van 
den Staat of van zijne koloniën en bezittingen 
in andere werelddeelen ; 

b. de weduwe van militair of van een ge
pensionneerd militair die gehuwd is na het 
intreden van zijn zes en vijftigste levensjaar; 

c. de weduwe van een gepensionneerd mili
tair die na het verlaten van den dienst iE ge
huwd; 

d. weezen geboren uit of gewetti.e;d bij een 
door den vader na het intreden van zijn zes 
en vijftigste levensjaar of na het verlaten van 
den dienst gesloten huwelijk. · 

5. Het weduwepensioen bedraagt de helft 
van het standpensioen verbonden aan den rang 
of stand, die de overleden echtgenoot laatste
lijk heeft bekleed. 

Heeft de overleden echtg.enoot vroeger een 
rang of stand bekleed, waaraan een standpen
sioen is verbonden hooger dan het in het eerste 
lid bedoelde, en heeft hij in dien rang of stand 
krachtens art. 24 ten behoeve van het in ar
tikel 39 genoemde fonds bijgedragen, dan be
draagt het pensioen der weduwe de helft van 
eerstgemeld pensioen, tenzij de overledene 
bij den overgang of de I herplaatsing in zijn 
lateren rang of stand of bij zijne latere pen
sionneering het verzoek heeft gedaan bedoeld 
in artikel 27 of dat bedoeld in artikel 30. 

Was de overleden echtgenoot een gepension• 
neerd militair, wiens pensioen geregeld was 
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overeenkomstig artikel 16, tweede lid der Pen
sioenwet voor de landmacht 1902 en die het 
verzoek deed bedoeld in art. 31, dan bedraagt 
het pensioen der weduwe de helft van het 
standpensioen verbonden aan den rang of 
stand, naar welken de regeling van het pen
sioen van den overledene heeft plaats gehad. 

6 . Het weezenpensioen bedraagt: 
a. voor weezen die de door den overleden 

vader nagelaten weduwe tot moeder hebben: 
voor 1 wees 1/ 5 

" 2 weezen 11 / , 0 

3 7 /2. 
4 1'!.o 
5 " of meer ½ van het standpensioen 

bedoeld in artikel 5, eerste lid . 
Indien de weduwe pensioengerechtigd fs, 

wordt haar pensioen met dat harer kinderen 
verhoogd. 

Hertrouwt de moeder, dan wordt na afloop 
van het kwartaal, waarin het ,volgend huwe
lijk wordt gesloten, laatstgemeld pemioen als 
afzonderlijk weezenpensioen uitgekeerd. 

Komt de moeder te overlijden, dan h ebben 
hare kinderen aanspraak op pensioen berekend 
op den voet van li ttera b ; 

b. voor weezen niet behoorende tot die be-
doeld sub a voor : 

1 wees 1 /c 
2 weezen 3/• 

3 of meer weezen ½ van het standpensioen 
bedoeld in artikel 5, eerste lid. 

Indien weezen als bedoeld sub b kinderen 
zijn uit verschillende huwelijken, wordt voor 
de kinderen uit elk huwelijk afzonderlijk het 
pensioen op laatstgemelden voet berekend. 

Het tweede en het derde lid van artikel 5 
zijn ten opzichte van de weezenpensioenen van 
toepassing. 

7. Het gezamenlijk bedrag der pensioenen 
voor kinderen uit verschillende huwelijken 
overschrijdt niet de helft van het standpen
sioen bedoeld in artikel 5. 

Het weezenpensioen - ook het in het vorige 
lid bedoelde gezamenlijke pensioensbedrag -
overschrijdt niet de som van f 220 's jaars. 

Wanneer de voor kinderen uit verschillende 
huwelijken op den voet van artikel 6 berekende 
pensioenen met het oog op de beide vorige 
leden vermindering moeten ondergaan, ge
schiedt de vermindering zóó, dat zij geen ver
andering brengt in de verhouding tusscben de 
pensioensbedragen voor de verschillende groe
pen van kinderen. 

8. Het aanvullingspensioen bedoeld in ar
tikel 4 sub a bedraagt het verschil tusschen 
de twee daar genoemde pensioenen. 

9 . De pensioenen worden in volle guldens 
verleeO:d. 

Onderdeelen van een gulden komen voor 
een gulden in berekening. 

10. Het weduwe- en het weezenpensioen 
gaan in met den dag volgende op dien, tot en 
met welken het militair traktement of pensioen 
van den overleden echtgenoot of vader wordt 
uitbetaald of, zoo de overledene een in eene 
andere Rijksbetrekking herplaatst gepension
neerd militair was, met den dag volgende op 
dien, waarop het genot der aan die betrekking 
verbonden bezoldiging en dat van het pensioen 
hebben opgehouden. 

Was de overledene een ontslagen niet ge
pensionneerd militair, die gebruik maakte van 
de bij artikel 3 gegeven bevoegdheid, dan gaat 
voor zijne weduwe · en weezen het pensioen in 
met den dag volgende op dien van zijn over
lijden of, zoo bij in eene andere Rijksbetrek
king was herplaatst, met den dag volgende op 
dien tot en met welken zijn tractement wordt 
uitbetaald. 

11. Het weduwepensioen toegekend op 
grond van artikel 16, tweede lid gaat in met 
den dag volgende op dien van het overlijden 
van den lateren echtgenoot of op dien, waar
op het vonnis van echtscheiding is uitgespro• 
ken, mits aan het Departement van Financiën 
wordt overlegd het bewijs dat de inschrijving 
bedoeld in art. 276 van het Burgerlijk Wet
boek heeft plaats gehad. 

Genoot de overleden latere echtgenoot trak
tement of pensioen uit 's Rijks kas, dan gaat 
het bedoelde weduwepensioen in met den dag 
volgende op dien tot en met welken dat trak
tement of pensioen wordt uitbetaald. 

12. Het weezenpensioen toegekend op grond 
van artikel 6a, vierde lid, gaat in met het 
kwartaal volgende op dat, waarin de moeder 
is overleden. 

13. Wanneer de in artikel 21 bedoelde 
aanvraag niet binnen een jaar na het tijdstip 
waarop het recht op pensioen verkregen werd, 
of, indien het een verzoek om verhooging 
van een reeds verleend pensioen betreft, niet 
bim:.en een jaar na de toekenning van dat 
pensioen bij het Departement van Financiën 
is ingediend, gaat het pensioen of het hoogere 
pensioen eerst in met het kwa~taal volgende 
op dat, waarin de aanvrage bij dat Departe
ment is ingekomen. 

14. Een ingevolge het tweede lid van ar
tikel 17 opnieuw toegekend weduwe- of weezen
pensioen gaat in met het kwartaal volgende 
op dat, waarin het verzoek om dat pensioen 
bij het Departement van Financiën is ingediend. 
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15. Het weezenpensioen - ook het bedrag 
waarmede ingevolge artikel 6a, tweede lid, het 
pensioen der moeder is verhoogd - wordt tot 
zijn volle bedrag genoten totdat het jongste 
kind den leeftijd van 18 jaren heeft bereikt. 

16. Een weduwepensioen vervalt door het 
hert rouwen van de gepensionneerde. 

Wordt het latere huwelijk door het overlij
den van den echtgenoot of door echtscheiding 
ontbonden, dan wordt aan de v rouw, tenzij 
deze uit kracht van dat huwelijk aanspraak 
heeft op pensioen ten laste van het in artikel 
39 genoemde fonds tot een bedrag gelijk aan 
of hooger dan dat van haar vorige pensioen 
opnieuw op grond van haar vorig huwelijk 
overeenkomstig de bepalingen dezer wet pen, 
sioen toegekend. 

17. Vervallen is een weduwe• of weezen
pensioen waarvan de invordering gedurende 
vijf achtereenvolgende jaren na den dag der 
eerste betaalbaarstelling achterwege is gebleven. 

Een op grond van het eerste lid vervallen 
weduwe- of weezenpensioen kan door Ons aan 
de belanghebbende of belanghebbenden op
nieuw worden toegekend. 

18. De weduwen- en weezenpensioenen 
worden behalve in h et in het vorige artikel 
bedoelde geval, uitbetaald tot het einde van 
het kwartaal , in den loop waarvan zij vervallen. 

19. Bij overlijden van eene weduwe met 
verhoogd weduwepensioen komt dit pensioen 
over het in het vorig artikel bedoelde kwartaal 
ten bate harer kinderen. 

20. De termijnen van een pensioen welke 
niet binnen een jaar na den dag der eerste 
betaalbaarstelling zijn ingevorderd, worden 
niet meer uitbetaald. 
- 21. Toekenning van een weduwe- of wee
zenpensioen of verhooging van een reeds toe
gekend zoodanig pensioen geschiedt alleen op 
schriftelijke aanvrage door of vanwege de be
langhebbende of belanghebbenden. 

De aanv raag moet gericht zijn aan Ons en 
bij het Departement van FinanciP.n worden 
ingezonden. 

De aanvraag en de daarbij over te leggen 
stukken zoomede de voor de inn ing van het 
pensioen over te leggen attestatiën de vita en 
de voor de ontvangst af te geven quitantiën 
zijn vrij van zegelrecht. 

22. Wanneer de in het vorige artikel be
doelde aanvrnag niet binnen vijf jaren na het 
tijdstip waarop het recht op pensioen verkre
gen werd of, indien het een verzoek om ver
h ooging van een reeds verleend pensioen be
treft , niet binnen vijf jaren na de toekenning 
:van dat pensioen bij het Departement van 

Financiën is ingediend, is het recht op pen
sioen of op hooger pensioen verloren. 

23. De weduwen- en weezenpensioenen 
worden op voordracht van Onzen Minister 
van. Financiën door Ons toegekend. 

De bepalingen dezer wet op grond waarvan 
een pensioen wordt ve rleend , worden in Ons 
beeluit tot toekenning van het pensioen vermeld. 

24. Ten behoeve van het in artikel 39 ge
noemde fonds wordt bijgedragen door : 

a. alle militairen met eene echtgenoote of 
wettige of gewettigde kinderen die eventueel 
aanspraak zal of zullen kunnen doen gelden 
op pensioen ten laste van het fonds ; 

b. alle overige, het 56ste levensjaar nog 
niet ingetreden zijnde m ilitairen boven den 
stand van soldaat die, ingevolge de ter zake 
geldende bepalingen, bij goed gedrag vergun
ning tot het aangaan van een huwelijk kunnen 
verkrijgen ; 

c. alle gepensiooneerde militairen met eene 
ecbtgenoote of wettige of gewettigde kinderen 
die eventueel aanspraak zal of zullen kunnen 
doen gelden op pensioen ten laste van het fonds ; 

d. de ontslagen niet gepensionneerde mili 
tairen die gebruik maken van de bij artikel 3 
verleende bevoegdheid. 

25. Militairen en gepensionneerde militairen 
die hebben opgehouden te behooren tot een 
der in het vorige artikel sub a- c genoemde 
categoriën van contributieplichtigen , zijn ver
plicht binnen drie maanden na het tijdstip 
waarop die toestand voor hen is ingetreden, 
van dat tijdstip en van de omstandigheid die 
hunne contributieplichtigheid heeft doen op
h ouden schriftelijk mededeeling te doen aan 
Onzen Minister van Financiën . 

Zie die later wederom contributieplichtig 
worden, zijn verplicht binnen drie maanden 
na het tijdst ip waarop zij in dat geval komen 
te verkeeren , van dat tijdstip en van de om
standigheid die de cont ributieplichtigheid voor 
hen h eeft doen herleven , schriftelijk mede
deeling te doen aan Onzen Minister van Fi
nan ciën. 

26. De bijdrage bedraagt per jaar : 
a. voor de in artikel 24 sub a en b genoemde 

m ilitairen zes ten h onderd van het aan hun 
rang of st !lnd verbonden standpensioen tot 
een maximum van f 26.40 ; 

b. voor de gepensionneerde militairen ge
noemd in artikel 24 sub c drie ten honder<l. 
van hun pensioen tot een maxim um van 
f 13.20 ; in gevallen waarin dat pensioen meer 
bedraagt dan het standpensioen voor den be
trokken rang of stand, bedraagt de bijdrage 
drie ten honderd van laatstgenoemd pensioen. 
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Ontslagen niet gepensionneerde militairen 
die zich ingevolge artikel 3 voor hunne na te 
laten betrekkingen het behoud van het recht 
op pensioen wenschen te verzekeren, dragen 
hiertoe jaarlijks bij een bedrag gelijk aan dat, 
hetwelk z ij vóór het verlaten van den dienst, 
laatstelijk aan pensioensbijdrage verschuldigd 
waren. 

Voor hen die krachtens artikel 4 sub a voor 
hunne na te laten betrekkingen recht hebben 
op een aanvullingspensioen, bedraagt de bij
drage twaalf ten honderd van het bedrag van 
dat pensioen. 

27. Militairen die overgaan en gewezen, 
niet gepensionneerde militairen, die herplaatst 
worden in een rang of stand, waaraan een 
standpensioen is verbonden lager dan dat ver
bonden aan den rang of stand, laatstelijk door 
hen bekleed, blijven, zoo zij in laatstgemelden 
rang of stand verplicht waren om bij te dra
gen, de laatstelijk door hen verschuldigde bij 
drage betalen of betalen deze opnieuw, tenzij 
zij binnen drie maanden na hun overgang of 
hunne herplaatsing aan Onzen Minister van 
Financiën schriftelijk verzoeken naar hun 
nieuwen rang of stand te mogen bijdragen. 

28. Gepensionneerde militairen die als mili
tair worden herplaatst blijven betalen de bij . 
drage die zij laatstelijk verschuldigd waren. 

Is aan den rang of stand, waarin een gepen
sionneerd militair wordt herplaatst, een stand
pensioen verbonden hooger dan dat waarover 
hij laatstelijk heeft bijgedragen, dan betaalt 
hij behalve de in het eerste lid bedoelde bij
drage zes ten honderd van het verschil tusschen 
die twee pensioenen. 

29. Voor ontslagen niet gepensionneerde 
militairen die gebruik maken van de bij arti
kel 3 verleende bevoegdheid, wordt, indien 
zij als militair worden herplaatst, de jaarlijkscbe 
bijdrage bedoeld in artikel 26, tweede lid, ver
vangen door de gewone bijdrage bedoeld in 
het eerste lid sub a van laatstgemeld artikel. 

Artikel 27 is te hunnen opzichte van toe
passing. 

30. Gepensionneerde militairen ten opzichte 
van wie zich vóór hunne pensionneering het 
geval van overgang of dat van herplaatsing 
bedoeld in artikel 27 beeft voorgedaan en die 
daarna op den in dat artikel bedoelden voet 
zijn blijven bijdragen. of op nieuw hebben bij . 
gedragen betalen de bijdrage die zij verschul
digd zouden zijn geweest wanneer bedoelde 
overgang niet had plaats gehad of wanneer zij 
in den vóór de herplaatsing laatstelijk bekleeden 
rang of stand waren herplaatst, tenzij binnen 
drie maanden na den ingang van hun pensioen 

door hen aan Onzen Minister van Financiën 
schriftelijk wordt verzocht te mogen bijdragen 
volgens den gewonen regel van artikel 26, sub b. 

3 1. Gepensionneerde militairen wier pen
sioen is geregeld met toepassing van artikel 
16, tweede lid der Pensioenwet voor de land• 
macht 1902, betalen de bijdrage die zij ver
schuldigd zouden zijn geweest wanneer de 
regeling van bun pensioen was geschied naar 
den laatstel ijk door hen bekleeden rang of 
stand, tenzij zij binnen drie maanden na den 
ingang van hun pensioen Onzen Minister van 
Financiën schriftelijk verzoeken te mogen bij
dragen volgens den gewonen regel van artikel · 
26 sub b. 

32. De bijdragen worden op de traktemen• 
tea en pensioenen der militairen ingehouden. 

33. Wanneer de mededeeling bedoeld in 
artikel 2ó, eerste lid, niet binnen den daar 
voorgeschreven termijn is gedaan, heeft er 
geen teruggave plaats van reeds ingehouden 
pensioensbijdragen. 

Is verzuimd geworden de in het tweede lid 
van dat artikel bedoelde mededeeling binnen 
den daar voorgeschreven termijn te doen, dan 
wordt hetgeen dientengevolge te weinig is b~
gedragen op den eerstvolgenden traktements
of pensioenstermijn zoo mogelijk in zijn geheel 
ingehouden. 

34. Militairen aan wie met stilstand van 
wedde verlof is verleend van meer dan een 
jaar zijn verplicht binnen drie maanden na 
afloop van elk jaar van hun verloftijd de over 
dat jaar verschuldigde pensioensbijdrage te 
storten bij de administratie van het in artikel 
39 genoemde fonds. 

Hetgeen na afloop van den verloftijd nog 
over een gedeelte van een jaar aan pensioens
bijdrage verschuldigd is , wordt op den eersten 
traktementstermijn na het verlof zoo mogelijk 
in zijn geheel ingehouden. 

Niet-betaling van de over eeoig jaar van 
den verloftijd verschuldigde bijdrage binnen 
den daarvoor gestelden termijn doet het recht 
op pensioen voor de na te laten betrekkingen 
verloren gaan. 

Wanneer naar het oordeel van Onzen Mini
ster van Financiën bijzondere omstandigheden 
den belanghebbende hebben belet de bijdrage 
over eenig jaar van het verlof tijdig te voldoen, 
is het vorige lid te zijnen aanzien niet van 
toepassing, mits die bijdrage alsnog binnen 
den door Onzen genoemden Minister te stellen 
termijn bij de administratie van het in artikel 
39 genoemde fonds wordt gestort. 

Verlies van het recht op pensioen op grond 
van het derde lid doet niet ophouden de ver-
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-plicbting om bij te dragen ten behoeve van 
'het in artikel 39 genoemde fonds. 

35. De door militairen, wien met stilstand 
-van wedde een verlof van een jaar of van 
'korteren duur is verleend, over bun verloftijd 
-verschuldigde pensioensbijdrage wordt na afloop 
-van het verlof op den eersten traktementster-
mijn zoo mogelijk in zijn geheel ingehouden. 

36. De bijdrage bedoeld in artikel 26, tweede 
lid, moet voor de eerste maal binnen drie 
maanden na het tijdstip van het verlaten van 
den dienst en vervolgens tel ken jare vóór de ver
jaring van dat tijdsti p aan de administratie van 
het in artikel 39 genoemde fonds worden voldaan . 
· De belanghebbende die in gebreke blijft de 

-eerste bijdrage binnen den hiervoren genoem
den termijn van 3 maanden te voldoen, verliest 
-de in artikel 3 bedoelde bevoegdheid. 

Niet-betaling van eene volgende bijdrage 
binnen den daarvoor gestelden termijn doet 
b et recht op pensioen voor de na te laten be
i;rekkingen verloren gaan. 

Wanneer naar het oordeel van Onzen Minis
ter van Financiën bijzondere omstandigheden 
den belanghebbende hebben belet de eerste of 
-eene volgende bijdrage tijdig te voldoen, zijn 
het tweede en het derde lid te zijnen aanzien 
niet van toepassing, mits de bijdrage waarvan 
-de betaling achterwege is gebleven, alsnog 
binnen den door Onzen genoemden Minister 
-te stellen termijn bij de administratie van het 
in artikel 39 genoemde fonds wordt gestort. 

37. Wanneer een ontslagen niet gepension
lleerd militair binnen den in het eerste lid van 
het vorige artikel gestelden termijn van drie 
maanden overlijdt zonder de daar bedoelde 
bijdrage te hebben voldaan, wordt bij geacht 
-van de in artikel 3 gAgeven bevoegdheid te 
hebben willen gebruik maken. 

38. Door den overleden echtgenoot of vader 
bij zijn overlijden verschuldigd gebleven pen
.sioensbijdragen worden ingehouden op het 
_pensioen der weduwe of weezen. 

Zoo ook wordt in het geval bedoeld in het 
vorige artikel de in het tweede lid van artikel 
:26 bedoelde jaa rlijkscbe bijdrage op het pen
.sioen der weduwe of weezen ingehouden. 

Is voor door den overledene uit verschillende 
buwelijken nagelaten betrekkingen het pensioen 
-op den voet van de artikelen 5 en 6 afzonder
lijk geregeld, dan geschiedt in de gevallen ge
lloemd in de beide vorige leden de inhouding 
-van de bijdrage op de verschillende pensioenen 
in evenredigheid tot de bed ragen. 

39. Er wordt opgericht een weduwen- en 
weezenfonds voor militairen en gepension
neerde militairen der landmacht. 

1909. 

Dit fonds bestaat uit: 
a. de jaarlijkscbe bijdrage uit 's Rijks kas; 
b. de in artikel 26 bedoelde bijdragen. 
Uit het fonds worden betaald : 
a. de ingevolge deze wet toe te kennen 

pensioenen ; 
b. de kosten van beheer van het fonds. 
40. Het beheer van het fonds wordt volgens 

door Ons te stellen .regelen gevoerd aan het 
Departement van Financiën. 

41. Artikel 20 van de Weduwenwet voor 
de ambtenaren 1890 is ten opzichte van het 
fonds van toepassing, met dien verstande dat 
de eerste balans zal worden overgelegd bij de 
begrooting van het fonds vcor 1916 en dat de 
in gemeld artikel sub 1°. en 2°. genoemde be
scheiden niet worden overgelegd bij de be
grooting van het fonds voor het dienstjaar 1910. 

42. Artikel 21 der Weduwenwet voor de 
ambtenaren 1890 tweede lid, sub a-h is ten 
op?.ichte van de wijze van belegging van de 
kapitalen van het fonds van toepassing. 

43. De artikelen 51 en 52 der P ensioenwet 
voor de landmacht 1902 zijn ten opzichte van 
de ingevolge de?.e wet te verleenen pensioenen 
van toepassing. 

Ook artikel 47 dier wet is van toepassing 
met dien verstande dat het eerste lid van dat 
artikel ook geld t voor een wees voor den duur 
van zijn verblijf in eene tuchtschool, indien 
niet door de ouders of den voogd in de kosten 
wordt bijgedragen, of in een Rijksopvoedings
gesticht; voorts dat in het geval, bedoeld in 
het tweede lid, aan Ons blijft voorbehouden 
over het pensioen der veroordeelde ten be
hoeve van hare kinderen te beschikken. 

44. De weduwen en weezen van reeds bij 
de inwerkingtreding van deze wet in het ge
not van pensioen zijnde ontslagen militairen, 
wier ontslag na 22 Januari 1909 is ingegaan, 
worden voor de toepassing van deze wet ge
lijkgesteld met de weduwen en weezen van 
gepensionneerde militairen in den zin van art. 
2 litera b. 

45. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel "W eduwenwet voor de landmacht 
1909" . 

46 . Deze wet treedt in werking met den 
l sten Juli 1909. 

Lasten en hevelen, enz. 
Gegeven ten paleize het Loo, den 29sten 

Juni 1909. 
(qet.) WILHELMINA. 

De Minüter van F inanciën, (g~t.) KoLKMAN, 

De M in. van Oorlog, (get. ) F . H. A . SABRON. 

De Minister van Marine, (ge t .) J. W iiNTB OLT. 

( Ui l,qeg. 15 Juli 1909.) 
24 
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29 Juni 1909. WET, houdende bepalingen om
trent de toekenning van pensioen aan de 
weduwen en weezen van militairen en 
gepensionneerde militairen der zeemacht 
beneden den rang van officier. S. 203. 

Bijl. Hand. 2• Kamer l!l0~/09, n°. 200, 1, 
3-6, 8, 9, 12, 13. 

Hand. id.1908/09, bladz. 2343-2346, 2348, 2350. 

Hand. 1• Kamer 1908/09, bladz. 661,662,663. 

WrJ WILHELMINA, ENZ .. . doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is regelen vast te stellen 
omtrent de toekenning van pensioen aan de 
weduwen en weezen van militairen en gepen
sionneerde militairen der zeemacht beneden den 
rang van officier ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Aan de weduwen en weezen van mi

litairen en van gepensionneerde militairen der 
zeemacht wordt volgens de bepalingen dezer 
wet pensioen verleend ten laste van het krach
tens artikel 39 dezer wet op te richten fonds. 

2. Deze wet verstaat: 
a. onder "zeemacht" niet de Koninklijke 

Marine-Reserve ; 
b. onder "militairen", vrijwillig dienende 

militairen der zeemacht beneden den rang van 
officier ; 

c. onder "gepensionneerde militairen", mili
tairen als bedoeld sub b, die na de inwerking
treding van deze wet den dienst met pensioen 
verlaten; 

d. onder "rang of stand", een rang of stand 
bij de zeemacht beneden den rang van officier ; 

e. onder "standpensioen", het pensioensbe
drag voor elken rang of stand aangegeven op 
den staat bedoeld in artikel 15 der Pensioenwet 
voor de zeemacht 1902 ; 

/. onder "weezen", wettige en gewettigde 
kinderen benèden den leeftijd van 18 jaren 
van overleden militairen en gepensionneerde 
militairen als bedoeld sub b en c. 

Indien een kind van hetwelk de echtgenoote 
van een militair of gepensionneerd militair bij 
het overlijden van haren man zwanger is, levend 
ter wereld komt, wordt het aangemerkt als 
~eeds geboren toen de vader stierf. 

3. Voor de toepassing van deze wet worden : 
l. de in het vorige artikel sub b bedoelde mi

litairen naar het bedrag hunner maandelijksche 
soldij - zonder eenige toelage, bij actieven 
dienst in Nederland - ingedeeld in de vijf vol
gende categorieën : 

a. zij, wier bedoelde soldij bedraagt / 65 of 
meer; 

b. zij wier bedoelde soldij bedraagt van / 55-
tot / 65; 

c. zij wier bedoelde soldij bedraagt van / 38-
tot / 55; 

d. zij wier bedoelde soldij bedraagt van / 28-
tot / 38; 

e. zij wier bedoelde soldij bedr_aagt minder 
dan 28 ; 

en wordt: 
IL het maximum-pensioen vastgesteld voor: 
1. hen die behooren tot categorie a. op j 440; 
2. b. ,, ,, 400; 
3. c. ,, ,, 360 ;. 
4. d. ,, ,, 250_;. 
5. e. ,, ,, 200. 
4. Militairen, die zonder pensioen, uit den. 

militairen dienst worden ontslagen en gepen
sionneerde militairen met tijdelijk pensioen voor 
wie dat pensioen ophoudt, kunnen voor de. 
vrouw met wie zij op het tijdstip van hun 
ontslag gehuwd zijn en voor hunne bij deze 
verwekte of te verwekken kinderen, of, indien 
zij op dat tijdstip ongehuwd zijn, doch wettige. 
of gewettigde kinderen beneden den leeftijd 
van 18 jaren hebben, voor die kinderen zich 
op den voet van artikel 27, tweede lid, het. 
behoud verzekeren van recht op pensioen over
eenkomstig de bepalingen dezer wet. 

5. Geen aanspraak op pensioen ten laste van 
het in artikel 39 genoemde fonds hebben : 

a. weduwen en weezen, die a ls zoodanig 
recht hebben op pensioen uit de inkomsten van. 
den Staat, uit die van zijne koloniën en bezit
tingen in andere werelddeelen of uit een ander
Rijksfonds dan het in artikel 39 genoemde, 
indien dit pensioen meer bedraagt dan of gelijk 
is aan het pensioen, hetwelk zij krachtens deze 
wet zouden kunnen ontvangen. 

Is laatstgemeld pensioen hooger dan het 
eerste, dan wordt een aanvullingspensioen uit 
het in artikel 39 genoemde fonds toegekend. 

Een pensioen waarop recht is verkregen door 
vrijwillige deelname krachtens bepalingen in 
koloniale verordeningen, wordt niet aangemerkt 
als een pensioen uit de inkomsten va.n den Staat 
of van zijne koloniën en bezittingen in andere 
werelddeelen ; 

b. de weduwe van een militair of van een 
gepensionneerd militair, die gehuwd is na· het 
intreden van zijn zes en vijftigste levensjaar ; 

c. de weduwe van een gepensionneerd mili
tair, die na het verlaten van den dienst ge
huwd is; 

d. weezen, geboren uit of gewettigd bij een 
door den vader na het intreden van zijn zes. 
en vijftigste levensjaar of na het verlaten van. 
den dienst gesloten huwelijk. 
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6. Het weduwepensioen bedraagt de helft 
van het maximumpensioen, vastgesteld voor 
de categorie, waartoe de overleden echtgenoot 
laatstelijk behoorde. · 

Heeft de overleden echtgenoot vroeger tot 
eene hoogere categorie behoord, dan de in het 
eerste lid bedoelde, dan bedraagt het pensioen 
der weduwe de helft van het voor die hoogere 
categorie vastgestelde maximum- pensioen , 
tenzij de overledene, toen hij tot de lagere 
categorie kwam te behooren of toen hij later 
werd gepensionneerd, het verzoek heeft ge
daan, bedoeld in artikel 28 of dat, bedoeld in 
artikel 31. 

Was de overleden echtgenoot een gepensi
onneerd militair, wiens pensioen geregeld werd 
naar een rang of stand, waaraan een standpen
sioen is verbonden, lager dan het maximum
pensioen vastgesteld voor de categorie, waartoe 
hij laatstelijk behoorde, en die het verzoek deed, 
bedoeld in artikel 27 b, dan bedraagt het pen_ 
sioen der weduwe de helft van dat stand
pensioen. 

7. Het weezenpensioen bedraagt : 
a. voor weezen, die de door den overleden 

vader nagelaten weduwe tot moeder hebben : 
voor 1 wees 1/ •· · 

2 weezen 11/, 0, 

3 ½ o, 
4 "/u, 
ó of meer weezen ½ van h et maximum

pensioen, bedoeld in artikel 6, eerste lid. 
Indien de weduwe pensioengerechtigd is, 

wordt haar pensioen met dat harer kinderen 
verhoogd. 

Hertrouwt de moeder, dan wordt na afloop 
van het kwartaal, waarin het volgend huwelijk 
wordt gesloten, laatstgemeld pensioen als af
zonderlijk weezenpensioen uitgekeerd. 

Komt de moeder te overlijden, dan hebben 
hare kinderen aanspraak op pensioen berekend 
op den voet van litera b ; 

b. voor weezen, niet behoorende tot die, be-
bedoeld sub a, voor : 

1 wees 1/ 1, 

2 weezen 3 / 8, 

3 of meer weezen ½ van het maximum-pen
sioen, bedoeld in artikel 6, eerste lid. 

Indien weezen a ls bedoeld sub b kinderen 
zijn uit verschillende huwelijken, wordt voor 
de kinderen uit elk huwelijk afzonderlijk het 
pensioen op laatstgemelden voet berekend. 

Het tweede en het derde lid van artikel 6 zijn 
ten opzichte van de weezenpensioenen van toe
passing. 

8. Het gezamenlijk bedrag der pensioenen 
voor kinderen uit verschillende huwelijken over-

schrijdt niet de helft van het maximum-pensi
oen bedoeld in artikel 6. 

Het weezenpensioen - ook ·het in het vorige 
lid bedoelde gezamenlijke pensioensbedrag -
overschrijdt niet de som van / 220 's jaars, 

Wanneer de voor kinderen uit verschillende 
huwelijken op den voet van artikel 7 berekende 
pensioenen met het oog op de beide vorige leden 
vermindering moeten ondergaan, geschiedt de. 
vermindering zóó, dat zij . geen verandering 
brengt in de verhouding tusschen de pensioens
bedragen voor de verschillende groepen van 
kinderen. 

9. Het aanvullingspensioen, bedoeld in ar
tikel 5 sub a, bedraagt het verschil tusschen 
de twee daargenoemde pensiotinen. 

10. De pensioenen worden in volle guldens 
verleend. 

Onderdeelen van een gulden komen voor een 
gulden in berekening. 

11. Het weduwe- en het weezenpensioen gaan 
in met den dag volgende op dien, tot en met 
welken het militair traktement of pensioen van 
den overleden echtgenoot of vader wordt uit
betaald, of, zoo de overledene een in eene 
andere Rijksbetrekking herplaatst gepension
neerd militair was, met den dag volgende op 
dien, waarop het genot der aan die betrekking 
verbonden bezoldiging en dat van het pensioen 
hebben opgehouden. 

Was de overledene een ontslagen, niet ge
pensionneerd militair, die gebruik maakte van 
de bij artikel 4 gegeven bevoegdheid, dan gaat 
voor zijne weduwe en weezen het pensioen 
in met den dag, volgende op dien van zijn 
overlijden, of zoo hij in eene andere Rijksbe
trekking was herplaatst, met den dag, vol
gende op dien tot en met welken zijn traktement 
wordt uitbetaald. 

12. Het weduwepensioen, toegekend op 
grond van artikel 17, tweede lid, gaat in met 
den dag, volgende op dien van het overlijden 
van den lateren echtgenoot, of op dien, waarop 
het vonnis van echtscheiding is uitgesproken 
mits aan het Departement van Financiën wordt 
overgelegd het bewijs dat de inschrijving be
doeld in art. 276 van het Burgerlijk Wetboek 
heeft plaats gehad. 

Genoot de overleden latere echtgenoot trak
tement of pensioen uit 's Rijks kas, dan gaat 
het bedoelde weduwepensioen in met den dag, 
volgende op dien, tot en met welken dat trak
tement of pensioen wordt uitbetaald. 

13. Het weezenpensioen toegekend op grond 
van artikel 7a, vierde lid, gaat in met het 
kwartaal volgende op dat, waarin de moeder is 
overleden. 

24* 
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14. Wanneer de in artikel 22 bedoelde aan
vraag niet binnen een jaar na het tijdstip, 
waarop het recht op pensioen verkregen werd, 
of, indien het een verzoek om verhooging van 
een reeds verleend pensioen betreft, niet binnen 
een jaar na de toekeuning van het pensioen bij 
het Departement van Financiën is ingediend, 
gaat het pensioen of het hoogere pensioen eerst 
in met het kwartaal volgende op dat, waarin de 
aanvrage bij dat J;lepartement is ingekomen. 

15. Een ingevolge het tweede lid van artikel 
18 opnieuw toegekend weduwe- of weezen
pensioen gaat in met het kwartaal, volgende 
op dat, waarin het verzoek om dat pensioen 
bij het Departement van Financiën is ingediend. 

16. Het weezenpensioen - ook het bedrag 
waarmede ingevolge artikel 7 a, tweede lid, het 
pensioen der moeder is verhoogd - wordt tot 
zijn volle bedrag genoten totdat het jongste 
kind den leeftijd van 18 jaren heeft bereikt. 

17. Een weduwepensioen vervalt door het 
hertrouwen van de gepensionneerde. 

Wordt het latere huwelijk door het over
lijden van den echtgenoot of door echtscheiding 
ontbonden, dari wordt aan de vrouw, tenzij 
deze uit kracht van dat huwelijk aanspraak 
heeft op pensioen ten laste van het in artikel 39 
genoemde fonds tot een bedrag gelijk aan of 
hooger dan dat van haar vorig pensioen, op
nieuw, op grond van haar vorig huwelijk, over
eenkomstig de bepalingen dezer wet, pensioen 
toegekend. 

18. Vervallen is een weduwe- of weezenpen
sioen, waarvan de invordering gedurende vijf 
achtereenvolgende jaren na den dag der eerste 
betaalbaarstelling achterwege is gebleven. 

Een op grond van het eerste lid vervallen 
weduwe- of weezenpensioen kan door Ons aan 
de belanghebbende of belanghebbenden op
nieuw worden toegekend. 

19. De weduwen- en weezenpensioenen wor
den, behalve in het in het vorig artikel bedoelde 
geval, uitbetaald tot het einde van het kwartaal 
in den loop waarvan zij vervallen. 

20. Bij overlijden van eene weduwe met ver
hoogd weduwepensioen komt dit pensioen over 
het in het vorig artikel bedoelde kwartaal ten 
bate harer kinderen. 

21. De termijnen van een pensioen welke niet 
binnen een jaar na den dag der eerste betaal
baarstelling zijn ingevorderd, worden niet meer 
uitbetaald. 

22. Toekenning van een weduwe- of weezen
pensioen of verhooging van een reeds toegekend 
zoodanig pensioen geschiedt alleen op schrifte
lijke aanvrage door of vanwege de belang
hebbende of belanghebbenden. 

De aanvraag moet gericht zijn aan Ons en 
bij het Departement van Financiën worden 
ingezonden. 

De aanvraag en de daarbij over te leggen 
stukken, zoomede de voor de inning van het 
pensioen over te leggen attestatiën de vita en 
de voor de ontvangst af te geven quitantiën 
zijn vrij van zegelrecht. 

23. Wanneer de in het vorige artikel bedoelde 
aanvrage niet binnen vijf jaren na het tijdstip, 
waarop het recht op pensioen verkregen werd 
of, indien het een verzoek om verhooging van 
een reeds verleend pensioen betreft, niet binnen 
vijf jaren na de toekenning van dat pensioen 
bij het Departement van Financiën is ingediend, 
is het recht op pensioen of op hooger pensioen 
verloren. 

24. De weduwen- en weezenpensioenen 
worden op voordracht van Onzen Minister van 
Financiën door Ons toegekend. 

De artikelen dezer wet op grond waarvan een 
pensioen wordt verleend, worden in Ons besluit 
tot toekenning van het pensioen vermeld. 

25. Ten behoeve van het inï]artikel 39 ge
noemde fonds wordt bijgedragen door: 

a. alle militairen met eene echtgenoote of 
wettige of gewettigde kinderen, die eventueel 
aanspraak zal of zullen kunnen doen gelden 
op pensioen ten laste van het fonds ; 

b. alle overige, het 56ste levensjaar nog niet 
ingetreden zijnde militairen wier maandelijk
sche soldij, zonder eenige toelage voor actief 
dienenden in Nederland, ten minste / 28 be
draagt; 

c. alle gepensionneerde mili tairen met eene 
echtgenoote of wettige of gewettigde kinderen, 
die eventueel aanspraak zal of zullen kunnen 
doen gelden op pensioen ten laste van het 
fonds; 

d. de ontslagen, niet gepensionneerde mili
tairen, die gebruik maken van de bij artikel 4 
gegeven bevoegdheid. 

26. Militairen en gepensionneerde militairen, 
die hebben opgehouden te behooren tot een 
der in het vorige artikel sub a---c genoemde 
categorieën van contributieplichtigen, zijn ver
plicht binnen drie maanden na het tijdstip, 
waarop die toestand voor hen is ingetreden, 
van dat tijdstip en van de omstandigheid die 
hunne contributieplichtigheid heeft doen op
houden, schriftelijk mededeeling te doen aan 
Onzen Minister van Financiën. 

Zij, die later wederom contributieplichtig 
worden, zijn verplicht binnen drie maanden na 
het tijdstip, waarop zij in dat geval komen te 
verkeeren, van dat tijdstip en van de omstan
digheid, die tle contributieplichtigheid voor hen 
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heeft doen herleven, schriftelijk mededeeling 
te doen aan Onzen Minister van Financiën. 

27. De bijdrage bedraagt per jaar : 
a. voor de in artikel 25, sub a en b genoemde 

militairen, zes ten honderd van het voor de 
categorie, waartoe zij behooren ; vastgestelde 
maximum-pensioen, tot een maximum van 
f 26.40, 

b. voor de gepensionneerde militairen, ge
noemd in artikel 25, sub c, drie ten honderd van 
hun pensioen, tot een maximum van/ 13.20 ; is 
het pensioen geregeld naar een rang of stand, 
waaraan eenstandpensioen isverbonden, hooger 
of lager dan het voor de categorie, waartoe de 
gepensionneerde laatstelijk behoorde, vastge
stelde maximum-pensioen, dan bedraagt de bij
drage drie ten honderd van het bedrag, dat hij 
aan pensioen zou genieten, wanneer het bedoelde 
standpensioen gelijk ware aan het bedoelde 
maximum-pensioen, tenzij - in gevallen waarin 
dat standpensioen lager is dan dat maximum
pensioen - de gepensionneerde binnen dier 
maanden na den dag van ingang van zijn pen
sioen aan Onzen Minister van Financiën schrif
telijk verzoekt te mogen bijdragen over het 
pensioen, hetwelk hij werkelijk geniet ; bedraagt 
het pensioen meer dan het bedoelde maximum
pensioen, dan bedraagt de bijdrage drie ten 
honderd van laatstgemeld pensioen. 

Ontslagen, niet gepensiouneerde mili tairen, 
die zich ingevolge a rtikel 4 voor hunne na te 
laten l;>etrekkingen het behoud van recht op 
pensioen wenschen te verzekeren, dragen hier
toe jaarlijks bij een bedrag, gelijk aan dat, 
hetwelk zij vóór het verlaten van den dienst, 
laatstelijk aan pensioensbijdrage verschuldigd 
waren. 

Voor hen, die krachtens artikel 5 a, voor 
hunne na te laten betrekkingen recht .hebben 
op een aanvullingspensioen, bedraagt de bij 
drage twaalf ten honderd van het bedrag van 
dat pensioen. 

28. Militairen, die bij overgang in een ande
ren rang of stand, en gewezen, niet gepension
neerde militairen, die bij herplaatsing als mi
litai r, in eene lagere categorie komen dan die, 
waartoe zij laatstelijk behoorden, blijven be
talen of betalen op nieuw de bijdrage, die zij 
laatstelijk verschuldigd waren, t enzij binnen 
drie maanden na den dag van hun overgang of 
van hunne herplaatsing door hen aan Onzen 
Minister van Financiën schriftelijk wordt ver
zocht; over het voor de lagere categorie vastge
stelde maximum-pensioen te mogen bijdragen. 

29. Gepensionneerde militairen, die als mili
tair worden herplaatst, blijven betalen de bij
drage, die zij laatstelijk verschuldigd waren. 

Komt een gepensionneerd militair bij zijne 
herplaatsing als militair in eene categorie met 
een maximum-pensioen, hooger dan dat, vast
gesteld voor de categorie, waartoe hij laatstelijk 
behoorde, of, - zoo hij in het daartoe leidend 
geval, het in litera b van a rtikel 27, bedoelde 
verzoek heeft gedaan - hooger dan het stand
pensioen verbonden aan den rang of stand, naar 
welken zijn pensioen werd geregeld, dan be
taalt hij behalve de in het eerste lid bedoelde 
bijdrage, zes ten honderd van het verschil 
tusschen de twee bedoelde maximum-pensioe
nen of tusscben het hoogere maximum-pensioen 
en het bedoelde standpensioen. 

30. Voor ontslagen, niet gepensionneerde 
militairen, die gebruik maken van de bij artikel 
4 verleende bevoegdheid, wordt, indien zij als 
militair worden herplaatst, de jaarlijksche bij 
drage bedoeld in artikel 27, tweede lid, ver
vangen door de gewone bijdrage bedoeld in het 
eerste Jid sub a van laatstgemeld artikel. 

Artikel 28 is te bunnen opzichte van toe
passing. 

31. Gepensionneerde militairen ten opzichte 
van wie zich vóór hunne pensionneering het 
geval van overgang of dat van herplaatsing, 
bedoeld in a rtikel 28, heeft voorgedaan, en 
die daarna op den in dat artikel bedoelden voet 
zijn blijven bijdragen, of opnieuw hebben bij
gedragen, betalen de bijdrage, die zij verschul
digd zouden geweest zijn, wanneer bedoelde 
overgang niet bad plaats gehad of wanneer zij 
bij de hei·plaatsing in de categorie waren ge
komen, -waartoe zij vóór de herplaatsing laat
stelijk behoorden tenzij binnen drie maanden 
na den ingang van hun pensioen door hen aan 
Onzen Minister van Financiën schriftelijk wordt. 
verzocht te mogen bijdragen volgens den ge-. 
wonen regel van art. 27 sub b. 

32. De bijdragen worden op de tractementen 
en pensioenen der militairen ingehouden. 

33. Wanneer de mededeeling, bedoeld in ar-. 
tikel 26, eerste lid, niet binnen den daar voor 
geschreven termijn is gedaan, heeft er geerr 
teruggave plaats van reeds ingehouden pensi
oensbijdragen. 

I s verzuimd geworden de in het tweede lid 
van dat artikel bedoelde mededeeling binnen 
den daar voorgeschreven termijn te doen, dan 
wordt hetgeen dientengevolge te weinig is bij
gedragen op den eerstvolgenden tractements
of pensioenstermijn zoo mogelijk in zijn geheel 
ingehouden. 

34. Militairen aan wie met stilstand van 
wedde verlof is verleend van meer dan een jaar 
zijn verplicht binnen drie maanden na afloop 
van elk jaar van hun verloftijd de over dat jaar 
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verschuldigde pensioensbijdrage te storten bij 
de administratie van het in artikel 39 ge• 
noemde fonds. 

Hetgeen na afloop van den verloftijd nog over 
een gedeelte van een jaar aan pensioensbijdrage 
verschuldigd is, wordt op den eersten trakte
mentstermijn na het verlof, zoo mogelijk in 
zijn geheel ingehouden. 

Niet betaling van de over eenig jaar van den 
verloftijd verschuldigde bijdrage binnen den 
daarvoor gestelden ter mijn doet het recht op 
pensioen voor de na te laten betrekkingen ver
loren gaan. 

Wanneer naar het oordeel van Onzen ?,fi. 

nister van Financiën bijzondere omstandighe
den den belanghebbende hebben belet de bij
drage over eenig jaar van het verlof tijdig te 
voldoen, is het vorige lid te zijnen aanzien niet 
van toepassing, mits die bijdrage alsnog binnen 
den door Onzen genoemden Minister te stellen 
termijn bij de administratie van het in artikel 39 
genoemde fonds wordt gestort. 

Verlies van het recht op pensioen op grond 
van het derde lid doet niet ophouden de ver· 
plichting om bij te dragen ten behoeve van het 
in artikel 39 genoemde fonds. 

35. De door militairen, wien met stilstand 
van wedde een verlof van een jaar of van 
korteren duur is verleend, over hun verloftijd 
verschuldigde pensioensbijdrage wordt na af
loop van het verlof op den eersten trakte
mentstermijn zoo mogelijk in 7.ijn geheel inge
houden. 

36. De bijdrage bedoeld in artikel 27, 
tweede lid, moet voor de eerste maal binnen 
drie maanden na het tijdstip van het verlaten 
van den d ienst en vervolgens telken jare vóór 
de verjaring van dat tijdstip aan de adminis
tratie van het in artikel 39 genoemde fonds 
worden voldaan. 

De belanghebbende, die in gebreke blijft de 
eerste bijdrage binnen den hiervoren genoem
den termijn van drie maanden te voldoen, 
verliest de in artikel 4 bedoelde bevoegd
heid. 

Niet betaling van eene volgende bijdrage 
binnen den daarvoor gestelden term,j n, doet 
het recht op pensioen voor de na te laten be
trekkingen verloren gaan. 

Wanneer naar het oordeel ,an Onzen Mi
nister Yan Financiën bijzondere omstandig
heden den belanghebbende hebben belet de 
eerste of eene volgende bijdrage tijdig te vol
doen, zijn het tweede en het derde lid te zijnen 
aanzien niet van toepassing, mits de bijdrage, 
waarvan de betaling achterwege is gebleven, 
alsnog binnen den door Onzen genoemden Mi-

nister te stellen termijn b ij de administratie 
van het in artikel 39 genoemde fonds wordt 
gestort. 

37. Wanneer een ontslagen, n iet gepension
neerd militair binnen den in het eerste lid van 
het vorig artikel gestelden ter mijn van dr ie 
maanden overlijdt zonder de daar bedoelde bij
drage te hebben voldaan. wordt h ij geacht van 
de in artikel 4 gegeven bevoegdheid te hebben 
willen gebruik maken. 

38. Door den overleden echtgenoot of vader 
bij zijn overlijden verschuldigd gebleven pen
sioensbijdragen worden ingehouden op het pen
sioen der weduwe of weezen. 

Zoo ook wordt in het geval bedoeld in het 
vorige artikel de in het tweede lid van artikel 27 
bedoelde jaarlijksche bijdrage op het pensioen 
der weduwe of weezen ingehouden. 

Is voor door den overledene uit verschillende 
huwelijken nagelaten betrekkingen het pensi
oen op den voet van de artikelen 6 en 7 afzon
derlijk geregeld, dan geschiedt in de gevallen, 
genoemd in de beide vorige leden, de inhouding 
van de bijdrage op de verschillende pensioenen 
in evenredigheid tot de bedragen. 

39. Er wordt opgericht een weduwen- en 
weezenfonds voor militairen en gepensionneerde 
militairen der zeemacht. 

Dit fonds bestaat uit : 
a. de jaarlijksche bijdragen uit 's Rijks kas; 
b. de in artikel 27 bedoelde bijdragen. 
Uit het fonds worden betaald : 
a. de ingevolge deze wet toe te kenn; n pen

sioenen; 
b. de kosten van beheer van het fonds. 
4-0. Het beheer van het fonds wordt volgens 

door Ons te stellen regelen gevoerd aan het De
partement van Financiën. 

41. Artikel 20 van de Weduwenwet voor de 
ambtenaren 1890 is ten opzichte van het fonds 
van toepassing, met dien verstande. dat de 
eerste balans zal worden overgelegd bij de be· 
grooting van het fonds voor 1916 en dat de in 
gemeld artikel sub 1°. en 2°. genoemde beschei
den niet. worden overgelegd bij de begrooting 
van het fonds voor het dienstjaar 1910. 

42. Artikel 21 der Weduwenwet voor de 
ambtenaren 1890 tweede lid, sub 0r-h is ten op
zichte van de wijze van belegging van de kapi
talen van het fonds van toepassing. 

43. De artikelen 53 en 54 der Pensioenwet 
voor de zeemacht 1902 zijn ten opzichte van 
de ingevolge deze wet te verleenen pensioenen 
van toepassing. · 

Ook artikel 49 dier wet is van toepassing met 
dien verstande, dat het eerste lid van dat ar
tikel ook geldt voor een wees voor den duur van 
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zijn verblijf in eene tuchtschool, indien niet 
door de ouders of den voogd in de kosten wordt, 
bijgedragen, of in een Rijksopvoedingsgesticht ; 
voorts dat in het geval. bedoeld in het tweede 
lid, aan Ons blijft voorbehouden over het pen
s ioen der veroordeelde ten behoeve van hare 
kinderen te beschikken. 

44. De weduwen en weezen van reeds bij de 
inwerkingtreding van deze wet in het genot van 
pensioen zijnde ontslagen militai ren, wier ont
slag na 22 J anuari 1909 is ingegaan, worden 
voor de toepassing van deze wet gelijkgesteld 
met de weduwen en weezen van gepensionneer
d e militairen in den zin van art. 2 litera c. 

45. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel "Weduwenwet voor de zeemacht 
1909", 

46. Dèze wet treedt in werking met den lsten 
Juli 1909. 

Last&n en bevelen, enz. 

Gegeven ten paleize het Loo, den 29sten 
Juni 1909. 

(get.) WILHELMINA. 

De Ministe,- van Finan cifa, 
(qet.) KoLKMAN. 

Df Jlf ini.•ler van Marine, 
(gel.) ,J. WENTHOLT. 

De Minister 1:an Oorlog, 
(.fjet.) F. IT. A . 8.ABRuN, 

( Uitgeg. 15 J11li 1909.) 

29 Juni 1909. BESLUIT van den Minister van 
Oorlog, IV• Afd. n°. 241, houdende vast
stelling van een Voorschrift voor het 
verstrekken van personeel en materieel 
voor het doen van seinschoten (1909). 

De Minister van Oorlog, 
Overwegende, dat het wenschelijk is, het 

Voor schrift voor het verstrekken van personeel 
,en materieel voor het doen van seinschoten, 
voorgeschreven in het Reglement op de corres
pondentie bij ijsgang en hoog opperwater op de 
.rivieren, te herzien en aan te vullen ; 

Heeft goedgevonden : 

A. In te trekken de Beschikkingen van 
'2 Maart, 1893, IVde Afd., n°. 45 en van 
28 Mei 1897, IVde Afd., n°. 48; 

B. Vast te stellen het hierna volgende 
Voor schrift voor het verstrekken van personeel 
en materieel voor het doen van seinschoten ( 1909) ; 

0 . Te bepalen, dat dit Voorschrift voortaan 
:zal worden gevolgd. 

(get.) F. H. A. SABRON. 

Behoort bij de Beschikking van den 
Minister van Oorlog dd. 29 Juni 

1909, IV• Afd., N°. 241. 

VOORSCHRIFT voor het verstrekken van 
personeel en materieel voor het doen van 
seinschoten (1909). 

§ 1. De. seinschoten worden in den regel 
door personeel van de Artillerie gelost. 

Voor da t personeel moeten, door de autoriteit 
met het uitzenden belast, geschreven in -
structiën worden opgemaakt, bevattende alle 
inlichtingen, die de Commandant van een 
seinpost voor het bezetten, het in orde brengen 
en het verlaten van den seinpost noodig kan 
hebben. 

In deze instructiën zullen de noodige bepalin
gen zijn opgenomen ter bevordering van het 
naar behooren plaats hebben van de bediening 
der vuurmonden. lederen Command::mt van 
een seinpost wordt vóór zijn vertrek de in
structie, dien post betreffende, ter hand gesteld. 

De in de 4de kolom van de, bij deze Be
schikking behoorende, Bijlage genoemde au
toriteiten zorgen, dat steeds voldoende per
soneel aanwezig is, da t bekend is met hetgeen 
in genoemde instructie is vermeld. 

§ 2. In de bij dit Voorschrift behoorende 
bijlage zijn aangewezen : 

a. de plaatsen, waar seinposten zijn ge
vestigd en het geschut door detachementen 
artillerie wordt bediend ; 

b. de plaatsen, waar de munitiën en de 
laad- en bedieningsgereedschappen zijn op
gelegd; 

c. de autoriteiten, op wier last de detache
menten artillerie worden gereedgemaakt en 
afgezonden ; 

d. de autoriteiten, die met het beheer van 
het materieel op de sein posten zijn belast. 

§ 3. De autoriteiten in de 5de kolom der 
bijlage genoemd zijn, ieder voor zooveel baar 
betreft, verant,woordelijk, dat het voor de 
seinposten bestemde materieel, als ook de 
munitiën, zich te allen tijde voltallig en in 
bekwamen toestand bevinden. 

§ 4. De detachementen worden, op ~erzoek 
van den Inspecteur van den Waterstaat in 
de tweede Inspectie te 's-Gravenhage, op last 
van d e d aarvoor in de 4de kolom de r bij lage 
aangewezen autoriteiten, tot vertrek gereed 
gemaakt. 

In spoedeischende gevallen kan het voor
komen, dat zoodanig verzoek door den Hoofd
ingenieur in het district, waarin de seinpost 
gelegen is, wordt gedaan. 

§ 5. De autoriteiten, die de detachementen 
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moeten verstrekken, geven aan het in § 4 
bedoelde verzoek onmiddellijk gevolg en stellen, 
wanneer het materieel op <ie seinposten onder 
het beheer van een Magazijnmeester der 
Artillerie is gesteld, deze met de ontvangen 
uitnoodiging in kennis. 

Ook geven zij van de mogelijke komst der 
detachementen kennis aan de besturen der 
gemeenten, waar deze eventueel nachtkwartier 
zullen houden. 

§ 6. Zoodra de magazijnmeesters bericht 
ontvangen, dat het tot vertrek gereed maken 
der detachementen is verzocht, dragen zij 
zorg, dat het op de seinposten voorhanden 
materieel, onmiddellijk na aankomst der deta
chementen, ter beschikking van deze worde 
gesteld, terwijl zij , wanneer de gereedschappen 
en de m1mitiën niet aldaar bewaard worden, 
deze gereed houden of doen houden, om door 
de detachementen te worden medegenomen. 

Voor zoover het materieel der seinposten 
niet onder het beheer van magazijnmeesters 
der Ar tillerie is gesteld, rust bovenvermelde 
verplichting op de autoriteiten, die met ge
noemd beheer zijn belast. 

§ 7. De autoriteiten, vermeld in de 4de 
kolom der bijlage, zenden de detachementen 
naar de seinposten, zoodra zij daartoe, door 
den in § 4 genoemden Inspecteur of Hoofd
ingenieur, worden aangezocht per telegram 
van den volgenden inhoud : 

Detachement . h t . . 
Detachementen voor semsc o en nviercorres-

. moet 
pondentie moeten vertrekken naar (naam der 

plaats of namen der plaatsen). 
§ 8. De detachementen begeven zich, on

middellijk na ontvangen bevel, met den meesten 
spoed naa r de hun aangewezen posten, zoo 
noodig medevoerende het materieel, bedoeld 
in § 6. I s onder dit materieel munitie aan
wezig, dan zijn de detachementscommandanten 
verplicht, gedurende de r eis de voorschriften 
op het vervoer van ontplofbare stoffen op te 
volgen en te doen opvolgen. 

§ 9. Bij aankomst van de detachementen 

op de hun aangewezen posten moeten de· 
detachementscommandanten zich zoodra mo
gelijk aanmelden bij den Eerstaanwezend
Waterstaatsambtenaar ter plaatse en verder 
de bevelen van dien ambtenaar in alles, wat 
de seinposten betreft, opvolgen. 

Den naam en de verblijfplaats van meer
genoemden ambtenaar kunnen zij, zoo noodig, 
bij den Burgemeester vernemen. 

§ 10. De detachementen keeren naar hunne 
garnizoenen terug, zoodra zij daartoe last ont
vangen, hetzij van den Commandeerende
Officier, die hen heeft afgezonden, hetzij van 
den in § 9 vermelden Waterstaatsambtenaar. 
Deze ambtenaar zal zoodanigen last steeds 
schriftelijk moeten geven en van de terug
zending van de detachementen mededeeling 
behooren te doen aan de betrokken autoriteiten, 
vermeld in de 4de kolom der bijlage. 

§ ll. De detachementscommandanten moe
ten -zorgen, dat, vóór hun vertrek naar het 
garnizoen, het · materieel in goeden staat ter 
plaatse wordt opgelegd en de vuurmonden 
en affuiten worden schoongemaakt.Van ge
constateerde of ontstane gebreken aan een en. 
ander, geven zij bij terugkomst kennis aan. 
de autoriteit, die hen heeft uitgezonden. 

Gereedschappen en overgeschoten munitiën 
leveren de detachementscommandanten in ter 
plaatse, waar zij die ontvangen hebben. 

Ten opzichte van de eventueel mede te 
voeren munitie geldt hetgeen in het slot van 
§ 8 is voorgeschreven. 

§ 12. Zoodra de detachementen tijdelijk 
ontbonden kunnen worden, geeft de in § 4 
genoemde Inspecteur hiervan kennis aan de 
autoriteiten, vermeld in de 4de kolom der bij
lage, zullende het in laatstgemelde § bedoelde
verzoek door de daarin genoemde hoofd
ambtenaren telkens worden herhaald, wanneer 
dit door ben noodig wordt geacht. 

Mij bekend: 
De Secretaris-Generaal van hef 

Departement van Oorlog, 
(get.) DE BRUIJN. 



Plaatsen, waar 
seinposten zijn ge

vestigd, en het 
geschut door de

tachementen Ar
tillerie wordt 

bediend. 

Plaats waar de 

kardoezen en pijpjes 

zijn opgelegd. 

Plaats waar de 
laad- en bedienings
gereedschappen zijn 

opgelegd. 

Autoriteiten, op wier 
last de detachementen 

artillerie tot vertrek 
worden gereed gemaakt 
en afgezonden, en tot 
wie alzoo de aanvragen 
daartoe moeten worden 

gericht . 

Autoriteiten, belast 
met het beheer van 
het materieel op de 

seinposten. 

T o e l i c h t i n g e n. 

Zutphen • 

Doesburg 

. Fort ,de Pol" bij Zutphen }I Nabij de vuurmonden in \ Co=andeerende Officier Magazijnmeester der 
' bergplaatsen onder be- der Vesting-Artillerie te tillerie te Zwolle. 

. Buskruitmagazijn op het heer van de Genie. 

1 

Zwolle. 
M olenveld te Doesburg. 

Voor zo over niet anders 
Ar- is bepaald, gaan de be

dieningen der seinposten 
met de eerste reisgelegen
heid naar hunne stand
plaatsen. Zoo noodig kan 

Nijmegen 

Arnhem 

Wageningen 

Grave . 

Gorinchem 

Tiel 

Culemborg 

Vianen 

Schoonhoven 

. Verdedigingswerk aan het 
noordelijk landhoofd te 
Nijmegen, onder beheer 
van den militairen 
wachter van fort Bene· 
den Lent. 

. Fort Westervoort. 

Verdedigingswerk aan het 
noordelijk landhoofd te 
Nijmegen, onder beheer 
van den militairen 
wachter van fort Be
neden Lent. 

Fort Westervoort . 

. Artilleriepark te Ede (a). Lokaal nabij het bureau 
van politie te W age
ningen. 

. Fort I sabella te 's-Her- TeGrave ineenbergplaats 
togenbosch (b). nabij de vuurmonden. 

. Gorinchem. 

. Tiel in de schotbalkloods 
onder beheer van den 
militairen wachter al
daar. 

. Fort Everdingen. 

. Fort Everdingen. 

. Schoonhoven. 

Magazijn der Artillerie t e 
Gorinchem. 

Te T i~l in de schotba lk
loods onder beheer van 
den militairen wachter 
aldaar. 

Fort Everdingen. 

Fort Everdingen. 

Schoonhoven . 

echter een bespannen 
Commandant der 8° Com· Commandant der 8° Com- voertuig worden gehuurd, 

pagnie 3° Regiment pagnie 3° R egiment wanneer daarmede de 
Vesting-Artillerie te Vesting-Artillerie te plaats van bestemming 
Arnhem. Arnhem. beduidend vroeger te be-

reiken is. 
(a) De munitie moet 

door de bedieningen per 
. gesloten voertuig over

Commandeerend_e O~cier Commandeeren~e qffimer gebracht worden van Ede 
der Veld-Artillerie te der Veld-Artillerie te naar Wageningen. 
Ede (c). Ede. (b) De munitie moet 

. door de bedieningen per 
Commandeerende Officier Commandeerende Officier gesloten voertuig overge

der Veld-Artillerie te der Veld-Artillerie te bracht worden van' s-H er-
's-Hertogenbosch (c). 's-Hertogenbosch. togenbosch naar Grave. 

~ j (c) Zoo spoedig doenlijk 
zullen dé detachementen 
der Veld-Artillerie te Gra
ve en te Wageningen wor
den vervangen door de-

Commandeerende Officier Magazijnmeester der Ar- tachementen Vesting-Ar
der Vesting-Artillerie te tillerie te Gorinchem. tillerie uit Gorinchem voor 
Gorinchem. eerstgenoemde plaats en 

uit Utrecht voor laatst
genoemde plaats, on zulks 
op uitnoodiging van de 
Commandeerende officie-

! 
ren der Veld-Artillerie, 

' Commandcerende Officier Commandeerende Officier die de betrokken detache 
der Instructie-Compag- der Instructie-Compag- meuten hebben uitgezon-

1 

nie te Schoonhoven. nie te Schoonhoven. den. tot die der Vesting 
Artillerie onderscheiden 
lijk in laa tstvermelde 
plaatsen. 

"-, 
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29 J uni 1909. MlsSIVE van den Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel aan d~ 
Burgemeesters, betreffende overname van 
tuherculeuse rund eren. 

~eermalen wekt de uitslag der schattingen 
van tuberculeuse, door het Rijk overgenomen, 
runderen het vermoeden, dat de schatter 
kennis droeg van de waarde, door den districts
veearts aanvankelijk geraamd. 

Ook blijkt herhaaldelijk, dat de schatter 
niet voldoende rekening houdt met de be
palingen, vervat in de artikelen 4 tot en met 9 
zijner instructie. 

In verband daarmede heb ik de eer U te 
"erzoeken: 

1 °. te bevorderen, dat de schatter onbekend 
blijft met de vermoedelijke waarde van het 
rund en, voor zooveel zulks te Uwer kennisse 
mocht komen, mij in voorkomende gevallen 
mededeeling te willen doen langs welken weg 
de schatter niettemin van die waarde mede
deeling ontving ; 

2°. bi} de benoeming van een deskundige 
tot schatter telkens diens aandacht te vestigen 
op voornoemde bepalingen zijner instructie. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel,, 

Voor den :Minister, 
De Secr.-Generaal,, (get .) H. v. GINKEL, 1. S.-G. 

30 Juni 1909. WET. tot wijziging van de 
artikelen 8, 21 en 43 der Ongevallenwet 
1901. s. 204. 

Bfil. Jland. 2• Ka,ner 1908/09, n°. 198, 1-!l. 
Hand. 2• Ka,ner 1908/09, bladz. 2215-2218. 
Hand. 1• Kanter 1908/09, bladz. 534, 535, 

553, 554, 580- 583. 

WIJ WIL HEL MINA, ENZ ... doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben. 
dat de artikelen 8, 21 en 43 der Ongevallenwet 
1901 (wet van 2 Januari 1901, Staatsblad n°. 1, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 Februari 
1909, Staatsblad n°. 46) behooren te worden 
gewijzigd; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Artikel 8 der Ongevallenwet 1901 

wordt gelezen als volgt : 
"Het dagloon van volontairs, leerlingen en 

dergelijke personen, die wegens hunne onvol
tooide opleiding nog geen loon ontvangen of 
niet het loon, dat in de gemeente, waarin de 
onderneming gevestigd is, of in de naburige ge
meenten de minst betaalde volslagen werk
lieden van hetzelfde geslacht in het vak, waarin 
de opleiding plaats vindt, ontvangen, wordt 
voor de vaststelling van het bedrag van renten 
en begrafeniskosten, ingevolge deze wet toe 

te kennen, gerekend te bedragen een driehon
derdste gedeelte van het loon, dat gedurende 
het aan den dag van het ongeval voorafgaande 
jaar gemiddeld is verdiend door de bovenbe
doelde minst betaalde volslagen werklieden , 
ma.ar niet meer dan één gulden. Hetzelfde 
geldt ten aanzien van het dagloon van personen 
beneden den leeftijd van 21 ja.ren, die geen 
opleiding genieten doch niet het loon ontvan
gen, dat in het bedrijf, waarin zij werkzaam 
zijn, in de hiervoren bedoelde gemeente of ge
meenten door de minst betaalde volslagen werk
lieden van hetzelfde geslacht ontvangen wordt. 

Is het ongeval voorgekomen in verband met 
de uitoefening van eenig bedrijf, bedoeld in 
artikel 7, sub III, dan wordt, indien het dagloon 
van de minst betaalde volslagen werklieden 
van hetzelfde geslacht volgens de bepaling, in 
genoemd lid ver vat, meer dan één gulden zou· 
bedragen, het bedrag van één · gulden a ls dag
loon aangemerkt. 

Dit artikel blijft buiten toepassing, indien 
het dagloon van de in het eerste lid bedoelde 
personen, volgens Q.r tikel 7 berekend, één gulden 
of meer bedraagt.". 

2. Tusschen het derde en het vierde lid van 
artikel 21 der Ongevallenwet 1901 wordt als 
nieuw lid ingevoegd : 

"De in het eerste lid bedoelde uitkeering 
kan over de eerste zes weken na den dag van 
het ongeval per werkdag nooit meer bedragen 
dan hetgeen den verzekerde als tijdelijke uit
keering per werkdag ter zake van dat ongeval 
had kunnen zijn toegekend.". 

3. In artikel 43 der Ongevallenwet 1901 
wordt in plaats van : ,,dat als het dagloon", 
gelezen : ,,dat voor de vaststelling van het be
drag eener rente als het dagloon". 

4. Deze wet treedt in werking op den eersten 
Juli 1909. 

Lasten en bevelen. enz. 
Gegeven ten paleize het Loo, 30 Juni 1909. 

(get. ) WILHELMINA. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

(get.) A. S. T ALMA. 

( Uitgeg. 30 Juni 1909.) 

30 Juni 1909. WET, tot invoeging van twee 
artikelen tusschen de artikelen 50 en 51 
der Ongevallenwet 1901. S. 205. 

Bijl. Hand. 2• Ka,ner 1908/09, n•. 234, 1-5. 
Hand. id. 1908/09, bladz. 2'218. 
Hand. I• Ka,ner 1908/09 bladz. 534, 535, 553, 

554, 583, 584. 

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

dat het noodzakelijk is de invordering van pre-
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m1en en interesten, ingevolge de Ongevallen
wet 1901 verschuldigd, te- vereenvoudigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Tusschen de artikelen 50 en 51 der 

Ongevallenwet 1901 worden opgenomen de 
volgende twee artikelen : 

.,Art. 50bis. De beteekening en de tenuit
voerlegging van de dwangbevelen, in het voor
gaande artikel bedoeld, geschieden door de deur
waarders der directe belastingen. 

Na de beteekening kan uitsluitend worden 
betaald ten kantore dier belastingen, waaraan 
de deurwaarder, houder van het dwangbevel, 
verbonden is, of, bij inbeslagneming, in handen 
van dien deurwaarder. 

De kosten van vervolging worden berekend 
volgens de bepalingen, betrekkelijk de kosten 
van vervolging in zake van directe belastingen_. 
Het recht van parate executie strekt zich uit 
tot deze kosten. 

Art. 50ter. De toerekening en afschrijving 
van de betalingen der werkgevers geschieden 
in de volgende orde : 

1 °. op de kosten van vervolging. zoo die ver
schuldigd zijn ; 

2°. op de interesten tot den dag der betaling, 
indien interesten verschuldigd zijn ; 

3°. op de premiën." 
2. Deze wet treedt in werking op den dag, 

waarop zij wordt afgekondigd. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten paleize het Loo, den 30sten 

Juni 1909. 
(get. ) WILHELMINA. 

De M in. van Landbouw, Nijverheid en Handel , 
(get. ) A. S. T ALMA . 

De llfiniste-r van li'inanciën, (.get.) KoLKMAN. 

(Uifgeg. 7 Juli 1909.) 

30 Juni 1909. WET, tot wijziging en verhoo
ging van het tiende hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1909. S. 206. 

Bij deze wet worden een ige artikelen ver
hoogd en de tekst van eenige artikelen ge
wijzigd, tengevolge waarvan het totaal der 
Vde afdeeling en het eindcijfer van het Xde 
hoofdstuk verhoogd worden met f 80,600.-. 

30 Juni 1909. BESLUIT, waarbij, met intrek
king van het Koninklijk besluit van 11 Mei 
1907 (Staatsblad n•. 100) worden aange
wezen de buitenlandsche instellingen en 
technische hoogescholen, bedoeld in art.120 
der hooger-onderwijswet, alsmede· diplo
ma's en getuigschriften, bedoeld in dat 
wetsartikel, en de daaraan verbonden vrij
stellingen worden omschreven. S. 207. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 13 Mei 1909 no. 
2911", afdeeling Hooger- en Middelbaar Onder
wijs: 

Overwegende, dat ingevolge art. 120, laatste 
lid, der hooger-onderwijswet, door Ons moeten 
worden aangewezen de in dat artikel bedoelde 
buitenlandsche universitaire instellingen van 
onderwijs of onderzoek en buitenlandsche 
technische hoogescholen en moeten worden 
omschreven de diploma's en getuigschriften 
en de daaraan verbonden vrijstellingen ; 

Gezien het advies van den senaat der tech
nische hoogeschool te Delft d.d. 5 November 
1908 n°. 64; 

Den Raad van State gehoord, (advies van 
15 Juni 1909, n°. 14); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 26 Juni 1909, n°. 3947, 
afdeeling Hooger- en Middelbaar Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. V~n het afleggen van het propaedeu

tisch examen ter verkrijging van een der diplo
ma's, bedo()ld in artikel 118 der hooger-onder
wijswet, wordt gedeeltelijk vrijgesteld de be
zitter van het getuigschrift van het met goed 
gevolg afgelegd " Pass-" of "Honours-exami
nation" (Il Department of Science) ter ver
krijging van den graad van "Bachelor of Arts 
(B. A.) aan de "University of the Cape of Good 
Hope" te Kaapstad. 

De vrijstelling wordt verleend, onder het in 
art. 120 der hooger-onderwijswet genoemde 
voorbehoud, voor die vakken, in welke examen 
is afgelegd. Bij de wiskunde is vereischt, dat 
examen zij afgelegd in "l\'lathematics A en B". 

Uit het getuigschrift of bij overlegging ervan, 
moet blijken, in welke vákken examen is af
gelegd. 

2. Van de zuivere en toegepaste wiskunde, 
de theoretische en toegepaste natuurkunde, 
de analytische scheikunde en de delfstofkunde 
wordt bij het afleggen van het propaedeutisch 
exA.men ter verkrijging van het diploma van 
scheikundig ingenieur of technoloog, bedoeld 
in art. 13 van Ons besluit van 4 Juli 1905 
(Staatsblad n°. 227) en van mijningenieur be
doeld in art. 14 van genoemd besluit, vrijgesteld 
de bezitter van het getuigschrift van het met 
gunstig gevolg afgelegd "examination" (V 
Mathematical Science en VI Physical Science) 
ter verkrijging van den graad van "Master of 
Arts" (M. A.) aan de "University of the Cape 
of Good Hope·• te Kaapstad. 
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3. Van de zuivere en toegepaste wiskunde, 
en van de theoretische en toegepaste natuur
kunde wordt bij het afleggen van het propae
deutisch examen ter verkrijging van het diplo
ma van civiel-ingenieur, bedoeld in art. 8 van 
Ons besluit van 4 Juli 1905 (Staatsblad n°. 227), 
van bouwkundig ingenieur of architect, be
doeld in art. 9, van werktuigkundig ingenieur, 
bedoeld in a rt. 10, van scheepsbouwkundig in
genieur, bedoeld in a rt. 11, of voor electro
technisch ingenieur, bedoeld in art. 12 van ge
noemd besluit, vrijgesteld de bezitter van het 
getuigschrift van met goed gevolg afgelegd 
"examination" (V Mathematica! Science en VI 
Physical Science) ter verkrijging van den graad 
van "Master of Arts" (M. A.) aan de "Univer
sity of the Cape of Good H ope" te Kaapstad. 

4. Van de zuivere en toegepaste wiskunde, de 
delfstofkunde, de analytische scheikunde, en 
het handteekenen wordt bij het afleggen van 
het propaedeutisch examen ter verkrijging van 
het diploma voor mijningenieur, bedoeld in 
art. 14 van Ons besluit van 4 Juli 1905 (Staats 
blad n°. 227), vrijgesteld de bezitter van het 
diploma van met goed gevolg afgelegd "first 
mining examination" van de "university of 
the Cape of Good Hope" te Kaapstad of van de 
,,genera! certi.ficate first year" van het "Trans
vaal University College" te Johannesbiirg. 

5. Van het afleggen van het propaedeutisch 
examen ter verkrijging van het diploma voor 
scheikundig ingenieur of technoloog, bedoeld 
in art. 13 van Ons besluit van 4 Juli 1905 
(Staatsblad n°. 227 ), wordt vrijgesteld de be
zitter van h et diploma van _met goed gevolg 
afgelegd "Second mining examination" aan de 
"University of the Cape of Good Hope" te 
Kaapstad of van het "genera! certificate, se
cond year" van het "Transvaal ûniversity 
College" te Johannespurg. 

6. Van de theoretische mechanica wordt bij 
het afleggen van het propaedeutisch examen 
ter verkrijging van bet diploma voor scheikun
dig ingenieur of technoloog, bedoeld in art. 13 
van Ons besluit van 4 Juli 1905 (Staatsblad 
n°. 227), vrijgesteld de bezitter van het diplo
ma van 1!$t goed gevolg afgelegd "honour
examination in mathematics and applied mathes 
m·atics" aan de "University of the Cape of 
Good Hope" te Kaapstad. 

7. Van de theoretische mechanica wordt bij 
het afleggen van het candidaats-examen ter 
verkrijging van het diploma voor civiel-inge
n ieur, bedoeld in art. 8 van Ons besluit van 
4 Juli 1905 (Staatsblad n°. 227), voor bouw
kundig ingenieur of architect, bedoeld in art. 9, 
voor werktuigkundig ingenieur, bedoeld in 

art. ·10, voor scheepsbouwkundig ingenieur,. 
bedoeld in art. 11, en voor electrotechnisch 
ingenieur, bedoeld in art. 12 van genoemd be
sluit, vrijgesteld de bezitter van het diploma 
van met goed gevolg afgelegd "honours exami
nation" in "mathematics and applied mathe
matics" aan de "University of the Cape of 
Good H ope" te Kaapstad. 

8. Van het afleggen van het candidaats
examen ter verkrijging van het diploma voor 
mijningenieur, bedoeld in art. 14 van Ons be
sluit van 4 Juli 1905 (Staatsblad n°. 227 ), wordt 
vrijgesteld de bezitter van het diploma van met 
goed gevolg afgelegd " second mining exami
na tion'· aan de "University of the Cape of 
Good Hope" te Kaapstad of van het "genera! 
certificate, second year" van het "TransvaaL 
University College" te J ohannesbiirg. 

9. Van het afleggen van het propaedeutisch 
examen ter verkrijging van het diploma voor
civiel-ingenieur, bedoeld in art. 8 van Ons be
sluit van 4 Juli 1905 (Staatsblad n°. 227), 
wordt vrijgesteld de bezitter van een getuig-
schrift van met goed gevolg afgelegde "Vor
prüfung" in de "Abteilung für Bau-ingenieur
wesen" ~an eene technische hoogeschool in 
een der Staten van het Duitsche Rijk of van 
de "erste algemeine Staatsprüfung" in de 
"Ban-ingenieur Schule", aan eene t echnische 
hoogesc.hool in Oostenrijk-Hongarije, of van 
" les épreuves préparatoires de l'école du génie 
civil" aan de "Ecole polytechnique fédérale" 
te Zurich. 

10. Van het afleggen van het propaedeutisch 
examen ter verkrijging van het diploma voor 
bouwkundig ingenieur, bedoeld in art. 9 van 
Ons besluit van 4 Juli 1905 (Staatsblad 227), 
wordt vrijgesteld de bezitter van een getu ig-
schrift van met goed gevolg afgelegde "Vor
prüfung" in de "Abteilung Architektur" aan 
eene technische hoogeschool in een der Staten 
van het Duitsche Rijk of van de "ers te algemeine 
Staatsprüfung" in de "Hochbauschule" aan 
eene technische hoogeschool in Oostenrijk-Hon
garije of van " l'examen préparatoire de l'école 
d'architecture" aan de "Ecole polytechnique. 
fédérale" te Zurich. 

11. Van het afleggen van het propaedeutisch 
examen ter verkrijging van het diploma van. 
werktuigkundig ingenieur, bedoeld in art. 10 
van Ons besluit van 4 Juli 1905 (Staatsblad 
no. 227 ) of van electrotechnisch ingenieur, be
doeld in art. 12 van genoemd besluit, wordt 
vrijgesteld de bezitter van een getuigschrift 
van met goed gevolg afgelegde "Vorprüfung" 
in de "Abteilung Maschinen-ingenieurwesen" 
aan een technische hoogeschool in een der Sta-
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ten van het Duitsche Rijk of van de "erste 
.algemeine Staatsprüfung" in de " l\fachinen 
Bauschule" aan eene technische hoogeschool 
in Oostenrijk-Hongarije of van !'examen pré
Jlaratoire de l 'école de mécanique industrielle" 
.aan de "Ecole polytechnique fédérale te Zurich. 

12. Van het afleggen van het propaedeutisch 
examen ter verkrijging van het diploma van 
scheepsbouwkundig ingenieur, bedoeld in art. 
11 van Ons besluit van 4 Juli 1905 (Staatsblad 
n°. 227), wordt vrijgesteld de bezitter van een 
getuigschrift van met goed gevolg afgelegde 
"Vorprüfung" in de "Abteilung Schiff- und 
Schiffmaschinenbau" aan eene technische boo
geschool in een der Staten van het Duitsche Rijk. 

13. Van het afleggen van het propaedeutisch 
examen ter verkrijging van het diploma van 
scheikundig ingenieur of technoloog, bedoeld 
in art. 13 van Ons besluit van 4 Juli 1905 
(Staatsblad n°. 227), wordt vrijgesteld de be
zitter van een getuigschrift van met goed ge
volg afgelegde "Vorprüfung" in d e "Abteilung 
Chemie" aan eene technische hoogeschool in 
een der Staten van het Duitsche Rijk of van 
de "erste algemeine Staatsprüfung" in de 
chemisch technisch Fachschule" aan eene 
technische hoogeschool in Oostenrijk-Hongarije, 
of van " les épreuves préparatoires pour les 
chimistes" of van "les épreuves pour les chi
mistes électriciens de l'école de chémie indus
trielle" aan de " E cole polytechnique féd érale" 
te Zurich. 

14. Van het afleggen van het propaedeutisch 
examen ter verkrijging van het diploma van 
mijningenieur, bedoeld in art. 14 van Ons be
sluit van 4 Juli 1905 (Staatsblad no. 227), wordt 
vrijgesteld de bezitter van een getuigschrift 
van met goed gevolg afgelegde "Vorprüfung" 
in de "Abteilung für Hüttenkunde" aan eene 
technische hoogeschool in een der Staten van 
het Duitsche Rijk. 

15. Van het afleggen van het candidaats
examen ter verkrijging van het diploma van 
civielingenieur, bedoeld in art. 8 van Ons 
besluit van 4 Juli 1905 (Staatsblad n°. 227), 
wordt vrijgesteld de bezitter van een getuig
schrift van met goed gevolg afgelegde "Haupt
prüfung" in de "Abteilung für Bau-ingenieur
wesen" aan eene technische hoogeschool in een 
der Staten van het Duitsche Rijk of van de 
"Zweite Staatsprüfung (Fachprüfung)" in de 
"Ban-ingenieur Schule" aan eene technische 
hoogeschool in Oostenrijk-Hongarije of van " les 
épreuves orales d éfinitives de l'école du génie 
civil" aan de "Ecole polytechnique fédérale te 
Zurich. 

16. Van het afleggen van het candidaats-

examen ter verkrijging van het diploma van 
bouwkundig ingenieur, bedoeld in art. 0 van 
Ons besluit van 4 ,Juli 1905 (Staatsblad n°. 227), 
wordt vrijgesteld de bezitter van een getuig
schrift van met goed gevolg afgelegde "Haupt
prüfung" in de "Abteilung Architektur" aan 
eene technische hoogeschool in een der Sta.ton 
van het Duitsche Rijk of van de "Zweite Staats
prüfung (Fachprüfung)" in de "Hochbau
schule" aan eene technische hoogeschool in 
Oostenrijk-Hongarije of van ,,!'examen oral 
d éfinitif de l'école d'architecture" aan de "Ecole 
polytechnique fédérale" te Zurich. 

17. Va n het afleggen van het candidaats
examen ter verkrijging van het diploma van 
werktuigkundig ingenieur, bedoeld in art. 10 
van Ons besluit van 4 Juli 1905 (Staatsblad 
n°. 227), wordt vrijgesteld de bezitter van een 
getuigschrift van met goed gevolg afgelegde 
,,Hauptprüfung" in de "Abteilung Maschinen
ingenieurwesen" aan eene technische hooge
school in eon der Staten van het Duitsche Rijk 
of van de "Zweite Staatsprüfung (Fachprü
fung)" in eene "Machinenbauschule" aan eene 
technische hoogeschool in Oostenrijk-Hongarije 
of van ,,!'examen oral d éfinitif de l'école de 
mécanique industrielle" aan de "Ecole poly
technique fédérale" te Zurich. 

18. Van het afleggen van het candidaats
examen ter verkrijging van het diploma. van 
scheepsbouwkundig ingenieur, bedoeld in art. 11 
van Ons besluit van 4 Juli 1905 (Staatsblad 
no. 227), wordt vrijgesteld de bezitter van een 
getuigschrift van met goed gevolg afgelegde 
"Hauptprüfung" in de "Abteilung Schiff- und 
Schiffmaschinenbau" aan eene technische hoo
geschool in een der Staten van het Duitsche Rijk. 

19. Van het afleggen van het candidaats
examen ter verkrijging van het diploma van 
electrotechnisch ingenieur, bedoeld in art. 12 
van Ons besluit van 4 Juli 1905 (Staatsblad 
no. 227), wordt vrijgesteld de bezitter van een 
getuigschrift van met goed gevolg afgelegde 
,.Hauptprüfung" in de "Abteilung Elektro
technik" aan eene technische hoogeschool in 
een der Staten van het Diiitsche Rijk of van de 
.,Zweite Staatsprüfung (Fachp1·üfung) für das 
electrotechnische studium" aan eene technische 
hoogeschool in Oostenrijk-Hongarije. 

20, Van het afleggen van het candidaats
examen ter verkrijging van het diploma van 
scheikundig ingenieur of technoloog, bedoeld 
in art. 13 va.n Ons besluit van 4 Juli 1905 
(Staatsblad n°. 227), wordt vrijgesteld de be
zitter van een getuigschrift va.n met goed gevolg 
afgelegde "Hauptprüfung" in de "Abteilung 
Chemie" aan eene technische hoogeschool in 
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een der Staten van het Duitsche Rijk of van de 1 _art. 123 der hooger onderwijswet, wordt onder 
,,Zweite St,aatsprüfung (Fachprüfung)" in de het in artikel 125 dier wet gestelde voorbehoud, 
,,Chemisch-technische Fachschule" aan eene. gelijk gesteld : 
technische hoogeschool in Oostenrijk-Hongarije, 1°. het getuigschrift van met goed · gevolg 
of van "les épreuves orales définitives pour les afgelegd "matriculatio"n examination" aan de 
chimistes de l' école de chimie industrielle" aan "University of the Cape of Good Hope" te 
de "Ecole polytechnique fédérale te Zurich. K aapstad, of van de "Transvaal University 

21. Van het afleggen van het candidaats- College" te J ohannesburg; 
examen ter ver.b.~ijging van het diploma van 2°. het "Reife- of Maturitätszeugniss" van 
mijningenieur, bedoeld in art. 14 van Ons een "Gymnasium" of "Realgymnasium" of 
besluit van 4 Juli 1905 (Staatsblad no. 227), van eene "Oberrealschule" in een der taten 
wordt vrijgesteld de bezitter van een getuig- van het Duitsche Rijk of in Oostenrijk-Hongarije. 
schrift van met goed gevolg afgelegde "Haupt- Onze :Minister van Binnenlandsche Zaken is 
prüfung" in de "Abteilung für Hüttenkunde" belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
aan eene technische hoogeschool in een der in het Staatsblad zal worden geplaatst en waar 
Staten van het Duitsche Rijk. van afschrift zal worden gezonden aan dt'n 

22. Ons besluit van 11 Mei 1907 (Staatsblad R a.ad van State. 
n°. 100) is ingetrokken. Het Loo, den 30sten Juni 1909. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is (get. ) WIL HELM INA. 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat De Minister van Bimwilandsche Zaken, 
in het Staatsblad zal worden geplaatst, en waar- (qet.) HEEMSKERK. 

van afschrift zal worden gezonden aan den (Ui lgeg. W Juli 1909.) 
Raad van State. 

Het Loo, den 30sten Juni 1909. 
(get.) WILH ELMI O A. 

De M int'.ster van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 27 Juli 1909.) 

30 Juni 1909. BESLUIT, waarbij worden aan
gewezen de buitenlandsche instellingen van 
onderwijs of onderzoek, bedoeld in art. 125 
der hooger-onderwijswet. S. 208. 

WrJ WILHEL!\11 A, F.N7.. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 13 Mei 1909, no. 
29103

, afdeeling Hooger- en Middelbaar Onder· 
wijs; 

Overwegende dat ingevolge art. 125, laatste 
lid der hooger onderwijswet. door Ons moeten 
worden aangewezen de in dat artikel bedoelde 
buitenlandsche instellingen van onderwijs of 
onderzoek, alsmede dl' getuigschriften moeten 
worden omschreven, welke met het getuig
schrift in art. 123 vermeld, worden gelijk ge. 
steld; 

Gezien het advies van den Senaat der Tech
nische Hoogeschool te Delft d.d. 5 November 
190 , no. 64; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 Juni 1909, no. 15); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 26 Juni 1909, no. 394 , 
afdeeling Hooger- en Middelbaar Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Met het getuigschrift, bedoeld in 

30 Juni 1909. BESLUIT, houdende vrijstelling 
van het invoerrecht voor amylacetaat, be
noodigd bij de werkzaamheden in fabrie
ken van celluloïdwaren . S. 209. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 1 Juni 1909, n°. 32, Accijnzen; 

Gezien de wet van 11 December 1893 (Staats
blad n°. 175); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 Juni 1909, n°. 7); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 25 Juni 1909, n°. 50, 
Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 
Er wordt vrijstelling van het invoerrecht ge

noten voor amylacetaat, benoodigd bij de werk
zaamheden in fabrieken van celluloïdwaren. 

Ten aanzien van die vrijstelling zijn van toe-

f 
a.ssing de bepalingen, vervat in de a.rtt. 3 tot 
n met 11 van Ons besluit van 11 Augustus 1908 
Staatsblad n°. 284). 

Onze Miruster voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 30sten Juni 1909. 
(get.) W I L H EL i\I 1 N A. 

De Minister van J.i'i11ancilin, (qet. ) K oLKMA.N. 

(Uitgeg. 10 Juli 1909.) 
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30 Juni 1909. WET, tot wijziging en verhoo
ging van het vijfde hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1909. S. 210. 

Bij deze w!\t wordt de tekst van een artikel 
gewijzigd, worden 2 artikelen ingevoegd en 
wordt een artikel verhoogd. 

Ten gevolge van deze invoegingen en ver
hoogingen wordt verhoogd het totaal der Ilde 
afdeeling van het Vde hoofdstuk der taatsbe
grooting voor· het dienstjaar 1909 met f 27,250 
en het totaal der VIide afdeeling van g0'1:egd 
hoofdstuk met .f 2443 en het eindcijfer van 
genoemd hoofdstuk met f 29,693. 

30 Juni 1909. BESLUIT van den Minister 
~an Binnenlandsche Zaken betreffende de 
zitting van het hoofdstembureau van het 
kiesdistrict voor de verkiezing van leden 
van den raad der gemeente Zevenaar. 

De Minister va~ Binnenlandsche Zaken ; 
Gelet op art. 93, 3de lid, der Kieswet; 

Heeft goedge~onden: 
na ingewonnen advies van Gedeputeerde 

Staten van Gelderland te bepalen, dat in het 
kiesdistrict voor de verkiezing van leden van 
den raad der gemeente Zevenaar, de zitting 
van het hoofdstembureau tot het vaststellen 
van den uitslag der verkiezing gehouden wordt 
onmiddellijk na afloop van de werkzaamheid, 
bedoeld in art. 92, lste zinsnede, der Kieswet. 

's Gravenhage, 30 Juni 1909. 
Voor den Minister , 

De Secretaris-Generaal,, 
(get.) QuARLES VAN UFFORD, 1. S.-G. 

1 Juli 1909. WET, houdende wijziging en aan
vulling van de wet van den 25sten Mei 
1880 (Staatsblad n°. 88) tot instelling eener 
Rijkspostspaarbank, gelijk die is gewijzigd 
en aangevuld bij de wetten van 20 Juli 
1895 (Staa tsblad n°. 136) en 8 December 
1906 (Staatsblad n•. 319). S. 211. 

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

dat het wenschelijk is om, in verband met de 
bepalingen der artikelen 392, 397 en 398 van het 
Burgerlijk Wetboek, voor zooveel deze be
treffen tot zekerheid van het voogdijbeheer ver
bonden inlagen in de Rijkspostspaarbank, over 
te gaan tot wijziging en aanvulling van de wet 
van den 25sten Mei 1880 (Staatsblad n°. 88) 
tot instelling eener Rijkspostspaarbank, gelijk 
die is gewijzigd en aangevuld bij de wetten van 
20 Juli 1895 (Sta.atsblad n°. 135) en 8 December 
1906 (Staatsblad n°. 319); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Artikel 9 der wet van 25 Mei 1880 

(Staatsblad n°. 88) tot instelling eener Rijks
postspaarbank, gewijzigd en aangevuld bij de 
wetten van 20 Juli 1895 (Staatsblad n°. 135) en 
8 December 1906 (Staatsblad n°. 319), wordt ge
lezen als volgt : 

Minderjarigen kunnen, zonder de tusschen
komst van hem, die de ouderlijke macht of de 
voogdij uitoefent, spaarbankboekjes bekomen 
en daarop inlagen doen. Op hetgeen op spaar
bankboekjes ten name van minderjarigen is 
verschuldigd, is het in artikel 366 van het Bur
gerlijk Wetboek bedoelde vruchtgenot niet van 
toepassing. 

Zij kunnen eveneens terugbetaling vorderen 
van het verschuldigde op die boekjes, tenzij hij, 
die de ouderlijke macht of de voogdij uitoefent 
er zich tegen verzet. Deze kan ook terugbeta
ling vorderen, doch indien de minderjarige den 
leeftijd van 12 jaren heeft bereikt, alleen na 
verkregen machtiging door den kantonrechter, 
te verleenen in de gevallen en op de wijze be
paald in artikel 451 van het Burgerlijk Wetboek. 

Tot zekerheid van het voogdijbeheer worden 
inlagen ten behoeve van minderjarigen verbon
den door inschrijving van de rechterlijke uit
spraak, waarbij het verband wordt bevolen of 
toegestaan, in de daartoe bestemde bescheiden 
der Rijkspostspaarbank. 

Op het verband, vestigend een recht van 
pand, zijn niet van toepassing de artikelen 1199, 
1201, 1202, 1204 en het tweede lid van artikel 
1205 van het Burgerlijk Wetboek. 

Het verband wordt opgeheven door de door
haling der inschrijving, hetzij krachtens toe
stemming gegeven door de daartoe gerechtigde 
belanghebbende partij, hetzij ingevolge eene in 
kracht van gewijsde gegane rechterlijke uit
spraak, waarbij de doorhaling wordt bevolen. 

De nadere' voorschriften betreffende de in
schrijving en doorhaling worden bij algemeenen 
ma.atregel van bestuur vastgesteld. 

Gehuwde vrouwen kunnen, zonder bijstand 
van hare echtgenooten, spaarbankboekjes te 
haren name bekomen en daarop inlagen doen. 
Met afwijking van het bepaalde bij de artikelen 
160 en 179 van het Burgerlijk Wetboek, ge
schiedt aan haar, met uitsluiting van hare 
echtgenooten, t erugbetaling van hetgeen op een 
spaarbankboekje te ha.ren name verschuldigd is. 

Behoudens het bepaalde bij het slot van het 
tweede lid van dit artikel, mogen op spaarbank
boekjes verschuldigde gelden a lleen worden 
terug- of uitbetaald aan den inlegger of aan 
dengene, die tot de opvrage daarvan door dezen 
is gemachtigd, of die daartoe bij in kracht van 
gewijsde gegane rechterlijke uitspraak i~ ge
rechtigd verklaard. 



384 1 JULI 1909. 

Indien een inlegger het beheer over zijne 
goederen heeft verloren, behoeft de wettelijke 
vertegenwoordiger voor het vorderen van te
rugbetaling geen rechterlijke machtiging, tenzij 
in het geval bedoeld in artikel 103 der wet van 
30 September 1893 (Staatsblad n°. 140). 

Ingeval van verhaal op ingevolge het derde 
lid van dit artikel verbonden inlagen, wordt, 
tenzij in de machtiging van den inlegger of 
in de rechterlijke uitspraak een lager bedrag 
i genoemd, het totaal bedrag der verbonden 
inlagen uitbetaald. 

2. Op Onzen last wordt de wet van 25 Mei 
1880 (Staatsblad n°. 88) tot instelling eener 
Rijkspostspaarbank. met de daarin gebrachte 
wijzigingen in eene doorloopende reeks van ar
tikelen samengevat, en met wijziging dienover
eenkomstig van de aanhaling van artikelen of 
gedeelten van artikelen, met nummering voor 
zooveel noodig van de alinea's en onder inacht,
neming van de gebruikelijke spelling, in het 
Staatsblad geplaatst. 

3. Deze wet treedt op een nader door Ons te 
bepalen dag in werking. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten paleize het Loo, den l sten Juli 

1909. 
(qet.; WILHELM! A. 

De Minister van Waterstaat, 
(.get.) L. H. W. fü:GOUT. 

De Minister van F foa nciën, 
(get.) KoLKMAN. 

De 1,[ inister van Justitie, (get. ) NELTSSEN. 
(Uifgeg. 24 J1.Zi 1909.) 

l Juli 1909. WET, houdende regeling van 
het muntwezen in de kolonie Suriname. 
S. 212. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ..• ct°oen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is eenige nadere voorzie
ningen te treffen omtrent het muntwezen in 
de kolonie Suriname ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. I eder schuldeischer kan betaling vor

deren in wettige betaalmiddelen. 
Wettige betaalmiddelen in de kolonie Su-

riname zijn : 
a. tot ieder bedrag : 
10. in goud: 
het Nederlandsche tienguldenstuk; 
2°. in zilver : 
de ~ ederlandsche rijksdaalder, gulden en 

halve gulden ; 
b. tot beperkt bedrag de volgende Neder

landsche pasmunten : 

1°. tot een bedrag van tien gulden: 
in zilver: 
het vijfentwintigcentstuk en het tiencentstuk; 
2°. tot een bedrag van één gulden : 
in nikkel: 
de stuiver of het vijfcentstuk ; 
3°. tot een bedrag van vijfentwintig cent: 
in brons: 
de twee en een halve cent, de cent en de halve 

cent. 
2. Bij besluit van den Gouverneur worden de 

kantoren aangewezen waar de pasmunt tegen 
rijksdaalders, guldens en halve guldens kan 
worden ingewisseld, mits het aangeboden be
drag niet minder zij dan vijftig gulden in zilve
ren, of tien gulden in nikkelen of bronzen 
pasmunt. 

3. Het is verboden vreemde zilveren, nikkelen, 
bronzen of koperen munten in betaling te geven. 

Bij koloniale verordening kunnen gedeelten 
van <10 kolonie worden aangewezen, waarin dit 
verbod niet zal gelden. 

Onverminderd echter blijft ook daar ieders 
recht o:n wettige betaalmiddelen te eischen. 

4. Het is aan de ambtenaren, met ontvang
sten voor de kassen van openbare lichamen of 
instellingen belast, verboden bij ontvangsten, 
die zij als zoodanig doen, vreemde munten in 
betaling aan te nemen. 

Deze bepaling geldt niet voor de gedeelten 
der kolonie, bedoeld in artikel 3, tweede lid, 

5. Op overtreding van de verbodsbepalingen. 
vervat in de artikelen 3 en 4, wordt bij koloniale 
verordening straf gesteld. 

6. De tot dusver gangbare zilveren vijfcent
stukken worden op het tijdstip en op de wijze, 
bij besluit van den Gouverneur te bepalen, 
buiten omloop gesteld, nadat tot inwisseling 
daarvan gedurende ten minste eene maand 
gelegenheid is gegeven. 

Tot het tijdstip dier buitenomloopstelling 
blijven deze munten wettig betaalmiddel en 
zijn daarop de bepalingen van de artikelen 1 
en 2, voor zoover zij op zilveren pasmunt be-
trekking hebben, toepasselijk. · 

7. Met het in werking treden van deze wet 
vervallen alle vroegere wettelijke regelingen be
treffende het muntwezen in de kolonie Suriname. 

Lasten en bevelen, em:. 
Gegeven ten paleize het Loo, den l sten Juli 

1909. 

(qet.) WILHELM INA. 

De ;Minister van Koloniën, 
(get. ) lDENBURG. 

(Uitgeg. 23 Juli 1909.) 
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1 Juli 1909. W11:T tot regeling van het mijn
recht in de kolonie Curaçao. S. 2l3. 

WIJ WlLHELMIN .A., ENZ • .. doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
d at het wenschelijk is het mijnrecht in de kolonie 
Curaçao nader te r egelen en de hoofdbeginselen 
dier regeling vast te stellen bij de wet ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raa,l van State, enz. 
Art. t: 1. Over de navolgende delfstoffen 

mag in de kolonie Curaçao de eigenaar van den 
grond niet beschikken : 

edelgesteenten, platina, osmium, iridium, 
goud, ~ilver, kwik, bismuth, molybdeen, tin, 
wolframium, lood, koper, zink, cadmium, nikkel, 
kobalt, chroom, ijzer, mangaan, antimoon, ar
senik en st rontium, alle hetzij gedegen, hetzij 
a ls erts, alsook andere delfstoffen, wanneer zij 
met de hier genoemde in dezelfde afzett ing 
gevonden worden en dus gezamenlijk dienen 
gewonnen te worden ; 

graphiet, anthraciet en a lle soorten van steen
en bruinkool ; 

delfstoffen, die op haar gehalte aan zwavel, 
of voor de vervaard iging van aluin en vi triool 
ontgonnen kunnen worden ; phosphaten, die 
tot bemesting d ienen, en salpeter ; 

aardolie, aardpek, aardwas en &Jle andere 
soorten van bitumineuse zelfstandigheden, zoo
wel vaste als vloeibare. benevens de daar n:ede 
v oorkomende gasvormige zelfstandigheden ; 

steenzout, benevens de daar mede in dezelfde 
a fzetting voorkomende zouten. 

2. In geval van twijfel of eenige delfstof tot 
d e in het vor ige Jid genoemde behoort, beslist 
d e Gouverneur. 

3. Het recht om d ie delfstoffen op te sporen 
of te ontginnen wordt verkregen overeenkom
st ig de voorschriften dezer wet en nader bij 
Konink lijk besluit of koloniale verordening 
vast te stellen r egelen, het eerste krachtens 
eene vergunning tot ' opsporing, het tweede 
krachtens eene concessie, beide te verleenen 
d oor den Gouverneur. 

4. Vergunning tot opsporing wordt verleend 
voor eenen bepaalden t ijd , drie achereenvol
gende jaren niet te boven gaande. Zij kan 
vóór het verstrijken van den vergunningster mijn 
tot tweemalen toe telkens voor den tijd van een 
jM,r worden verlengd. De vroeger ingediende 
aanvrage om eene vergunning tot opsporing 
h eeft de voorkeur boven de later ingediende. 

5. Conccsssie tot ontginning word t verleend 
voor eencn bepaalden tijd, vijf en zeventig jaren 
niet te boven gaande. 

6. De wij ze waarop, de uitgestrek theid waar
voor , en de yoorwaarden waaronder de genoem-

1 !Jli! I. 

de vergunningen en concessiën zullen kunnen 
worden verkregen, alsook de rechten en ver
plichtingen, uit die vergunningen en conces
siën voortvloeiende en de rechten en verplich
tingen van de rech thebbenden op den grond 
en van derde belanghebbenden, voor het geva l 
ten behoeve van opsporingen of ontginningen 
over den grond moet worden beschikt, worden 
met inachtneming van de bepalingen dezer wet 
geregeld bij Koninklijk besluit of koloniale 
verordening. 

2. 1. De ontdekking van eene in deze wet 
genoemde delfstof geeft den ontdekker die è,f 
is houder van eene vergunning tot opsporing 
of concessionaris op het veld, binnen welks 
grenzen de delfstof is ontdekt, recht op con
cessie tot ontginning van de ontdekte delfstof, 
zoodra hij zijne aanspraken doet gelden, met 
dien verstande evenwel dat de ontdekker, die 
houder is van eene vergunning tot opsporing, 
zijne aanspraken behoort geldend te maken 
vóór het verstrijken van den termijn waarvoOl' 
de vergunning verleend of verlengd is en dat 
het vroeger ingediende verzoek de voorkeur 
heeft boven het later ingediende. 

2. H et hier bedoelde recht op concessie kan, 
mits in zijn geheel, aan anderen, voldoende 
aan de vereischten in artikel 5 gesteld, worden 
overgedragen, behoudens goedkeuring van den 
Gouverneur. 

3. 1. Het op grond van de concessie verwor
ven recht behoort tot de onroerende zaken ; 
het is voor hypotheek vatbaar en kan door den 
concessionaris worden ver vreemd. 

2. De t itel van aankomst van dat recht moet. 
worden openbaar gemaakt op de wijze, bij Ko
ninklijk besluit of koloniale verordening te 
regelen. Eerst door die openbaar mak ing wordt 
het recht als bestaande aangemerkt . 

4. 1. Onder rechthebbende op den grond 
wordt verstaan degene, d ie een zakelijk rech t 
daarop heeft. Onder derde belanghebbende 
wordt verstaan degene, wiens u it een persoon
lijk recht voor tvloeiende belangen door eene op
sporing of ontginning kunnen worden geschaad . 

2. Onder opsporing wordt verstaan het op
zettelijk ingesteld onderzoek naar de in ar tikel 
1 genoemde delfstoffen met het oogmerk om 
recht tot mijnontginning te verwerven en onder 
ontginning of mijnontginning de opzettelijke 
winning van deze delfstoffen, onverschi llig of 
die winning geschiedt door ondcraardsche mijn
wer ken, open groeven, grondbOl'ingen of op 
andere wij ze. 

5. 1. Geen anderen kunnen houders van ver
gunningen tot opspor ing of van concessiën 
zij n dan: 

25 
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a. Nederlanders, 
b. ingezetenen van Nederland of van de ko

lonie Curaçao, 
c. vennootschappen, gevestigd in Nederland 

of in de kolonie Curaçao, waarvan wat de naam
looze vennootschappen betreft, de eenige be
stuurder of commissaris, dan wel, als er twee 
zijn, beide, of, ais er meer bestuurders zijn, de 
meerderheid, ·alsmede de meerderheid der com
missarissen, en, wat vennootschappen onder 
eene firma en die bij wijze van geldschieting 
betreft, de eenige beheerende vennoot, dan wel, 
a ls er twee zijn, beide, of als er meer behecrende 
vennooten zijn de meerderheid, Nederlanders 
dan wel ingezetenen van de kolonie Curaçao zijn; 

met dien verstande, dat de niet in de kolonie 
Citraçao gevestigde personen of vennootschap
pen a ldaar behoorlijk moeten zijn vertegen
woordigd. 

2. Als ingezetenen van de kolonie Curaçao 
worden aangemerkt zij, die hunne woonplaats 
in de kolonie hebben. Het ingezetenschap 
houdt op door vestiging der woonplaats buiten 
de kolonie. Een minderjarige in den zin der 
Curaçaosche wet, wiens vader of voogd inge
zetene is, wordt als ingezetene aangemerkt. 
Meerderjarig geworden, behoudt hij de hoeda
nigheid van ingezetene, indien hij zijne woon
plaats in de kolonie Curaçao vestigt. 

3. Do rechten en verplichtingen, uit eene 
vergunning tot opsporing en uit eene concessie 
voor tvloeiende, gaan bij overlijden van den 
wettigen houder over op diens rechtverkrijgen
den, voor zoover zij reeds dadelijk, dan wel 
binnen den tijd van één jaar na het openvallen 
der erfenis, voldoen aan de vereischten van dit 
artikel. Zij kunnen binnen dat jaar worden 
overgedragen aan personen of vennootschappen, 
die voldoen aan de vereischten van dit artikel, 
behoudens goedkeuring van den Gouverneur. 

4. Geschillen nopens het voldoen aan de ver
eischten van dit artikel worden beslist door den 
rechter, op de wijze, te regelen bij Koninklijk 
besluit of kolonia le verordening. 

6. De vergunning tot opsporing, het recht 
op concessie en de concessie vervallen van 
rechtswege : 

a. wanneer de houder der vergunning, die 
van het recht op c onces s;e of de concessionari 
ophoudt aan de in artikel 5 gestelde vereischten 
te voldoen; 

b. bij overlijden van den houder der ver
gunning, van dien van het recht op concessie 
of van den concessionaris, ten aanzien van zij 
nen rechtverkrijgende, die niet binnen den in 
artikel 5 genoemden termijn aan de in dat ar
tikel gestelde vereischten heeft voldaan. 

7. 1. De concessionaris kan van de hem bij 
de concessie verleende rech ten door den Gou
verneur worden vervallen verklaard : 

a. ingeval hij, op bekomen last om de ont
ginning wegens, naar het oordeel van den Gou
verneur, overwegende r edenen van algemeen 
belang aan te vangen of na staking weder op te 
vatten, in gebreke blijft binnen den hem gestel
den tijd aan dien last ten genoegen van den 
Gouverneur te vo '. doen ; 

b. ingeval hij achterlijk of nalatig is in de na
koming van verplichtingen, hem ter zake der 
ontginning bij wettelijke voorschriften of bij de 
akte van concessie opgelegd, dan wel ingeval 
hij weigert of in gebreke blijft gevolg te geven 
aan de in het algemeen belang of in het belang 
der veiligheid van personen en goederen door 
eene daartoe bevoegde autoriteit omtrent zijne 
werken gegeven voorschriften. 

2. Tot de vervallenverklaring wordt niet 
overgegaan dan nadat de concessionaris of zijn 
gemachtigde door of vanwege den Gouverneur 
met, het voornemen tot vervallenverklaring bij 
eene bij deurwaardersexploit beteekende akte is 
in wetenschap gesteld, hem de gelegenheid is 
gegeven om voor zijne belangen op te komen 
en hij tevens een hem te verleenen, met den 
datum van beteekening van het exploit in
gaanden termijn van ten minste één jaar om 
zijne verplichtingen volledig na te komen of 
om aan de gestelde eischen te voldoen, onbe
nut heeft laten voorbijgaan. Voor zoover die 
verplichting strekt tot betaling van eene geld
som, zal do termijn ten minste drie maanden 
zijn. 

8. 1. De concessionaris, die bij beschikking 
van den Gouverneur van zijne rechten is ver
vallen verklaard, kan daarvan in beroep komen 
bij den Koning. De Koning beschikt op het 
beroep na den Raad van State te hebben 
gehoord. 

2. De termijn binnen welken en de wijze 
waarop het beroep wordt ingesteld, benevens 
de gevolgen der vervallenverklaring worden ge
regeld bij Koninklijk besluit. 

9. Deze wet, behoudens het eerste en tweede 
1id van artikel 1, benevens de daarop gegronde 
Koninklijke beslu;ten en koloniale verordenin
gen - voor zoover het tegendeel daarin niet 
is uitgedrukt - zijn niet van toepassing op van 
Regeeringswege ondernomen opsporingen en 
ontginningen, blijvende de bevoegdheid der 
Regeering onverkort om opsporingen en ont
ginningen te bewerkstelligen, wanneer zij niet 
in strijd komen met aan bijzondere personen 
of gemeenschappen verleende mijnrechtelijke 
bevoegdheden. 
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Slot- en overgangsbepalingen. 

10. Deze wet is niet toepasselijk op de delf
stof, ten aanzien waarvan de eigenaar van den 
grond als zoodanig vóór I Juli 1906 eenige daad 
van besch ikking heeft verricht. ,\o.n dien eige-
naar en zijne rechtverkrijgende ,relt de be-
schikking over die delfstof gela tu ... hondens 
de bevoegdheid der Regeering ow, wanneer zij 
oordeelt dat het algemeen belang het vordert, 
de beschikking over die delfstof a.a.n zich te 
trekken door onteigening van den grond met 
toepassing van de bepalingen der algemeene 
verordening, regelende de onteigening ten al
gemeenen nutte in overeenstemming met art. 
139 van het reglement op het beleid der Re
geering in de kolonie Curaçao. 

11. Op concessiën, verleend vóór het tijdstip 
waarop deze wet in werking treedt, zijn h a.re 
voorschriften, met uitzondering van artikel 7, 
eerste lid, sub a, zoomede die van de op haar ge
gronde Koninklijke besluiten en koloniale ver 
ordeningen van toepassing, voor zoover zij niet 
st rijden met den bepaaldelijk uitgedrukten in
houd dier concessiën, en met dien verstande, 
dat de artikelen 5 en 6 niet gelden voor hare 
houders, die op genoemd tijdstip aan de ver
eischten van artikel 5 niet voldeden, noch 
voor hunne rechtverkrijgenden. 

12. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel van "Curaça.osche mijnwet". Zij 
treedt in werking op een nader bij koloniale ver
ordening t e bepalen t ijdstip. 

L asten en bevelen, enz. 
Gegeven ten paleize het Loo, den l sten Juli 

1909. 

(get.) WIL HEL MINA. 

De Minister van Koloniën, (.get.) IDENBURG. 

(Uitgeg. 23 Juli 1909.) 

l J uli 1909. WET, houdende wijziging en ver
hooging van de begrooting van uitgaven 
van Nederlandsch- Indië voor het dienst
jaar 1909. S. 214. 

l Jttli 1909. W ET, houdende herziening en 
bekendmaking van den tekst van de wet 
van 17 November 1872 (Staatsblad n°. 130), 
tot vaststelling der tarieven van in-, uit
en doorvoer in Nederlaridsch-Indilf. S. 215. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . .. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is den tekst der wet tot 
vaststelling der tarieven van in-, uit- en door-

voer in Nederlandsch-lndië in zijn geheel alge
meen bekend te maken ; 

Zoo is het, dat W ij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Aan de wet van 17 November 1872 

(Nederlandsch Staatsblad n°. 130, Indisch S taats
blad 1873 n°. 35) zooals zij seder t is gewijzigd en 
aangevuld wordt een artikel toegevoegd, lui
dende: 

"Deze wet kan worden aangehaald onder den 
titel van " I ndische Tariefwet" ." 
2. Op Onzen last wordt de tekst van de in het 

vorig ar tikel bedoelde wet, zooals zij na de tot
standkoming van deze wet gewijzigd en aange
vuld za l zijn, in het Staat blad geplaatst, in 
overeenstemming met de gebruikelijke spelling 
en in een doorloopende reeks van artikelen, 
met wijziging dienovereenkomstig van de aan
halingen daarin van de artikelen. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven ten paleize het Loo, den lsten 

Juli 1909. 

(get.) WIL H EL MI N A. 
De Minister van Koloniën, (qet.) IDENBURG. 

(Uitgeg. 24 J1<li 1909.) 

J i.Zi 1909. WET houdende wijziging en ver
hooging van de koloniale huishoudelijke 
beg rooting van Suriname voor het dienst
jaar 1909. S. 2l6. 

l Jitli 1909. W 11;T houdende ve rhooging van 
het elfde hoofd stuk der f:ltaatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1909. S. :.l17. 

Bij deze wet wordt een artikel ve rh oogd , 
tengevolge waarvan het totaal der llde afdee
ling gebracht wordt op f '..l,007,138.985 en het 
eindcijfer van het hoofdstuk op f 3,081,352.485• 

l Juli 1909. WE1' houdende bekrachtiging 
eener overeenkomst met de N ederlandsche 
Handel -Maatschappij, ter vervanging van 
die, bekrachtigd bij de wet van 18 Jul! 
1904 (Staatsblad n°. 192). S. 218. 

WIJ WILHELl\HN A, ENZ .. . doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is dat de hieronder vermelde 
overeenkomst bij de wet worde bekrachtigd ; 

Zoo is het, dat Wij, den l{aad van 'tate, enz. 
Art. 1. De in afschrift aan deze wet gehechte 

20 
overeenkomst op den TI Maart 1909 tusschen 

Onzen Minister van Koloniën, behoudens be
krachtiging bij de wet, handelende namens den 
Staat der Nederlanden, en de Directie der Ne-

25* 
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derlandsche Handel-Maatschappij, handelende 
namens die naamlooze vennootschap, aange-

. . 10 Maart 
gaan ter vervangmg van die van 23 Maart 

1904, behoorende bij de wet van 18 Juli 1904 
(Staatsblad n°. 192) wordt bekrachtigd . 

2. De overeenkomst, bij het voorgaand artikel 
bekrachtigd, wordt gratis geregistreerd en is 
vrij van leges. 

L asten en bevelen, enz. 
Gegeven ten paleize het Loo, den lsten 

Juli 1909. 
(g, t .) WILHELMINA. 

De Minister van K oloniën, (get.) ID l<:NBURO. 

(Uitgeg. 27 Juli 1909.) 

AFSCHRIFT. 

De Minister van Koloniën, 
behoudens bekrachtiging bij de Wet, hande

lende namens den Staat der Nederlanden, 
en 

de Directie der Nederlandsche H andel-Maat
schappij, handelende namens die naamlooze 
vennootschap, zijn overeengekomen als volgt : 

Art. 1. De rederlandsche H andel-Maatschap• 
pij neemt op zich, in hoedanigheid van commis
sionnair, met de uit het delcredere voortvloei
ende aansprakelijkheid, de Indische Gouver 
nements-Producten, voorzooverre zij door de 
Regeering ten verkoop in Nederland bestemd 
worden, te beheeren, te verkoopen en daarvan 
den afscheep, het vervoer en den opslag te be
zorgen, a lles met inachtneming van de aan
wijzingen, door de Regeering te geven. 

Geschillen ter zake van de in alinea I bedoelde 
verr ichtingen, tusschen de Maatschappij en 
derden ontstaande, kunnen door haar niet bij 
dading worden beëindigd, dan met machtiging 
der Koningin, en wanneer zij een bedrag van 
meer dan / 10,000 betreffen, behoudens be. 
krachtiging bij de wet. 
!:: 2. Tot waarborg voor de storting der op
brengst van de producten, verbindt do Maat
_schappij zich om op den dag vóór elke veiling 
bij de Nederlandsche Bank, ten deze optredende 
als Agent van den Staat, over te brengen eene 
met het approximatief netto bedrag overeen
komende waarde in geldswaardig papier of in 
geld, naar keuze van den Minister van Koloniën, 
en in het laatste geval onder berekening van 
rente op den voet van het alsdan vigeerende 
promessendisconto der Nederlandsche Bank. 

I ndien de Minister van Koloniën de stor ting 
van voor noemde waarborgsom in geld verlangt, 
wordt daarvan veertien dagen tevoren aan de 

ederlandsche Handel-Maatschappij kennis ge• 
geven. 

3. Voor a l hare in artikel 1 genoemde ver
richtingen geniet de Nederlandsche H andel
Maatschappij eene com missie (met inbegrip van 
delcredere) van l¼ Procent van de br uto op• 
brengst van het door haar verkochte en verant
woorde Gouvernementstin en l ½ Procent van 

· de bruto opbrengst van alle overige door haar 
verkochte en verantwoorde Gouvernements
producten. 

4. De Nederlandsche H andel-Maatschappij 
onderwerpt zich, wat betreft de wijze, waarop 
zij rekening en verantwoording aan den Staat 
aflegt, aan de wettelijke bepalingen, die des
wege zijn of nader zullen worden vastgesteld, 
en aan de voorschriften, door de Regeering t er 
uitvoering van die wettelijke bepalingen of in 
overleg met de Algemeene Rekenkamer in Ne
derland gegeven of te geven. 

5. Zoolang de Nederlandsche Handel-Maat 
schappij aan a lle uit deze overeenkomst voort
vloeiende verplichtingen getrouw voldoet. zal 
de R egeering zich van geen anderen tusschen
persoon bedienen voor het afschepen, ver voe
ren, opslaan, beheeren en verkoopen van de 
Indische Gouvernementsproducten, d ie ten ver
koop in Nederland bestemd zijn. 

6. Ges ihillen, uit deze overeenkomst voort
v loeiende, worden onderworpen aan het oordeel 
van drie scheidslieden, waarvan een door elk 
der partijen, en een door den Hoogen Raad 
der Nederlanden te benoemen. 

De Minister van Koloniën is echter bevoegd 
eene voorloopige beslissing te nemen, waaraan 
de Nederlandsche Handel-Maatschappij gevolg 
geeft, behoudens hare aanspraak op schade
vergoeding, wanneer zij door de uitspraak der 
scheidslieden in het gel ijk wordt gesteld. In 
zoodanig geval beslissen de scheidslieden bij 
hunne uitspraak ook over het bedrag der 
schadevergoeding. 

7. Wanneer deze overeenkomst n iet vóór 
1 Augustus 1909 door de wet is bekrachtigd, 
wordt zij geacht niet te zijn gesloten. 

Door de wet bekrachtigd zijnde, treedt zij in 
werking op 1 Januari 1910 en vervangt a lsda n 

10 Ma11,rt 1904 
de overeenkomst van 23 Maart 1904, bekrach -

tigd bij de wet van 18 Juli 1904 (Staatsblad 
no. 192). Zij wordt aangegaan voor den tijd 
van vijf jaren, dus tot het einde van het jaar 
1914, behoudens de bevoegdheid van elk der 
partijen, om deze overeenkomst te doen eindigen 
met het einde van elk jaar, door schriftelijke 
opzegging uiterlijk in de maand Juni van h et 
daaraan voorafgaande jaar. 
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. twintigsten 
Aldus opgemaakt m duplo op den elfden 

Maart 1909. 
De Minister van Koloniën, (get. ) !DENBURG. 

N ederlandsche Handel-Maatschappij , 
(get.) CREMER. 

(get.) BIERENS DE HAAN . 

Voor eensluidend afschrift, 
De Secretaris-Generaal bij het Dep. van Koloniën, 

(get.) A. E. ELIAS. 

Juli 1909. \V i!:T houdende bepalingen ter 
voorkom ing van .cheepsrampen, tot het 
instellen van een onderzoek omtrent voor
gekomen scheepsrampen en omtrent maat
regelen van tucht ten opzichte van sch ip
pers, stuurlieden of machinisten. (Sche
penwet.) S. 219. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1907/08, n°. 173, 1-4 ; 
1908/09, n°. 28, 1-19. 

Hand. id. 1908/00, bladz. 2054- 2063, 2066-
2074, 2082- 2087, 2089-2111 , 2116--2133, 2136-
2146, 2227, 2269. 

Hand, 1• Kenner 1908/09, bladz. 533, 5:34, 
554-556, 570, 571, 573-579. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . •. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is bepalingen vast te stellen 
ter voorkoming van scheepsrampen, tot het in
stellen van een onderzoek omtrent voorgekomen 
scheepsrampen en omtrent maatregelen van 
tucht ten opzichte van schippers, stuurlieden 
of machinisten ; 

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

HOOFDSTUK I. 

I nleidende bepalingen. 

Art. 1. 1. Voor de toepassing van deze wet 
wordt verstaan onder: 

het ondernemen van eene reis ; het anders dan 
tot het doen van eene proeftocht buitengaats 
brengen van een schip ; 

Onze Minister ; Onze Minister met de uitvoe
ring van deze wet belast ; 

schepelingen ; allen, die zich als scheepsoffi
cieren of scheepsgezellen aan boord bevinden 
of zich als zoodanig hebben verbonden; 

schipper ; elk gezagvoerder van een schip of 
die dezen vervangt. 

2. Voor de toepassing van deze wet wordt 
onder "schip" begrepen een va.P,rtuig, een leep. 
schip, een dok en elk ander dergeEjk d rijvend 
voorwerp, hetwelk over zee na.ar zijne bestem
ming wordt gesleept. 

3. Voor de toepassing van deze wet, ook wat 

de strafbepa lingen betreft, wordt onder "eige
naar" versta.an de persoon, die het beheer over 
het schip heeft, hetzij hij eigenaar, reeder of 
boekhouder van de reederij van het schip is, 
hetzij hem het schip in gebruik is gegeven. 

2. 1. De bepalingen van de hoofdstukken II 
tot en met VI van deze wet zijn van toepas
sing op : 

a. · een zeeschip in den zin van de wet van 
28 Mei 1869 (Staatsblad n°. 96) betrekkelijk de 
afgifte van zeebrieven en vergunningen tot 
het voeren der Nederlandsche vlag, hetwelk 
voldoet aan de eischen, gesteld in artikel 2 
dier wet; 

b. een in Nederland thuis behoorend vaar
tuig tot schelpvisscherij of tot het vervoeren 
van visch of schelpen gebezigd wordende ; 

c. een in Nederland thuis behoor0nd dok of 
ander dergelijk drijvend voorwerp, hetwelk 
over zee naar zijne bestemming wordt gesleept ; 

d. een in Nederland thuis behoorend zeevis
schersvaartuig, tenzij het eene onovei·dekte of 
gedeeltelijk overdekte boot is, welke zich in 
den regel niet buiten het gezicht van de Neder
landsche kust begeeft ; 

e. een in Nederland thuis behoorend pleizier
vaa.rtu ig; 

voor zoover het bestemd is dan wel gebezigd 
wordt om, anders dan tot het doen van eene 
proeftocht, buitengaats te varen. 

2. Voor de toepassing van het bepaalde in 
het eerste lid onder b, c, d en e wordt een schip 
geacht in Nederland thuis te behooren: 

I . indien het kantoor, waarvoor het vaart; in 
Nederland is gevestigd; 

Il. indien het in Nederland wordt uitgerust 
en zijne bemanning voor ten minste de helft uit 
ingezetenen van Nederland bestaat. 

HOOFDSTUK II. 

VOORKOMING VAN SCHEEPSRAMPEN. 

§ 1. Van de veiligheidsvoorschriften. 
3. l. Er wordt geene reis ondernomen, tenzij 

voor het schip overeenkomstig deze wet een 
certificaat van deugdelijkheid is afgegeven, het
welk nog geldig is op het oogenblik van vertrek. 

2. Het in het eerste lid bedoelde certificaat 
geldt gedurende den daarin uitgedrukten tijd. 

4. De schipper is verplicht, alvorens met zijn 
schip eene reis te ondernemen te zorgen dat : 

a. aan boord de noodige reddings- en veil ig
heidsm:ddelen, alsmede heel- en verbandmid
delen aanwezig zijn, in verband met den dienst, 
waarin het schip wordt gebruikt, den aard en 
den duur der voorgenomen reis en h et aantal 
opvarenden en de noodige aanwijzingen betrek-
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kelijk een doelmatig gebruik van de reddings
middelen zijn aangebracht ; 

b. a.a.n boord de noodige zeekaarten, zei laan
wijzingen en instrumenten -aanwezig zijn en 
deze beheorlijk zijn bijgehouden of op tijd 
zijn na.gezien en gesteld ; 

c. alle hulpmiddelen, voorgeschreven in de 
bepalingen tot voorkoming van aanvaringen 
op zee, aan boord zijn en in deugdelijken sta.at 
verkeeren, en de lantaarns in overeenstemming 
met deze bepalingen kunnen worden geplaatst ; 

d. de lensinrichting in orde en van voldoende 
capaciteit is; 

e. de eventuëel in het schip aanwezige elec
t rische inrichtingen de noodige waarborgen voor 
de veiligheid aanbieden ; 

/. het zóódanig is geladen, dat het geen groo
teren d iepgang heeft dan blijkens een van On
zentwege, door eene door Ons te benoemen com
missie tot vaststelling van de minimum-uitwate
ring, af te geven certificaat van uit,~a.tering ge
oorloofd is ; 

g. de belading, de stuwage, het ba llasten en 
in het a lgemeen de uitrusting van het schip 
aan de eischen van zeewaardigheid en veilig
heid voldoen ; 

h. het schip behoorlijk bemand is en het per
soneel lichamelijk geschikt is om het schip 
veilig over zee te brengen ; 

i. aan boord eene voldoende hoeveelheid 
brandstof aanwezig is; 

Ic. - indien het schip een passagiersschip 
is - niet meer passagiers zijn ingescheept dan 
blijkens aanteekening op het certificaat van 
deugdelijkheid geoorloofd is. 

5. 1. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
wordt bepaald: 

a. welke opgaven de aanvragen tot het ver
krijgen van cer tificaten van deugdelijkheid moe
ten bevatten en welke stukken daarbij moeten 
worden overgelegd ; 

b. aan welke eischen ter voldoening aan het 
bepaalde in artikel 4 moet worden voldaan ; 

c. de regeling voor de vaststelling van den 
grootsten geoorloofden diepgang, het aanbren
gen van de laadlijnmerken en de afgifte van de 
certificaten van uitwatering ; 

d. de wijze van onderzoek en wat b ij het on
derzoek zoo door de belanghebbenden als door 
de ambtenaren moet worden in acht genomen. 

2. Do algemeene maatregel van bestuur ver
meldt de voorwaarden, welke bij de uitreiking 
van certificaten van deugdelijkheid kunnen 
gesteld worden. 

3. De algemeene maatregel van bestuur kan 
bepalen, dat door Ons of in Onzen naam ge
heel, gedeeltelijk óf voorwaardelijk van de daar -

in vervatte voorschriften vrijstelling kan worden 
gegeven. 

4. De a lgemeene maatregel van bestuur kan 
bepalen, dat de ter plaatse bevoegde ambtenaar 
der scheepvaartinspectie in elk bijzonder ge
val voorschriften kan geven ter bevordering 
van de richtige naleving van in dien a.lgemeenen 
maatregel van bestuur vervatte voorschriften. 

6. 1. Certificaten van deugdelijkheid worden 
van Onzentwege door het hoofd van de scheep
vaartinspectie in twee exemplaren uitgereikt. 

2. Wordt de afgifte van een certificaat van 
deugdelijkheid geweigerd, dan wordt die weige
ring met opgaaf van redenen aan don aanvrager 
schriftelijk medegedeeld. 

3. De kosten, veroorzaakt door het onderzoek 
van ·schepen, niet geclasseerd bij een der door 
Ons erkende particuliere onderzoekingsb{!reaux, 
worden berekend naar een door Onzen Minister 
vast te stellen tarief, en bij de uitreiking van het 
certificaat voldaan. 

4. Eveneens worden de kosten, veroorzaakt 
door het onderzoek van schepen en verdere 
werkzaamheden, noodig voor de uitreiking van 
cer tificaten van uitwatering, voor zoover deze 
werkzaamheden niet door een der door Ons 
erkende particuliere onderzoekingsbureaux zijn 
verricht, berekend naar een door Onzen Minister 
vast te stellen tarief, en bij de u itreiking van 
het certificaat voldaan. 

7. 1. Certificaten van deugdelijkheid ver
vallen : 

a. door verloop van den termijn, waarvoor 
zij gelden; 

b. wanneer, in het geval van een schip, als 
bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a. de eigen
dom van het schip ophoudt te voldoen aan de 
voorwaarden, gesteld in artikel 2 van de wet 
van 28 Mei 1869 (Staatsblad n°. 96); 

c. wanneer het schip wordt verbouwd. 
2. Certificaten van deugdelijkheid kunnen 

door den bevoegden ambtenaar van de scheep
vaartinspectie worden ingetrokken, wanneer 
het schip schade heeft beloopen of eene herstel
ling niet naar behooren is geschied. Van de 
intrekking wordt den eigenaar bij geadviseerden 
dienstbrief bericht gezonden. 

8. 1. De beide exemplaren van een vervallen 
of ingetrokken certificaat van deugdelijkheid 
moeten door den eigenaar zoo spoedig mogelijk 
aan het hoofd van de scheepvaartinspectie 
worden ingezonden, hetzij rechtstreeks, hetzij 
door tusschenkomst van ambtenaren der scheep
vaartinspectie, waterschouten, ambtenaren met 
de in- of uitklar ing belast, of van Nederlandsche 
diplomatieke, consulaire of koloniale ambte
naren. 
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2. Voor een ingezonden certificaat wordt 
desverlangd een bewijs van ontvangst uitge
reikt of toegezonden. 

9. 1. De schipper is verplicht om : 
a. gedurende de reis alles wat tot de uit

rusting van het schip behoort in deugdelijken 
staat en voor onmiddellijk gebruik gereed te 
houden, en ook overigens aan alle uit artikel 4 
voortvloeiende eischen te voldoen, een en ander 
met inachtneming van de dienaangaande bij 
en krachtens den in artikel 5 bedoelden alge
meenen maatregel van bestuur gegeven voor
schriften; 

IJ. indien gedurende de reis aan het schip, de 
machinerieën of de uitrusting gebreken blijken 
of ontstaan, te trachten deze gebreken te her
stellen; 

c. den diepgang van het schip telkens na 
het innemen van lading en van brandstoffen 
op te nemen; 

d. - onverminderd het bepaalde bij artikel 
359 van het Wetboek van Koophandel - in 
het scheepsjournaal gedagteekende en onder
teekende verklaringen te stellen en door een der 
scheepsofficieren - eerste stuurman of eerste 
machinist ·naar gelang van de zaak, welke het 
betreft - te doen mede-onderteekenen betref
fende datgene, wat ter voldoening aan de onder 
a, b en c opgelegde verplichtingen is geschied ; 

e. afschriften van de certificaten van deug
delijkheid en van uitwatering en van de voor
waarden, krachtens artikel 5, tweede lid, ge
steld, op eene zichtbare wijze aan te brengen 
op eene voor alle schepelingen toegankelijke 
plaats, zoodat dezen van den inhoud daarvan 
behoorlijk kunnen kennis nemen. 

2. De inrichting van het journaal,waarvoor 
het model van Staatswege kosteloos wordt ver
krijgbaar gesteld, en de verplichting om na vol
brachte reis of na het verlaten van het schip 
daarvan inzage te geven en afschrift te laten 
nemen, worden bij algemeenen maatregel van 
bestuur geregeld. 

3. In het geval, bedoeld in het eerste lid 
onder b, is de schipper voorts verplicht om bij 
het aandoen van de eerste haven in het ont
brekende te voorzien, voor zoover dit nood
zakelijk is om de veiligheid van het schip en 
van de opvarenden te verzekeren. 

§ 2. Toezicht. 

10. 1. Alle schepen blijven aan een voort
durend toezicht van Regeeringswege onder
worpen. 

2. Onder de bevelen van Onzen .Minister 
wordt dit toezicht opgedragen aan door Ons te 
benoemen ambtenaren, van welke een door 1 

Ons, met den titel van hoofdinspecteur, als 
hoofd van de scheepvaartinspectie wordt aan
gewezen. 

3. De werkkring en de bevoegdheden van 
de in het vorige lid bedoelde ambtenaren worden 
bij algemeenen maatregel van bestuur geregeld. 

11. 1. De hoofdinspecteur zendt jaarlijks aan 
Onzen .Minister een beredeneerd verslag over 
de werking en toepassing van de wettelijke voor
schriften en den gang van den dienst gedurende 
het afgeloopen jaar. 

2. Dit verslag wordt, hetzij geheel, hetzij ge
deeltelijk, aan de Staten-Generaal overgelegd. 

12. De in artikel 10 bedoelde ambtenaren 
hebben te allen tijde toegang tot de schepen, 
waarop deze wet van toepassing is en tot de 
plaatsen, waar zoodanige schepen worden ge
bouwd of hersteld. 

13. De eigenaars, de schippers en de leden der 
bemanning van schepen, waarop deze wet van 
toepassing is, zijn verplicht aan de in artikel 10 
bedoelde ambtenaren desverlangd de voor hun 
toezicht noodige inl'chtingen te geven. 

14. 1. Zoowel de werklieden als de hulp
middelen, welke voor het onderzoek van een 
schip noodig zijn, moeten op een desbetreffende 
vordering van den bevoegden ambtenaar der 
scheepvaartinspectie door den eigenaar of door 
den schipper ter beschikking van dezen amb
tenaar worden gesteld. 

2. De eigenaar en de schipper, alsmede een 
of meer door elk hunner aan te wijzen personen, 
zijn bevoegd bij het onderzoek tegenwoordig te 
zijn. 

15. 1. .Meent de met het onderzoek van een 
schip belaste ambtenaar, dat niet is of zal 
worden voldaan aan het bepaalde in artikel 4 
of aan de voorschriften krachtens artikel 5 
gesteld of gegeven, dan bericht hij dit zoo spoe
dig mogelijk aan den eigenaar en aan den 
schipper van dat schip en gelijktijdig aan den 
hoogsten in rang der ter plaatse bevoegde amb
tenaren der scheepvaartinspectie, onder mede
deeling aan ieder hunner van hetgeen naar zijne 
meerring ontbreekt. 

2. Op verlangen van den eigenaar of van den 
schipper bericht hij dezen op welke wijze naar 
zijne meerring in het ontbrekende kan worden 
voorzien. 

3. Blijkt hem ten slotte, dat niet in voldoende 
mate aan zijne aanwijzingen gevolg is gegeven, 
dan geeft hij van zijn gevoelen onder vermelding 
van redenen aan den eigenaar en aan den schip
per en aan den in het eerste l id bedoelden amb
tenaar der scheepvaartinspectie kennis. 

16. 1. Indien den ter plaatse bevoegden 
ambtenaar der scheepvaartinspectie blijkt, dat 
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een schip niet voorzien is van een geldig certifi
caat van deugdelijkheid, is hij gerechtigd het 
schip aan te houden. 

2. Indien de ter plaatse bevoegde ambtenaar 
der scheepvaartinspectie gegronde redenen heeft 
voor twijfel of een schip, niettegenstaande daar
voor een certificaat van deugdelijkheid, als be
doeld in artikel 3 is afgegeven, voldoende 
zeewaardig is, dan wel of aan het bepaalde in 
artikel 4 of aan de voorschriften krachtens 
artikel 5 gesteld of gegeven, is of zal worden 
voldaan, en evenzeer wanneer niet voldaan 
wordt aan de beRalingen van de artikelen 12, 
13 en 14, eerste lid, is hij gerechtigd het schip 
voor onderzoek aan te houden. Hij geeft van 
de aanhouding onmiddellijk kennis aan den 
hoofdinspecteur, die zoo spoedig mogelijk be
slist of een onderzoek zal plaats hebben. 

3. Indien schepelingen ten opzichte van hun 
schip redenen meenen te hebben '100X- twijfel 
over de zeewaardigheid of de voldoènde uit
rusting van hot schip, zijn zij gerechtigd zich te 
wenden tot den ter :Plaatse bevoegden ambte
naar der scheepvaartinspectie. 

17. 1. Van elke aanhouding en van de op
heffing daarvan geeft de bevoegde ambtenaar 
der scheepvaartinspectie zoo spoedig mogelijk 
bij onderteekend en gedagteekend schrijven 
kennis aan den eigenaar en aan den schipper 
van het schip en aan de betrokken ambtenaren 
met de in- en uitklaring belast of - wanneer 
het een visschersvaartu ig geldt - aan den be
trokken waterschout. Aan deze laatsten geeft 
hij zoo noodig telegrafisch kennis. 

2. Na ontvangst van een bericht van aan
houding, als in het eerste lid bedoeld, verleenen 
de daar genoemde belastingambtenaren geene 
expeditie en laten de daar bedoelde waterschou
ten de aaugehouden visschersvaartuigen niet 
vertrekken, alvorens hun zal zijn bericht, dat 
de aanhouding is opgeheven. 

3. De in het eerste lid bedoelde belastingamb
tenaren verleenen geene expeditie voor een 
schip, waarvoor geen geldig certificaat van deug
delijkheid kan worden vertoond. 

4. Het is den schipper verboden met zijn schip 
eene reis te ondernemen, wanneer en zoo lang 
het op grond van het bepaalde in het eerste of 
tweede l id van het vorige artikel door den be
voegden ambtenaar der scheepvaartinspectie 
voor onderzoek is aangehouden, of zoo lang als 
door de ambtenaren, met de in- en uitklaring 
belast, geene expeditie is verleend. 

5. Wanneer bij het op de aanhouding ge
volgde onderzoek van den bevoegden ambte
naar of - indien tegen de aanhouding beroep 
is ingesteld - bij het in beroep ingestelde 

onderzoek blijkt, dat het schip in strijd met de 
aanvankelijke meening van den ambtenaar op 
het oogenblik der aanhouding in zeewaardigen 
toestand verkeerde, dan wel dat op dat oogen
blik aan de voorschriften werd voldaan, worden 
de directe kosten van het onderzoek door het 
Rijk gedragen, en worden de eventuëel door 
het onderzoek aan den eigenaar van het schip 
veroorzaakte indirecte kosten, geheel of gedeel
telijk, berekend naar een bij algemeenen maat
regel van bestuur vast te stellen tarief, door 
het Rijk aan den eigenaar vergoed, voor zoover 
deze de bedoelde kosten niet heeft kunnen 
voorkomen. 

6. De toeschatting der in het vorige lid be
doelde vergoeding geschiedt, ook wanneer geen 
beroep is ingesteld, door den Raad voor de 
scheepvaart. 

7. Geene vergoeding wordt uitgekeerd in 
geval de aanhouding heeft plaats gehad op 
grond, dat geen geldig certificaat van deugde
lijkheid kon worden vertoond. 

§ 3. Beroep. 

18. 1. Beroep van beslissingen en voor
schriften van de in artikel 10 bedoelde amb
tenaren en van beslissingen van de in artikel 4, 
onder /, bedoelde commissie betreffende de af
gifte van certificaten van uitwatering, kan 
door den betrokken eigenaar of schipper wor
den ingesteld bij den voorzitter van den Raad 
voor . de scheepvaart. 

2. De voorzitter is verplicht vóór het geven 
van zijne beslissing de ter zake meest bevoegde 
leden van den Raad te raadplegen en zijne uit
spraak met redenen te omkleeden. 

19. 1. Eene uitspraak in beroep gegeven, 
waarbij wordt afgeweken van de beslissing of 
het voorschrift, waarvan beroep is ingesteld, 
treedt in de plaats daarvan. 

2. Indien de uitspraak strekt tot vernietiging 
van eene beslissing, houdende weigering van 
afgifte van een certificaat van deugdelijkheid 
wordt alsnog zoo spoedig mogelijk van Onzent
wege door het hoofd van de scheepvaartinspec
t,ie een certificaat van deugdelijkheid in twee 
oxemplaren uitgereikt. 

3. Strekt de uitspraak tot wijziging van eene 
beslissing van de in artikel 4, onder /, bedoelde 
commissie betreffende de afgifte van een certi
ficaat van uitwatering, dan wordt zoo spoedig 
mogelijk van Onzentwege door deze commissie 
een nieuw certificaat van uitwatering afgegeven· 

~- Van elke in beroep gedane uitspraak wordt 
onverwijld een gedagteekend afschrift gezonden 
aan hem, die het beroep heeft ingesteld. 

20. Behalve waar het eene besl issing betreft 
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door den bevoegden ambtenaar van de scheep
vaartinspectie krachtens artikel 16 genomen, 
vloeit uit eene beslissing of een voorschrift 
geenerlei verplichting voort, zoolang omtrent 
een daarvan ingesteld beroep niet is beslist. 

21. 1. Hij, die een beroep va.n eene beslissing 
of een voorschrift instelt, zet in zijn beroep
schrift zijne bezwaren tegen die beslissing of 
da.t voorschrift uiteen en zendt gelijktijdig een 
afschrift van het beroepschrift aan den amb
tenaar of de commissie, van wiens of wier be
slissing of voorschrift hij beroep instelt en aan 
den hoofdinspecteur, indien deze niet is de amb
tenaar van wiens beslissing of voorschrift be
roep wordt ingesteld. 

2. Alvorens uitspraak te doen is de voorzitter 
van den Raad voor de scheepvaart steeds be
voegd en op aanvrage van den appellant, van 
den ambtenaar van wiens, of van den voor
zitter der commissie, van wier beslissing of 
voorschrift beroep is ingesteld of van den hoofd
inspecteur, verplicht aan ieder hunner gelegen
heid te geven hunne bezwaren mondeling in 
persoon of bij gemachtigde toe te lichten. 

22. De verdere regelen, bij de behandeling 
van beroepen in acht te nemen, worden door 
Ons vastgesteld. 

HOOFDSTUK III. 

VAN DEN RAAD VOOR DE SCHEEPVAART. 

23. 1. De Raad voor de scheepvaart is ge
vestigd te Amsterdam, maar is bevoegd bij 
uitzondering in andere gemeenten hier te lande 
te vergaderen. 

2. De Raad besta.at uit een voorzitter, die 
moet zijn doctor in de rechtswetenschap, en 
vier vaste leden, van wie twee zee-officier of 
oud zee-officier en twee schipper of oud-schipper 
ter koopvaardij. 

3. Verder worden benoemd twaalf buitenge
wone leden, van wie drie reeders of oud-reeders 
en drie schippers of oud-schippers, onderschei
denlijk van de groote va.art, de kleine vaart en de 
zeevisscherij, een werktuigkundige, een elec
trotechnicus, drie scheepsbouwkundigen, onder
scheidenlijk bekend met den bouw van schepen 
voor de groote vaart, de kleine vaart en de 
zeevisscherij en een machinist of oud-machinist. 
De reeders en schippers van de groote vaart, 
de kleine vaart en de zeevisscherij nemen 
onderscheidenlijk zitting naar gelang het te 
behandelen geval behoort tot de groote vaart, 
de kleine vaart of de zeevisschei·ij. De werk
t nigkundige, de electrotechnict,s, de scheeps
bo uwkundigen en de machinist of oud-machinist 
nomen zitting wanneer de voorzitter of de R a.ad 

van oordeel is, dat hunne tegenwoordigheid 
door den aard van het te behandelen geval 
wenschelijk wordt gemaakt. Ook de zitting 
nemende buitengewone leden nemen aan de 
stemmingen deel. 

4. Voorts worden benoemd een plaatsver
vangend voorzitter, die moet zijn doctor in de 
rechtswetenschap en de noodige plaatsvervan
gende leden, die invallen bij ontstentenis van 
vaste of buitengewone leden. 

5. Aan den Raad wordt als secretaris ver
bonden een doctor in de rechts- of staatsweten
schap en kan voorts een plaatsvervangend 
secreta.ris, die eveneens doctor in de rechts- of 
staatswetenschap moet zijn, worden verbonden. 

6. De in het tweede, derde, vi0l'de en vijfde 
lid bedoelde personen worden door Ons be
noemd, telkens voor den tijd van ten hoogste 
vier jaren. 

7. Voor de toepassing van dit artikel wordt 
een directeur of oud-directeur van eene scheep
vaartmaatschappij als reeder of oud-reeder 
aangemerkt. 

8. Door Ons worden de werkkring en de be
voegdheden van den voorzitter, van de vaste 
en buitengewone leden, van den secreta.ris en 
va.n hunne plaatsvervangers vastgesteld en 
worden de geldelijke schadeloosstellingen va.n 
de vaste en buitengewone leden en van hunne 
plaatsvervangers geregeld, benevens de be
zoldigingen va.n den voorzitter en van den secre
taris en de geldelijke schadeloosstellingen van 
hunne plaatsvervangers. 

9. Eveneens worden door Ons de werkkring 
en de bevoegdheden geregeld van den hoofdin
specteur en van andere ambtenaren van de 
scheepvaartinspectie, in verband met hunnen 
arbeid bij den Raad voor de scheepvaart. 

24. Het bij de artikelen 12 en 13 ten aanzien 
van de ambtenaren bepaalde is ook van toe
passing ten aanzien van den voorzitter, den 
plaatsvervangenden voorzitter, den secretaris, 
den plaatsvervangenden secreta.ris, de vaste en 
de buitengewone leden en de plaatsvervangende 
leden van den Raad voor de scheepvaart. 

25. De voorzitter, de plaatsvervangende 
voorzitter, de vaste en de buitengewone leden 
en de plaatsvervangende leden van den Raad 
onthouden zich van deelneming aan de behan
deling van zaken, welke hen of hunne bloed- en 
aanverwanten tot en met den vierden graad, 
persoonlijk aangaan, of waarin zij als ge
machtigden zijn betrokken. 

26. 1. De zittingen van den Raad worden 
in het openbaar gehouden tenzij de Raad, om 
in de uitspraak te vermelden redenen, mocht 
beslui ten de behandel ing van eene zaak geheel 
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of gedeeltelijk met gesloten deuren te doen 
plaats hebben. 

2. De voorzitter, de plaatsvervangende voor
zitter, de vaste en de buitengewone leden en de 
plaatsvervangende leden, de secreta.ris en de 
plaatsvervangende secretaris zijn verplicht het 
geheim der raadkamer te bewaren. 

3. Voor het nemen van beslissingen moet de 
Raad ten minste uit vijf leden, den voorzitter 
of plaatsvervangenden voorzitter inbegrepen, 
besta.an. Ingeval van staking van stemmen, 
wordt, wanneer het geldt eene beslissing, als 
in de artikelen 36 en 48 bedoeld, geacht ten 
voordeele van den betrokken schipper, stuur
man of machinist te zijn beslist ; in alle andere 
gevallen is in geval van staking van stemmen 
de stem van den voorzitter beslissend. 

HOOFDSTUK IV. 

ONDERZOEK VAN SCHEEPSRAMPEN. 

§ 1. Van het onderzoek. 

27. 1. Van Staatswege wordt onderzoek ge
daan naar de oorzaken van plaats gehad heb
bende scheepsrampen. 

2. H et onderzoek bestaat uit een voorloopig 
onderzoek door de scheepvaartinspectie, zoo 
noodig gevolgd door een onderzoek door den 
Raad voor de scheepvaart. 

3. Het voorloopig onderzoek wordt inge
steld wanneer een schip door eene ramp is ge
troffen. 

28. 1. De commissarissen der loodsen zenden 
onverwijld aan den hoofdinspecteur afschriften 
van de door hen over scheepsrampen opgemaak
te processen-verbaal, die mede door de door hen 
gehoorde personen, ieder voor zooveel zijne 
eigene verklaring betreft, worden onderteekend. 

2. De autoriteiten, ten wier overstaan 
scheepsverklaringen, als bedoeld in artikel 383 
van het Wetboek van Koophandel zijn afgelegd, 
zenden onverwijld afschriften van deze stukken 
aan den hoofdinspecteur. 

3. De Nederlandsche consulaire ambtenaren 
en de ederlandsche koloniale ambtenaren, die 
daartoe door de koloniale overheid worden aan
gewezen, maken van elke in hun ambtsgebied 
aan een schip, als bedoeld in artikel 2, over
komen ramp een proces-verbaal op en zenden 
dit, nadat het ook door de door hen gehoorde 
personen onderteekend is en wel door ieder 
voor zooveel zijne eigene verklaring betreft, 
onverwijld aan den hoofdinspecteur. 

4. De personen, die ingevolge het bepaalde 
bij het eerste en derde lid van dit artikel worden 
uitgenoodigd tot het geven van inlichtingen 
en tot het onderteekenen van het proces-

I 

verbaal, zijn verplicht aan die uitnoodiging ge
volg te geven. 

5. Indien de in het vorige lid bedoelde per
sonen of weigeren, of nalaten, of niet bij 
machte zijn het proces-verbaal te onderteeke
nen, wordt daarvan, onder vermelding der 
reden, in het proces-verbaal melding gemaakt. 

29. 1. De hoofdinspecteur stelt nopens elke 
te zijner kennis gekomen scheepsramp een 
onderzoek in of doet dit instellen door een of 
meer der in artikel 10 bedoelde ambtenaren 
en deelt de uitkomsten van dit onderzoek zoo 
spoedig mogelijk onder overlegging van stuklcen 
·aan den voorzitter van den Raad mede, ver 
gezeld van zijn voorstel om met het oog op aard 
en omvang van de ramp al dan niet een onder
zoek daarnaar door den Raad te doen instellen. 

2. Over het voorstel van den hoofdinspecteur 
om al dan niet een onderzoek in te stellen wordt 
beslist door eene commissie uit den Raad, be
staande uit den voorzitter en twee door dezen 
opgeroepen leden. Wijst deze commissie het 
voorstel af, dan heeft de hoofdinspecteur het 
recht tevorderen,dat de Raad de beslissing he:r
ziet, waarna de voorzitter zoo spoed g mogelijk 
den Raad bijeenroept, die - na den hoofdin
specteur te hebben gehoord - ter zake eene 
Jindbeslissing neemt. 

3. Wanneer beslist is, dat een onderzoek zal 
worden ingesteld, stelt de voorzitter de plaats, 
den dag en het uur daarvoor vast en worden 
door den hoofdinspecteur in overleg met den 
voorzitter van den Raad de noodige getuigen 
en deskundigen tegen die zitting van den 
Raad opgeroepen. 

4. De commissie en de Raad zijn bevoegd 
zoo noodig den hoofdinspecteur op te dragen 
middelerwijl nog nopens bepaalde onderwerpen 
nadere gegevens te verzamelen. 

30. 1. De artikelen 7, tweede en derde lid, 
8-11, 13-17, 19, 23, eerste lid, en 25 der wet 
van 5 Augustus 1850 (S/,aa,tsblad n°. 45), ge
wijzigd bij de wet van 31 December 1887 (Staats
blad n°. 265) zijn, voor zoover zij niet afwijken 
van de voorgaande bepalingen dezer wet, van 
toepassing op het onderzoek, in te stellen door 
den hoofdinspecteur of de door hem krachtens 
artikel 29, eerste lid, met het onderzoek belaste 
ambtenaren en door den Raad. 

2. Dezen komen dezelfde bevoegdheden toe 
als bij die artikelen aan de commissie van 
onderzoek zijn toegekend. 

3. Nochtans za l in het geval, geregeld bij 
artikel 13 der in het eerste lid genoemde wet, 
het bevel van medebrenging mede door den 
voorzitter van den Raad kunnen worden ver
leend. 
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31. Aan getuigen en deskundigen wordt, 
zoo zij dit verlangen, eene schadeloosstelling 
toegelegd naar den maatstaf der tarieven van 
justitiekosten en salar issen in burgerlijke zaken. 

32. 1. De hoofdinspecteur, de voorzitter van 
den· Raad en de Raad kunnen overlegging 
vorderen binnen een bepaalden termijn 
van scheepsjournalen, machinekamerjournalen, 
scheepsverklaringen, monsterrollen, strafregis
ters en van alle andere voor het onderzoek ver
eischte bescheiden, zoowel van de schippers der 
schepen, bij de scheepsramp betrokken gewees, 
als van ieder ander, die de stukken onder zijne 
berusting heeft. 

2. Bij verzuim van overlegging binnen den 
gestelden ter mijn wordt daarvan proces-verbaal 
opgemaakt, waarmede gehandeld wordt als 
bepaa ld bij artikel 16 der wet van 5 Augustus 
1850 (Staatsblad no. 45), gewijzigd bij de wet 
van 31 December 1887 (Staatsblad n°. 265) en 
dat de bewijskracht bezit in artikel 11 dier wet 
omschreven. 

33. 1. De schipper, de stuurlieden en de 
machinisten van een schip, hetwelk door eene 

• ramp is getroffen of eene ramp heeft veroor
zaakt, en voorts ieder, die zich bij een onderzoek 
naar zoodanige ramp betrokken acht, kunnen 
verzoeken, zoowel dat zij zelven gehoord wor
den, als ook bepaaldelijk door hen aangewezen 
personen. 

2. Van zoodanige verzoeken wordt, indien 
daaraan door den leider van het onderzoek 
geen gehoor wordt gegeven, in het proces
verbaal van het onderzoek aanteekening ge
houden. 

3. De verzoekers mogen tot de verschenen 
getuigen vragen doen richten, met dien ver
stande, dat aan den leider van het onderzoek de 
beslissing b lijft, of eene vraag al dan niet zal 
worden gesteld. 

§ 2. Ongeschiktheid van schippers, stuurlieden 
of machinisten. 

34. 1. Indien tijdens het onderzoek, ge
houden door of op last van den hoofdinspec
teur, omstandigheden aan het licht komen, wel
ke bij hem de vraag doen r ijzen of de ramp is 
veroorzaakt door de ongeschiktheid van den 
echipper of van een of meer stuurlieden of 
machinisten, verbindt hij aan zijn voorstel om 
een onderzoek naar de scheepsramp te doen 
instellen de voordracht om dien schipper, 
stuurman of machinist te hooren. 

2. Beslist de commissie uit den Raad of de 
Raad, dat de schipper, stuurman of machinist 
ter zake zal worden gehoord, dan wordt den 
betrokkene op last van den hoofdinspecteur een 

afschrift der beslissing beteekend, met oproeping 
om ter zitting van den Raad, bedoeld in artikel 
29, derde lid, te verschijnen, op welke zitting 
alsdan tevens naar de gerezen vraag een onder
zoek wordt ingesteld. 

3. Indien echter eerst tijdens het onderzoek, 
door den Raad gehouden, omstandigheden 
aan het licht komen, welke bij den hoofdinspec
teur of b ij den Raad de vraag doen rijzen, of 
de ramp is veroorzaakt door de ongeschiktheid 
van den schipper of van een of meer stuurlieden 
of machin isten, dan kan de Raad op voorstel 
van den hoofdinspecteur of uit eigen beweging 
besluiten, dat ook over deze vraag het onder
zoek zal loopen. 

4. Is de betrokkene ter zitting aanwezig, 
dan deelt de voorzitter hem de beslissing van 
den Raad mede. Aan den betrokkene kan op 
zijn verzoek een uitstel voor de verdere behan
deling van de zaak worden verleend. 

5. Is de betrokkene niet ter zitting aanwezig, 
dan wordt de verdere behandeling der zaak ge
schorst tot een nader door den voorzitter te 
bepalen dag en uur en wordt de betrokkene op 
last van den hoofdinspecteur onder beteekening 
van 's Raads beslissing tegen die zitting op
geroepen. 

6. De betrokkene heeft het recht zich bij de 
behandeling zijner zaak door een raadsman te 
doen bijstaan of zich te doen vertegenwoordigen 
door een bijzondel' voor dit doel gemachtigde, 
behoudens de verplichting van den betrokkene 
om in persoon te verschijnen, wanneer de Raad 
dit vordert. 

7 . • De Raad kan in de gevallen, bedoeld in 
het tweede en derde lid, bij eene met redenen 
omkleede beslissing den betrokkene tevens on
bevoegd verklaren om gedurende het onderzoek 
als schipper, stuurman of machinist op een 
schip, als bedoeld in artikel 2, dienst te doen. 

35. 1. De betrokkene kan verzoeken, dat 
reeds gehoorde getuigen of nader door hem be
paald aangewezen personen alsnog zullen 
worden gehoord. Bij afwijzing van dit ver
zoek wordt daarvan aanteekening gehouden in 
het proces-verbaal der zitting. 

2. Van het afleggen van verk laringen a ls 
getuige of deskundige kunnen zich verschoonen 
des betrokkenen echtgenoot en zijne bloed- en 
aanverwanten tot den vierden graad ingesloten. 

36. 1. Acht de Raad de ramp veroorzaakt 
door de ongeschiktheid van den schipper of 
van een of meer stuurlieden of machinisten dan 
kan hij, hetzij op vordering van den hoofdin
specteur, hetzij dien hoofdambtenaar gehoord, 
bij eene met redenen omkleede beslissing den 
betrokkene onbevoegd verklaren om a ls schip-
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per, stuurman of machinist op een schip, als 
bedoeld in artikel 2, dienst te doen. 

2. De on bevoegdverklaring gaat in op den dag 
van de beteekening van de uitspraak. 

37. 1. Is de betrokkene niet persoonlijk of 
bij vertegenwoordiger op de gedane oproeping 
verschenen, dan wordt verstek tegen hem ver
leend en het ondei-zoek buiten zijne tegen
woordigheid voortgezet en te zijnen aanzien 
beslist. 

2. Heeft de behandeling der zaak plaats 
gehad buiten tegenwoordigheid van den onbe
voegdverklaarde of diens gemachtigde, dan 
kan hij binnen veertien dagen na de beteekening 
der uitspraak daartegen verzet doen bij eene 
schriftelijke memorie, in te dienen bij den hoofd
inspecteur, die daarvan desverlangd een bewijs 
van ontvangst afgeeft. 

3. Het verzet schorst de tenuitvoerlegging 
van de uitspraak niet. 

4. Was de onbevoegdverkl~arde tijdens de 
beteekening der uitspraak niet hier te lande, dan 
begint de termijn van veertien dagen eerst te 
loopen op den dag der aankomst hier te lande 
van het schip, waarop de onbevoegdverklaarde 
dienst deed, of op den dag van aankomst hier 
te lande van den onbevoegdverklaarde, indien 
deze niet op dat schip terugkeert. 

38. l. De hoofdinspecteur geeft van de in
diening van de memorie onmiddellijk kennis 
aan den voorzitter van den Raad, die onver
wijld dag en uur bepaalt voor de behandeling 
van het verzet. 

2. De hoofdinspecteur roept den onbevoegd
verklaarde tegen het tijdstip, voor de zi}ting 
bepaald, op. 

3. De Raad is bevoegd het onderzoek te her
openen of, na den onbevoegdverklaarde in de 
gelegenheid te hebben gesteld zijne memorie 
mondeling toe te lichten, dadelijk einduitspraak 
te doen. 

4. Wordt bij de einduitspraak na gedaan 
verzet het ontnemen der bevoegdheid niet ge
handhaafd, dan wordt de bevoegdheid geacht 
niet te zijn ontnomen. 

39. l. De onbevoegdverklaarde, die in het 
bezit is van in Nederland geldige diploma's, is 
verplicht de diploma's zijner vroegere bevoegd
heid onmiddellijk na de beteekening der uit
spraak af te geven aan den hoofdinspecteur, 
d ie de stukken aan Onzen Minister opzendt. 

2. Van de onbevoegdverklaring wordt door 
Onzen Minister kennis gegeven aan de water
schouten. 

3. Wordt iemand onbevoegd verklaard om 
als schipper maar niet tevens om als stuurman 
op te treden, dan zal hem, zoo hij in het bezit 

is van een diploma, waaraan hij zijne bevoegd
heid ontleende, desverlangd door Onzen Mi
nister een diploma als stuurman worden uit
gereikt, op welk diploma wordt aangeteekend, 
dat hij onbevoegd is om als schipper op te 
treden. · 

40. Wanneer, nadat door den Raad voor de 
scheepvaart krachtens artikel 36 eene bevoegd
heid is ontnomen, nieuwe feiten aan het licht 
komen, welke tijdens het eerste onderzoek nog 
niet bekend waren en welke op de beslissing in
vloed zouden kunnen hebben gehad, wordt door 
den Raad opnieuw een onderzoek ingesteld en 
wordt de zaak voor zooveel noodig opnieuw be
handeld. 

41. 1. Door den Raad voor de scheepvaart 
kan de ontnomen bevoegdheid aan den belang
hebbende worden teruggegeven, wanneer mag 
worden aangenomen, dat hij geschikt is zijne 
beroepsplichten te vervullen. 

2. Van het teruggeven van de 011;tnomen be
voegdheid wordt door Onzen Minister kennis 
gegeven aan de waterschouten. 

§ 3. Algemeene bepalingen 

42. l. Wanneer de behandeling van eene 
zaak voor den Raad is afgeloopen, wordt nopens 
de ramp door den voorzitter van den Raad in 
het openbaar uitspraak gedaan. 

2. Deze uitspraak moeteenoverzichtbevatten 
van den gang van het gehouden onderzoek. 

3. Is door den Raad krachtens het bepaalde 
in artikel 36 eene bevoegdheid ontnomen, of 
heeft de Raad tot het ontnemen van eene be
voegdheid niet besloten, hoewel de hoofdin
spectenr daartoe heeft geraden, dan worden 
aan dit deel van het onderzoek in de uitspraak 
afzonderlijke overwegingen gewijd. 

4. Een gewaarmerkt afschrift van de uit
spraak wordt zoo spoedig mogelijk aan Onzen 
Minister medegedeeld. 

5. De uitspraken worden op door Ons te 
bepalen wijze openbaar gemaakt. 

43. l. De termijn van oproeping van ge
tuigen, deskundigen en van betrokkenen is, voor 
het geval zij in het Rijk in Europa woonach tig 
zijn of verblijf houden, van twee vrije dagen. 
I s hunne woonplaats elders of onbekend, dan 
stelt de voorzitter van den Raad voor de 
scheepvaart dien termijn vast. 

2. De beteekening van oproepingen, van be
slissingen en uitspraken van den Raad voor de 
scheepvaart geschiedt op last van den hoofd
inspecteur door den deurwaarder van eenig 
rechterlijk college met achterlating van een 
afschrift aan den persoon of aan zijne woon- of 
verblijfplaats hier te lande. 
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3. In geval de beambte met de beteekening 
belast noch den persoon van den opgeroepene 
of beteekende noch ·iemand van diens huisge
nooten aan diens woon- of verblijfplaats aan
treft, zal hij het afschrift terstond ter hand 
stellen aan het hoofd van het· plaatselijk be
stuur, of aan dengene, die hem vervangt, die 
het oorspronkelijke met gezien zal teekenen 
en het afschrift zoo mogelijk aan den betrokkene 
zal moeten doen toekomen, zonder dat van 
dit laatste echter zal behoeven te blijken. 

4. Indien de opgeroepene of beteekende hier 
te lande geene bekende woon- of verblijfplaats 
heeft, geschiedt de beteekening door middel van 
aanplakking van een afschrift aan het gebouw, 
waarin de Raad voor de scheepvaart zitting 
houdt en van · een ander afschrift aan het ge
bouw, waarin de havenmeester te Amsterdam 
kantoor houdt. 

44. l. De R aad is bij de behandeling van 
zaken, als in dit hoofdstuk bedoeld, aan geene 
andere vormen gebonden, dan bij deze wet zijn 
bepaald. 

2. De hoofdinspecteur is bevoegd de zittingen 
van den Raad, ook d ie, welke met gesloten deu
ren worden gehouden, bij te wonen. Hij kan 
zich echter bij alle werkzaamheden in dit 
hoofdstuk bedoeld door een inspecteur doen 
vervangen. 

45. De kosten van het onderzoek volgens de 
bepalingen van dit hoofdstuk worden gedragen 
door het Rijk. 

46. Aan belanghebbenden wordt kosteloos 
inzage en voor hunne kosten u ittreksel of af. 
schrift van de uitspnken van den R aad door 
den secretaris verstrekt, berekend volgens het 
tarief voor uittreksels of afschriften van von
nissen in strafzaken. 

47. Blijkt bij het onderzoek, dat door iemand 
een strafbaar feit is gepleegd, dan wordt de be
voegde ambtenaar van het openbaar ministerie 
daar mede door den leider van het onderzoek in 
kennis gesteld. 

HOOFDSTUK V. 

MAATREGELEN VAN TUCHT. 

48. 1. De schipper, die zich ten opzichte van 
-zijne reederij, de bevrachters, de schepelingen 
of de passagiers op eenigerlei wijze heeft mis
-dragen, kan, onafhankelijk van de burgerlijke 
en de strafvordering, door den Raad voor de 
scheepvaart, na ingesteld onderzoek, discipli
nair worden gestraft door het uitspreken van 
eene berisping of door ontneming van de be
voegdheid om gedurende eenen bepaalden tijd, 
twee jaren niet te boven gaande, als schipper op 
-een schip, als bedoeld in artikel 2, te varen. 

2. Desgelijks kan de schipper, stuurman of 
machinist door den Raad voor de scheepvaart 
disciplinair worden gestraft door het uitspreken 
van eene berisping of door ontneming van de 
bevoegdheid om gedurende eenen bepaalden 
tijd, twee jaren niet te boven gaande, in eene 
of meer dezer betrekkingen op een schip, als 
bedoeld in artikel 2, te varen, een , n ander 
wanneer de Raad bij het in hoofdstuk IV be
doelde onderzoek tot de overtuiging komt, dat 
door zijne daad of nalatigheid eene scheeps
ramp is veroorzaakt. 

3. De Raad kan bij eene met redenen om
kleede beslissing den betrokkene onbevoegd 
verklaren om gedurende het onderzoek al, 
schipper, stuurman of machinist op een schip 
a ls bedoeld in artikel 2, dienst te doen. 

49. 1. Het onderzoek ter zake van de in ar
tikel 48, eerste lid, bedoelde misdragingen heeft, 
zoo daartoe naar het oordeel van den Raad voor 
de scheepvaart termen bestaan, plaats indien 
eene aanklacht is ingediend door of op last van 
den hoofdinspecteur, door den boekhouder of 
door een of meer van de r eeders, van de assu
radeuren, van de bevrach ters, van het scheeps
volk of van de passagiers. 

2. De aanklacht moet om ontvankelijk te 
zijn bij den hoofdinspecteur of bij den Raad 
voor de scheepvaart zijn ingekomen binnen drie 
maanden na den dag, waarop de tot klacht ge
rechtigde kennis heeft bekomen van het ge
pleegde feit, met uitbreiding van dien termijn 
tot drie weken na den dag van aankomst van 
het •schip ter plaatse van bestemming hier te 
lande of van aankomst hier te lande van den 
aangeklaagde, indien deze zonder het schip 
terugkeert. 

3. Indien een der tot het indienen van eene 
aa-nklacht gerechtigde personen, die zich in het 
buitenland of in de koloniën of bezittingen van 
het Rijk in andere werelddeelen bevindt, grond 
heeft om te vermoeden verhinderd te zullen zijn, 
om binnen den bepaalden termijn zijne aan
klacht bij den hoofdinspecteur of bij den Ra..d 
in te dienen, kan hij zich binnen drie weken na 
den eersten dag, waarop hij daartoe in de gele
genheid kwam, onder opgave van de redenen 
van verhindering, tot het indienen van eene 
aanklacht wenden tot den bevoegden consu
lairen ambtenaar of tot het plaatselijk gezag, 
door wiens tusschenkomst de aanklacht wordt 
ingezonden aan den Raad voor de scheepvaart. 

4. Het recht van onderzoek vervalt wegens 
verjaring, door verloop van één jaar nadat 
de aanklacht bij den Raad voor de scheepvaart 
is ingekomen, behoudens, dat elke daad van 
onderzoek de verjaring stuit, mits blijke, dat 
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die daad ter kennis van den aangeklaagde ge
bracht is. 

50. Ten aanzien van de aanklachten, van 
het onderzoek en van de uitspraken van den 
Raad voor de scheepvaart, gelden de bepa
lingen van hoofdstuk I V, voor zoover deze voor 
toepassing vatbaar zijn. 

51. Door Ons kan, den Raad voor de scheep
vaart gehoord, de ontnomen bevoegdheid aan 
den belanghebbende worden teruggegeven, of 
de duur der onbevoegdheid worden bekort. 

HOOFDSTUK VI. 

STRAFBEPALINGEN. 

§ 1. S traffen in verband met het bepaalde 
in H oofdstuk II. 

52. Met hechtenis van ten hoogste een jaar 
wordt gestraft de schipper van een schip, die 
het verbod, vervat in het vierde lid van arti
kel 17, overtreedt. 

53. Met gevangenisstraf van ten hoogste tien 
jaren wordt gestraft de eigenaar van een schip, 
die den schipper van dat schip, door een der 
in artikel 47, n°. 2 van het Wetboek van Straft 
recht ver melde middelen, opzettelijk beweeg
ten aanzien van dat schip het verbod, vervat 
in het vierde lid van artikel 17, te overtreden. 

54. · Met hechtenis van ten hoogste zes maan
den of geldboete van ten hoogste zeshonderd 
gulden wordt gestraft: 

a. de schipper, wiens schip gedurende de 
reis dieper is geladen dan blijkens het certifj.caat 
van uitwatering geoorloofd is; 

b. de schipper, die in het geval, bedoeld in 
ar t ikel 9, derde lid, nalaat in het ontbrekende 
te voorzien-

55. Met gevangenisstraf van ten hoogste vijf 
jaren wordt gestraft de eigenaar van een schip, 
die den schipper van dat schip, door een der in 
artikel 47, n°. 2 van het Wetboek van Straf
recht vermelde middelen, opzettelijk beweegt 
om zijn schip gedurende de reis dieper te laden 
dan blijkens het certificaat van uitwatering ge
oorloofd is, of om hèt voorschrift van artikel 9, 
derde lid, t e overtreden. 

56. Met hechtenis van ten hoogste een maand 
of geldboete van ten hoogste honderd gulden 
wordt gestraft overtreding van een der artike
len 8, eerste lid en 9, eerste lid. 

§ 2. Straffen in verband met het bepaalde 
in de Hoofdstukken I V en V . 

57. Met geldboete van ten hoogste zeshonderd 
gulden wordt gestraft hij, die in strijd met het 
bepaalde bij artikel 28 nalaat inlichtingen te 

geven of het proces-verbaal mede te onder
teekenen. 

58. Met geldboete van ten hoogste zestig 
gulden wordt gestraft hij, die nadat hij inge
volge artikel 29, artikel 33 of artikel 34 behoor
lijk is opgeroepen, niet verschijnt, of verschenen 
zijnde, op de gestelde vragen niet antwoordt. 

59. Met geldboete van ten hoogste drie
honderd gulden wordt gestraft de schipper, die 
in strijd met het bepaalde bij artikel 32 de op
gevorderde bescheiden niet overlegt. 

60. Met geldboete van ten hoogste vijfduizend 
gulden wordt gestraft de derde, onder wiens 
berusting de ;n art ikel 32 bedoelde bescheiden 
zich bevinden en die de ingevolge dat artikel 
opgevorderde bescheiden niet overlegt. 

61. Met geldboete van ten hoogste zeshonderd 
gulden wordt gestraft de onbevoegdverklaarde, 
die in strijd met het bepaalde in artikel 39 de 
diploma's zijner vroegere bevoegdheid niet in
levert. 

§ 3. A lgemeene bepalingen. 

62. Indien de eigendom van een schip be
hoort aan eene naamlooze vennootschap, eene 
coöperatieve of andere rechtspersoonlijkheid 
bezittende vereeniging of eene stichting, worden 
voor de toepassing van de artikelen 53 en 55 als 
eigenaren aangemerkt alle leden van het be
stuur, die het strafbare feit hebben gepleegd . 

63. Met het opsporen van de overtredingen 
van deze wet, zijn, behalve de bij artikel 8 
van het Wetboek van Strafvordering aange
wezen personen, belast de marechaussee, alle 
ambtenaren van Rijks- en gemeentepoli t ie, 
alsmede de in artikel 10 bedoelde ambtenaren. 

64. 1. De in artikel 10 bedoelde ambtenaren 
zijn, u itgezonderd tegenover de boven hen ge
stelde ambtenaren, verplicht tot geheimhouding 
van hetgeen hun in plaatsen, waar zij krachtens 
artikel 12 binnentreden, omtrent het daar uit
geoefend wordend bedrijf is bekend geworden, 
voor zoover het niet in strijd is met de bepa
lingen van deze of van eene andere .wet. Ge
lijke verplichting rust op den voorzitter, den 
plaatsvervangenden voorzitter, den secretaris, 
den plaatsvervangenden secretar is, de vaste en 
buitengewone leden en de plaatsvervangende 
leden van den Raad voor de scheepvaart. 

2. Hij , die opzettelijk de in het vorige lid 
opgelegde geheimhouding schendt, wordt ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogste zes 
maanden of geldboete van ten hoogste zeshon
derd gulden, met of zonder ontzetting van het 
recht om ambten of bepaalde ambten te be_ 
kleeden. 

3. Hij, aan wiens schuld schending van die 
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geheimhouding te wijten is, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste drie maanden of 
geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. 

4. Geene vervolging heeft plaats dan op 
klachte van den eigenaar van het schip of van 
den schipper of van den bestuurder van het be
drijf, dat ter plaatse wordt uitgeoefend. 

65. De bij deze wet strafbaar gestelde feiten 
worden beschouwd als overtredingen, behalve 
de feiten, strafbaar gesteld bij artikel 53, arti
kel 55 en bij het tweede en derde lid van artikel 
64, welke als misdrijven worden beschouwd. 

66. Op overtreding van voorschriften der 
krachtens deze wet uitgevaardigde algemeene 
maatregelen van bestuur kan daarbij straf 
worden gesteld, doch geene andere of hoogere 
dan hetzij hechtenis van ten hoogste drie maan
den of geldboete van ten hoogste driehonderd 
gulden, hetzij geldboete van ten hoogste drie
honderd- gulden. 

HOOFDSTUK VII. 

SLOTBEPALINGE ' . 

67. 1. De bij of krachtens deze wet uitge
vaardigde bepalingen betreffende den diepgang _ 
en in verband daarmede de desbetreffende be
palingen, vervat in artikel 16, tweede l id, en 
artikel 17, eerste, tweede en vierde lid, benevens 
alle andere bij of krachtens deze wet uitgevaar
digde bepalingen, welke door Ons bij alge
meenen maa tregel van bestuur hiervoor zullen 
worden aangewezen, alsmede de desbetreffende 
strafbepalingen, zijn roede van toepassing op 
een Rchip van vreemde nationaliteit, niet val
lende onder artikel 2, waarmede uit eene Ne
derlandsche haven eene reis zal worden onder
nomen, wanneer : 

a. in het land, waartoe het schip door zijne 
nationaliteit behoort, betreffende dit punt geene 
bepalingen van kracht zijn, welke door Ons 
worden geoordeeld in voldoende mate eene 
overeenkomstige strekking en draagwijdte te 
hebben als de hier te lande geldende wettelijke 
bepalingen ; 

b. in het land, waartoe het schip door zijne 
nationaliteit behoort, wel bepalingen als onder a 
bedoeld, van kracht zijn en deze bepalingen al
daar ook op Nederlandsche schepen worden 
toegepast. 

2. De in het vorige lid bedoelde bepalingen 
zijn echter niet van toepassing op een schip 
van vreemde nationaliteit, niet vallende onder 
artikel 2, waarmede uit eene Nederlandsche 
haven eene reis zal worden ondernomen, wan
neer in het land, wo.artoe het schip door zijne 

nationaliteit behoort, wel voorschriften als in 
dat lid onder a bedoeld, van kracht zijn, doch 
in de wetgeving van dat land eene bepaling 
voorkomt, krachtens welke Nederlandsche 
schepen, ten aanzien van welke de Neder
landsche bepalingen worden nageleefd, niet aan 
de aldaar geldende voorschriften zijn onder
worpen, mits blijke, dat ten aanzien van het 
vreemde schip wordt voldaan aan de voor
schriften, welke in het eigen land van kracht 
zijn. 

3. Een algeroeene maatregel van bestuur, als 
bedoeld in het eerste lid, vervalt, indien de 
daarbij bepaalde aanvulling niet binnen een 
jaar na de afkondiging van dien maatregel be
krachtigd is door de wet. Wanneer een voor
stel van zoodanige wet binnen het jaar bij de 
Staten-Generaal is aanhangig gemaakt, kan 
door Ons deze termijn eenmaal met zes maan
den worden verlengd. 

68. Wanneer een schip krachtene het be
paalde in het vorige artikel is aangehouden, 
wordt van de aanhoud ing en van de opheffing 
daarvan ook kennis gegeven aan den dichtstbij 
gevestigden consulairen ambteno.ar van het 
and, waartoe het schip door zijne nationaliteit 
behoort. 

69. 1. Onafhankelijk van het bepaalde in 
artikel 67 is de ter plaatse bevoegde o.mbtenaar 
der scheepvaartinspectie gerechtigd tot aan
houding van een schip van vreemde nationali
teit, niet vallende onder artikel 2, hetwelk ten 
gevolge van den ondeugdelijken toestand van 
den romp, de werktuigen of de uitrusting of 
ten gevolge van ondoelmatige belading gevaar 
voor de opvarenden oplevert. 

2. De ambtenaar geeft van elke aanhouding 
zoo spoedig mogelijk, onder opgave van rede
nen, kennis aan den hoofdinspecteur , aan den 
eigenaar en aan den schipper van het schip en 
aan den dichtstbij gevestigden consulairen 
ambtenaar van het land, waartoe het schip 
door zijne nationaliteit behoort. 

3. De consulaire ambtenaar is bevoegd iemand 
aan te wijzen om met den ambtenaar de zaak 
te onderzoeken. 

4. Deelt deze persoon de ongunstige meening 
van den ambtenaar, dan wordt de aanhouding 
van het schip niet opgeheven, vóórdat het ge
brek is verholpen. 

5. Deelt deze persoon de ongunstige meening 
van den ambtenaar niet, dan kan tegen de aan
houding beroep worden ingesteld, en gelden de 
bepalingen van hoofdstuk II, § 3, alsmede 
het bepaalde in artikel 17 betreffende de ver
goeding van kosten bij ongerechtvaardigde aan
houding. 
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70. Wanneer op de Nederla.ndsche kust of 
in de Nederla.ndsche zeegaten en rivie1·monden 
een niet in artikel 2 bedoeld schip door eene 
ra.mp is getroffen, wordt na.ar de oorzaken 
daarvan een onderzoek ingesteld met inachtne
ming van de bepalingen van hoofdstuk IV, 
voor zoover deze voor toepassing vatbaar 
zijn. 

71. Bij het in werking treden van deze wet 
zijn ingetrokken de artikelen 25 a tot en met 
25 k van de wet van 7 Mei 1856 (Staat blad 
n°. 32), houdende bepalingen omtrent de huis
houding en tucht op de koopvaardijschepen, 
zooa.ls deze gewijzigd is bij de wetten van 13 o
vember 1879 (Staatsblad n°. 190) en van 15 April 
1886 (Staatsblad n°. 64). 

72. Alle ten gevolge van deze wet opgemaakte 
of overgelegde stukken, verzoekschriften, be
roepschriften en beschikkingen zijn vrij van 
het recht van zegel en van de formaliteit van 
registratie en worden kosteloos uitgereikt. 

73. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden de noodige voorzieningen getroffen ter 
verzekering van de goede werking dezer wet, 
voor zo.over de koloniën en bezittingen in 
andere werelddeelen bij de uitvoering daarvan 
betrokken zijn. 

74. Hetgeen nog ter uitvoering van deze wet 
noodig is, wordt bij algemeenen maatregel van 
bestuur geregeld. 

75. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel "Schepenwet" . 

76. 1. De behandeling van zaken, welke op 
het oogenblik van in werking treden van deze 
wet bij den Raad van Tucht voor de koopvaar
dij aanhangig zijn, wordt door dit College be
eindigd met inachtneming van de desbetreffende 
bepalingen van de wet van 7 l\iei 1856 (Staats
blad n°. 32), gewijzigd bij de wetten van 13 o
vember 1879 (Staatsblad n°. 190) en van 15 April 
1886 (Staatsblad n°. 64), welke bepalingen, in 
afwijking van het bepaalde bij artikel 71, voor 
de behandeling van de bedoelde zaken van 
kracht blijven. 

2. De Raad van Tucht voor de koopvaardij 
blijft tot na de afdoening van de in het eerste 
lid bedoelde zaken in stand. 

77. 1. Deze wet treedt in werking op een 
nader door Ons te bepalen tijdstip, met uit
zondering van het bepaalde in de artikelen 
3 en 4. 

2. Later wordt het tijdstip van in werking 
treden van de artikelen 3 en 4 eveneens door 
Ons vastgesteld. 

3. De wet wordt met betrekking tot het schip, 
dat zich op laatstbedoeld tijdstip buitengaats 
bevindt, eerst van toepassing na verloop van 

zes maanden of zooveel vroeger, als dit schip 
eene haven in Nederland binnenloopt. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten paleize het Loo, 1 Juli 1909. 

(get.) W ILH EL MINA. 
De Min. van I,andbouw, Nijverheid en Handel, 

(get.) A. S. TALMA. 

(Uitgeg. 10 Juli 1909.) 

I Juli 1909. WET tot ve rhooging en aanvul
ling van het tiende hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1909. S . 220. 

Bij deze wet worden eenige artikels ver
hoogd en een nieuw artikel ingevoegd, tenge
volge waarvan het totaal der lilde afdeeling 
en het_ eindcijfer van voormeld hoofdstuk ver
hoogd worden met f 44,150. 

l Juli 1909. WET tot aanvulling der Tiend
wet 1907 (Staatsblad n•. 222). S. 221. 

Bijl. Hand. :2• Ka,ner 1908/09, n°. 279, 1-9. 
Hand. id. 1908/09, bladz. -:2318-:2322, :2336, 

:2337. 
Hand. l• K,rnier 1908/09, bladz. 537, 559, 584. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . .. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
· dat het wenschelijk is, gelegenhP.id te geven om 

opgave te doen van het bedrag der jaarlijksche 
zu ivere tiendopbrengst, bedoeld in artikel 3, 2de 
lid, der Tiend wet 1907 (Staalsblad n°. 222) ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Achter Hoofdstuk VII der voor

melde wet wordt ingevoegd een nieuw Hoofd
stuk, luidende: 

HOOFDSTUK Vll.-L 

Van het doen van opgave van het bedrag 
der jaarlijksche zuive re tiendopbrengst. 

Artikel 48a. 
1. Ingeval tusschen de aange,7 ers en de 

bekende belanghebbenden bij eenig perceel , dat 
geheel of voor een gedeelte is begrepen in 
cene of meer aangiften, als bedoeld in artikel 
29, lste lid, is overeengekomen omtrent het 
bedrag van de jaarlijksche zuivere tiendop
brengst, bedoeld in artikel 3, 2de lid, geldt 
dit als zoodan ig en is artikel 4 niet van toe
passing, mits van dat bedrag vóór 1 Mei 1910 
en ten genoegen van de betrokken tiendcom
missie opgave worde gedaan op de wijze, door 
Ons te bepalen. 

I s het perceel mede begrepen in eene aan
gifte, als bedoeld in artikel 29, 2de li d, dan 
wordt voor het doen der opgave de medewer
king vereischt van hen, die deze aangifte deden. 

2. Alsdan wordt aan de eerstbedoelde aan-



l JULI 1909. 401 

gevers van Rijkswege eene premie toegekend, 
ten bedrage van 4 ten honderd der schade
loosstelling en tegelijk met deze te voldoen. 

3. Met afwijking van het bepaalde in arti
kel 11, lste lid, bedraagt in dit geval de ti end
rente jaarlijk5 5.44 ten honderd van het bedrag 
der schadeloosstelling. 

Artikel 48b. 
De opgave, bedoeld in artikel 48a, late lid, 

vervalt voor het perceel of de perceelen ten 
opzichte waarvan omtrent de geldigheid, den 
aard, den omvang van het tiendrecht of om
trent de rechten van de aangevers onherroe
pelijk in afwijking van de aangifte wordt 
beslist. 

Artikel II. 
Aan artikel 68 der voormelde wet wordt 

toegevoegd een nieuw 3de lid, luidende : 
"3. Voor de pflrceelen, voorkomende in 

eene opgave, als bedoeld in artikel 48a, lste 
lid, wordt, voor elk tiendrecht afzonderlijk, 
een zoodanige staat opgemaakt zoodra hunne 
zuivere tiendopbreogst vaststaat." 

Artikel III. 
Deze wet treedt in werking met den dag 

harer afkondiging. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten paleize het Loo, den lsten 

Juli 1909. 
(get.) WILHELMINA. 

De Min. van Landbomc, Nijve,·heid en Handel , 
(get. ) A. S. TALMA. 

JJe Minister van F'inancil!n, (get.) KOLKMAN. 
De Minister van Justitie, (get.) NELISSEN. 

(Uitgeg. 24 Juli 1909.) 

1 Juli 1909. W ETTEN, houdende naturali
satie van : 

J a c o b G e r z o n. S. 222. 
H e rma·nn Max S chieferdeck e r. 

s. 223. 
P i e t e r J o s e f L a n n o y e. S. 224. 
G e o r g M i c h a e I D o 1 1. S. 225. 
Johann Heinri ch Venhoven. S. 226· 
Alphon se D e B e l e ir. S. 227. 

1 Juli 1909. W ET, tot uitvoering van enkele 
bepalingen van het op 17 Juli 1905 te 
's-Gravenhage gesloten verdrag betreffende 
de curateele en soortgelijke maatregelen 
van bescherming. S. 228. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1906/07, n°. 101, 1-3; 
1907/08, n°. 39, 3; 1908/09, n°. 25, 1-3. 

Hand. idem 1908/09, bladz. 2255. 
Hand. 1° Kamer 1908/09, bladz. 538-561. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . . . doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
1909, 

dat het wenschelijk is voorzieningen te treffen 
tot uitvoering van enkele bepalingen van het 
op 17 Juli l!l05 te 's-Gravenhage gesloten ver
drag betreffende de cura teele en soortgelijke 
maatregelen van bescherming ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Tot het verleenen van curateele, 

overeenkomstig artikel 2 van het op 17 Juli 1905 
te ' s-Gravenhage gesloten en bij de wet van 
den 15den Juli 1907 (Staatsblad n°. 199) goed
gékeurd verdrag betreffende de cura teele en 
soortgelijke maatregelen van bescherming, is 
bevoegd de arrondissements-rechtbank der 
woonplaats van dengene, wiens curateele ver
zocht is. 

Indien deze geene woonplaats heeft binnen 
het Rijk in Europa of indien zijne woonplaats 
niet bekend is, wordt aangewezen de arrondis
sements-rechtbank van zijne laatste woonplaats 
aldaar en indien ook deze ontbreekt, de arron
dissements-rechtbank te Amsterdam. 

2. De benoeming van eenen curator en van 
eenen toezienden curator geschiedt door den 
kantonrechter der woonplaats van dengene, 
wiens curateele verzocht is. 

Indien deze geene woonplaats heeft binnen 
het Rijk in Eiiropa of indien zijne woonplaats 
niet bekend is, wordt aangewezen de kanton
rechter van zijne laatste woonplaats aldaar en 
indien ook deze ontbreekt, de rechter van het 
eer ste kanton te Amsterdam. 

3. In het geval, bedoeld in artikel 10 van het 
verdrag, wordt door Onzen Minister van Jus
titie aankondiging in de Staatscourant gedaan 
van de verleening der curateele overeenkomstig 
de wet van den Staat, waartoe de hier te lande 
onder curateele gestelde vreemdeling behoort. 
Van die aankondiging wordt door Onzen voor
noemden Minister onverwijld kennis gegeven 
aan den curator en den toezienden curator, die 
krachtens de curateele, binnen het Rijk in 
Europa verleend, over hem benoemd zijn. 

De curateele, binnen het Rijk in Europa 
verleend, eindigt na verloop van eenen termijn 
van veertien dagen, gerekend van de dagteeke
ning van de Staatscourant, waarin de aankon
diging is opgenomen. 

4. Deze wet treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven ten paleize het Loo, den lsten Juli 

1909. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van B uitenlandache Zaken , 
(get. ) R. DE MAREES VAN SWINDEREN. 

De Minister van Justitie, (get. ) NELISSEN. 
(Uitgeg. 20 Juli 1909.) 

26 
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1 Juli 1909. WET, tot goedkeuring van het 
op 18 October 1907 te 's Gravenhage mede 
door Nederland onderteekend verdrag voor 
de vreedzame beslechting van internatio
nale geschillen. S. 2"29. 

WIJ WILHELMINA., ENZ ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het op 18 October 1907 te 's Gravenhage 
mede door Nederland onderteekend Verdrag 
voor de vreedzame beslechting van internati· 
onale geschillen aan het Rijk geldelijke ver· 
plichtingen oplegt en andere wettelijke rech
ten inhoudt ; 

Gelet, op het tweede lid van artikel 59 der 
'Grondwet; 

Zoo is het, dnt Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Wordt goedgekeurd het op 18 Oc

tober 1907 te 's Gravenhage mede door Neder
land onderteekend Verdrag voor de vreed
zame beslechting van internationale geschillen. 

2. Deze wet treedt in werking op dag 
harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten paleize het Loo,. den l sten Juli 

1909. 

(.!Jet.) W J L H EL MIN A.. 
De M in. van Buitenlandsche Zaken, 

(.!Jet.) R. DE MAREES VAN SWINDEREN. 

De Min. van Justi tie, (.!Jet.) NELISSEN. 

De Min. van Binnenlandsche Zaken, 
(.!Jet.) HEEMSKERK. 

De Min. van Marine, (.!Jet.) J. WENTHOLT. 

De Min. van Financiën, (.!Jet .) KOLKMAN. 

De Min. van Oorlog, (.!Jet.) F. H. A.. SABRON. 

De Minister van Waterstaat, 
(.!Jet.) L. H. W. REGOUT. 

De Min. van Landbouto, Nijverheid en Ha11del, 
(.!Jet.) A.. S. TALMA. 

De Min. van Koloniën, (.!Jet.) lDENBURO. 

(Uitgeg. 14 Aug. 1909.) 

l Juli 1909. WET, tot goedkeuring van het 
op 18 October 1907 te 's Gravenhage mede 
door Nederland onderteekend verdrag no
pens de beperking van het gebruik van 
wapengeweld bij het ionen van schulden 
uit overeenkomst. S. 230. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . .. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het op 18 October 1907 te 's Gra1,enhage 
mede door Nederland onderteekend Verdrag 
nopens de beperking van het gebruik van wa-

pengeweld bij het innen van schulden uit over
eenkomst wettelijke rechten inhoudt; 

Gelet op het tweede lid van artikel 59 der 
Grondwet; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1 . Wordt goedgekeurd het op 18 Oc

tober 1907 te 's Gravenhage mede door Neder
land onderteekend Verdrag nopens de beper
king van het gebruik van wapengeweld bij 
het innen van schulden uit overeenkomst. 

2. Deze wet treedt in werking op den dag 
harer afkondiging. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven ten paleize het Loo, den lsten Juli 

1909. 
(get.) WILHELMINA.. 

De Min. van Buitenlandsche Zaken, 
(.!J~t. ) R. DE MAREES VAN SWINDEREN. 

De Min. van Justitie, (.!Jet.) NELISSEN. 

De Min. van B innenlandsche Zaken, 
(.!Jet.) HEEMSKERK. 

De Min. van Marine, (get.) J. WENTHOLT. 
De Min. van Financiën, (.!Jet.) KoLKMAN. 

De M in. van Oorlog, (.!Jet.) F. H. A. SA.BRON. 

De Minister van Waterstaat, 
(get.) L. H. W. REGOUT. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(.!Jet.) A.. S. TALMA. 

De M in. van Koloniën, (.!Jet .) lDENBURG. 

(Uitgeg. 14 Aug. 1909.) 

1 Juli 1909. WET, tot goedkeuring van het 
op 18 October 1907 te 's Gravenhage mede 
door Nederland onderteekend verdrag no
pens de wetten en gebruiken van den 
oorlog te land. S. 231. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . .. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het op 18 October 1907 te 's Gravenhage 
mede door Nederland onderteekend Verdrag 
nopens de wetten en gebruiken van den oor
log te land, aan het Rijk geldelijke verplich
tingen oplegt en andere wettelijke rechten in
houdt ; 

Gelet op het tweede lid van artikel 59 der 
Grondwet; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Wordt goedgekeurd het op 18 Oc

tober 1907 te 's Gravenhage mede door Neder
land onderteekend Verdrag nopens de wetten 
en gebruiken van den oorlog te land. 

2. Deze wet treedt in werking op den dag 
harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
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Gegeven ten paleize het Loo, den lsten Juli 
1909. 

(J;et.) WILBELMIN A. 
De Min. van Buitenlandsche Zaken, 

(get.) R. DE MAREES VAN RwINDEREN. 
De Min. van J ustitie, (J;et.) NELISSEN. 

De Min. van Binnenl. Zaken, (J;et.) H EEMSKERK. 
De Min. van Marine, (J;e t.) J. WENTH0LT. 

De Min. van Financiën, (J;et. ) KoLKMAN. 
De Min. van Oorlog, (J;et.) F . H. A. SABRON. 
De M in. van Waterstaat, (J;et. ) L. H. W. R EGOUT. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

(J;et.) A. S. TALMA. 
DP. Min. van Koloniën, (J;et.) lDENBURG. 

(Ui tgeg. 14 Au.q. 1909.) 

1 J uli 1909. W ET, tot goedkeuring van het 
op 18 October 1907 te 's Gravenha_qe mede 
door Nederland onderteekend verdrag no• 
pens de rechten en verplichtingen der 
onzijdige Mogendheden en P ersonen in 
geval van oorlog te land. S. 23:.:l. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben , 
dat het op 18 October 1907 te 's Gravenhage 
mede d()or Nederland onderteekend Verdrag 
nopens de rechten en verplichtingen der on· 
zijdige Mogendheden en Personen in geval 
van oorlog te land, aan het Rijk geldelijke 
verplichtingen oplegt en andere wettelijke 
rechten inhoudt ; 

Gelet op hei tweede lid van artikel 59 der 
Grondwet ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Wordt goedgekeurd het op 18 Octo· 

ber 1907 te 's Gravenhage mede door Nederland 
onderteekend Verdrag nopens de rechten en 
verplichtingen der onzijdige Mogendheden en 
Personen in geval van oorlog te land. 

2. Deze wei treedt in werking op den dag 
harer afkondiging. 

L asten en bevelen, enz. 
Gegeven ten paleize het Loo, den l sten Juli 

1909. 
(get.) WILHELMINA. 

De M in. van Buitenlandse/ie Zaken, 
(J;et.) R. DE MAR EES VAN SwJNDEREN. 
De Min. van J ustitie, (get.) NELISSEN. 

De Min. van Binnenl. Zaken, (J;et. ) HEEMSKERK. 
De Min. van Marine, (get.) J . W ENTH0LT. 
De Min. van Financiën, (qet. ) KoLKMAN. 

De Min. van Oorlog, (get.) F. H. A. SABRON. 
De Min. van Waterstaat, (get.) L. H.W.REG0UT. 
De Min. van L andbouw, Nijverheid en H andel, 

(get.) A. S. TALMA. 

De Min. van Ko/.oniën, (get.) lDENBURG. 
(Uitgeg. 14 Aug. 1909.) 

1 Juli 1909. WET, tot goedkeuring van het 
op 18 October 1907 te 's Gravenhage mede 
door Nede,-/and onderteekend verdrag no• 
pens den rechtstoestand der vijandelijke 
handelsvaa~tuigen bij den aanvang der 
vijandelijkheden. S. 233. 

WrJ WILHELMINA, ENZ .. . doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het op 18 October 1907 te 'sGravenhage 
mede door Nederland onderteekend Verdrag 
nopens den rechtstoestand der vijandelijke 
handelsvaartuigen bij den aanvang der vijan
delijkheden, aan het Rijk geldelijke verplich· 
tingen oplegt en andere wettelijke rechten in
houdt ; 

Gelet op het tweede lid van artikel 59 der 
Grondwet ; 

Zoo is het , dat Wij, den Raad van State, enz . 
Art. 1. Wordt goedgekeurd het op 18 Oc

tober 1907 te 's Gravenhage mede door Neder· 
land onderteekend Verdrag nopens den rechts
toestand der vijandelijke handelsvaartuigen bij 
den aanvang der vijandelijkheden. 

2. Deze wet treedt in werking op den dag 
harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten paleize het L oo, den l sten Juli 

1909. 

(get.) WILHELMINA. 

De Min. van Buitenlandsche Zaken, 
(get. ) R. DE MAREES VAN SwINDEREN. 

De M in. van Justitie, (get.) NELISSEN. 

De Min. van Binnenlandsche Zaken, 
(get. ) HEEMSKERK. 

De Min. van Marine, (get. ) J. WENTHOLT. 

De Min. van Financiën, (get.) K0LKMAN. 

De Min. van Oorlog, (g~t. ) F. H. A. SABRON. 

De Minister van Waterstaat, 
(J;et.) L . H. W. REGOUT. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(get.) A . S. TALMA. 

De M in. van Koloniën, (get.) lDENBURG. 

(Uitgeg. 14 Aug. 1909.) 

1 Juli 1909. WET, tot goedkeuring van het 
op 18 October 1907 te 's Gravenhage mede 
door Nederland onderteekend verdrag no· 
pens de verandering van handelsvaartuigen 
in oorlogsschepen. S. 234. 

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

dat het op 18 October 1907 te 's Gravenhage 
26* 
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mede door Nederland onderteekend Verdrag 
nopens de verandering van handelsvaartuigen 
in oorlogsschepen, wettelijke rechten inhoudt; 

Gelet op het tweede lid van· artikel 69 der 
Grondwet; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Wordt goedgekeurd het op 18 Oc

tober 1907 te 's Gravenhage mede door Neder
land onderteekend Verdrag nopens de v~rande
ring van handelsvaartuigen in oorlogsschepen. 

2 . Deze wet treedt in werking op den dag 
harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten paleize het Loo, den lsten Juli 

1909. 

(qet.) WILHELMINA. 

De Min. van Buite11la11dsche Zaken, 
(get.) R. DE MAREES VU' SwINDEREN. 

De Min . van JHstitie, (get.) NELISSEN. 

De Min. van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) H EEMSKERK. 

De Min. 1•an Mttrine, (get.) J. WENTHOLT. 

De M in. van Financiën, (get.) KOLRMAN. 

De Min. van Om-log, (get.) F. H . A. SABRON. 

De Minister van Waterstaat, 
(get.) L. H. W . REGOUT. 

De Min. van Landbouw, Nijverhei,d en Handel, 
(get.) A. S. TALMA. 

De Min. van Koloniën, (get.) lDENBURG. 

(Uifgeg. 14 Aug. 1909.) 

l Juli 1909. W ET, tot goedkeuring van het 
op 18 October 1907 te 's Gravenhage mede 
door Nederland onderteekend verdrag no
pens het stellen van onderzeesche zelf
werkende contactmijnen. S. 236. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .. . doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het op 18 October 1907 te 's Gravenhage 
mede door Nederland onderteekend Verdrag 
nopens het stellen van onderzeesche zelfwer
kende contactmijnen wettelijke rechten in
houdt; 

Gelet op het tweede Jid van artikel 59 der 
Grondwet; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Wordt goedgekeurd het op 18 Oc

tober 1907 te 's Gravenhage mede door Neder
land 011derteekend Verdrag nopens het stellen 
van onderzeesche zelfwerkende contactmijnen . 

2. Deze wet treedt in werking op den dag 
harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven ten paleize het Loo, den l sten 
Juli 1909. 

(qet.) WIL H E L M IN .A.. 
De Min. van Buitenlandsche Zaken, 

(qet. ) R. DE MAREES VAN SWINDEREN. 

De Min. van Justitie, (qet.) NELISSEN. 

De Min. vanBinnenl. Zaken, (get.) HEEMSKERK. 

De Min. van Marine, (qet.) J . WENTHOLT. 

De Min. van Financiën, (get.) KoLKMAN. 

De Min. van Oorlog, (get.) F. H. A. SABRON. 

De Min. van Waterstaat, 
(qet. ) L. H. W. REGOUT. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(get.) A. S. TALMA. 

De Min" van Koloniën, (get. ) lnENBURG. 

(Uitgeg. 14 Au,q. 1909.) 

1 Juli 1909. WET, tot goedkeuring van het 
op 18 October 1907 te 's Gravenhage mede 
door Nederland onderteekend verdrag no
pens het bombardement door eene scheeps
macht in tijd van oorlog. S. 236. 

WIJ WIL HEL MINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het op 18 October 1907 te 's Gravenhage 
mede door Nederland onderteekend Verdrag, 
nopens het bombardement door eene scheeps
macht in tijd van oorlog, wettelijke rechten 
inhoudt; 

Gelet op het tweede lid van artikel 59 der 
Grondwet; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Wordt goedgekeurd het op 18 Octo

ber 1907 te 's Gravenhage, mede door Nederland 
onderteekend Verdrag nopens het bombarde
ment door eene scheepsmacht in tijd van 
oorlog. 

2. Deze wet treedt in werking op den dag 
harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten paleize het Loo, den l sten 

Juli 1909. 
(get.) WIL HEL MIN A. 

De Min. van Buitenlandsche Zaken, 
(get.) R. DE MAREES VAN SWINDEREN. 

De .Min. van Justitie, (get.) ELISSEN. 

De Min. van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) HEEMSKERK. 

De Min. van Marine, (get.) J. WENTHOLT. 

De Min. van Financiën, (get.) KOLKMAN. 

De Min. van Oorlog, (get. ) F. H. A. SABRON. 

De Minister van Waterstaat, 
(get.) L. H. W. REGOUT. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(get. ) A. S. TALMA. 

De Min. van Koloniën, (get.) lnENBURG. 

(Uitgeg. 14 A.i,g. 1909.) 
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l Juli 1909. WET, tot goedkeuring van het 
op 18 October 1907 te 's O,,·avenhage mede 
door Nederland onderteekend verdrag voor 
de toepassing op dén zeeoorlog der begin
selen van hei Verdrag van Genêve. S. 237. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . . . doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het op 18 October 1907 te 's Gravenhage 
mede door Nederland onderteekend Verdrag voor 
de toepassing op den zeeoorlog der beginselen 
van het Verdrag van Genêve, aan het Rijk gel
delijke verplichtingen oplegt en andere wette
lijke rechten inhoudt ; 

Gelet op het tweede lid van artikel 59 der 
Grondwet; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz· 
Art. 1. Wordt goedgekeurd het op 18 Octo

ber 1907 te 's Gravenhage mede door Nederland 
onderteekend Verdrag voor de toepassing op 
den zeeoorlog der beginselen van het Verdrag 
van Genêve. 

/ 
2. Deze wet treedt in werking op den dag 

harer afkondiging. 
Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven ten paleize het Loo, den !sten 

Juli 1909. 

(.get.) WILHELMINA. 

De Min. van Buitenlandsche Zaken, 
(get.) R. DE MA.REES VAN SWINDEREN. 

De Min. van J ustitie, (get. ) NELISSEN. 

De Min. van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) HEEMSKERK. 

De Min. van Marine, (get.) J . WENTHOLT. 

De Min. van Financiën, (get.) KOLKMAN. 

De Min. van Oorlog, (get. )_F. H. A. SABRON. 

De Min. van Waterstaat, 
(get.) L. H. W. REGOUT. 

De Min. van Lanábouw, Nijverheid en Handel, 
(get. ) A. S. TALMA. 

De Min. van Koloniën, (get.) lDENBURG. 
(Uitgeg. 14 .Aug. 1909.) 

1 Juli 1909. W ET, tot goedkeuring van het 
op 18 October 1907 te 's Gravenha,qe mede 
door N ederland onderteekend verdrag no
pens de vestiging van een internationaal 
Prijzenhof. S. 238. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .. . doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het op 18 October 1907 te ' s Gravenhage 
mede door Nederland onderteekend Verdrag 
nopens de vestiging van een internationaal 

Prijzenhof, aan het Rijk geldelijke verplichtin
gen oplegt en andere wettelijke rechten inhoudt; 

Gelet op het tweede lid van artikel 59 der 
Grondwet; · 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Wordt goedgekeurd het op 18 Oc

tober 1907 te 's Gravenhage mede door Nederland 
onderteekend Verdrag nopens de vestiging van 
een internationaal Prijzenhof. 

2. Deze wet treedt in werking op den dag 
harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten paleize het Loo, den lsten 

Juli 1909. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Min. van Buitenlandsche Zaken, 
(ge t.) R. DE ~1:AREES VAN SwINDEREN. 

De Mn. van J ustitie, (get.) NELISSEN .. 

De Min. van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) HEEMSKERK. 

De Min. van Marine, (get.) J. WENTHOLT. 

De Min. van Financiën, (get.) KoLKMAN. 

De M in. van Oorlog, (get. ) F. H. A. SABRON. 

De Min. van Waterstaat, 
(get.) L. H. W. REGOUT. 

De Min. van Lanábouw, Nijverheid en Handel, 
(get.) A. S. TALMA, 

De M in van Koloniën , (get.) lDENBURG. 
(Uitgeg. 14 Aug. 1909.) 

1 Juli 1909. WET, tot goedkeuring van het 
op 18 October 1907 te 's Gravenhage mede 
door Nede1·land onderteekend verdrag no
pens de rechten en verplichtingen der 
onzijdige Mogendheden in geval van zee
oorlog. S. 239. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . . . doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het op 18 October 1907 te 's Gravenhage 
mede door Nederland onderteekend Verdrag 
nopens de rechten en verplichtingen der on
zijdige Mogendheden in geval van zeeoorlog, 
wettelijke rechten inhoudt ; 

Gelet op het tweede lid van artikel 59 der 
Grondwet; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Wordt goedgekeurd het op 18 Oc

tober 1907 te 's Gravenhage mede door Neder
land onderteekend Verdrag nopens de rechten 
en verplichtingen der onzijdige Mogendheden 
in geval van zeeoorlog. 

2. Deze wet treedt in werking op den dag 
harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
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Gegeven ten paleize het Loo, den l sten 
Juli 1909. 

(get.) WIL H E L MI N A. 
De Min. van Buitenlandsche Zaken, 

(get.) R. DE M.àREES VAN SWINDEREN. 
De Min. van Justitie, (.qet.) NELISSEN. 

De Min. van Binnenl. Zaken, (get.) HEEMSKERK. 
De Min. van Marine, (get.) J. WENTHOLT. 
De Min. van Financiën, (get. ) KoLKMAN. 

De Min. van Oorlog, (qet.) F. H . A. SÁBRON. 
De Min. van Waterstaat, 

(get. ) L. H. W. REGOUT. 
De Min. van Lanàbouw, Nijverheid en Handel,, 

(get.) A. s. TALMA. 
De Min. van Koloniën, (get.) lDENBURG. 

(Ui tge_q. 14 Aug. 1909.) 

1 Juli 1909. WET, tot goedkeuring van het 
op 18 October 1907 te 's (kavenhage mede 
door Nederland onderteekend verdrag no
pens zekere beperkingen van de uitoefening 
van het buitrecbt in den zeeoorlog. S . 240. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen ie weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het op 18 October 1907 te 's Gravenhage 
mede door Nederland onderteekend Verdrag 
nopens zekere beperkingen van de uitoefening 
van het buitrecht in den zeeoorlog, wettelijke 
rechten inhoudt ; 

Gelet op het tweede lid vau artikel 59 der 
Grondwet; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Wordt goedgekeurd het op 18 October 

1907 te 's Gravenhage mede door Nederland 
onderteekend Verdrag nopens zekere beperkin
gen van de uitoefening van het buitrecht in 
den zeeoorlog. 
1 2. Deze wet treedt in werking op den dag 
harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten paleize het Loo, den lsten 

Juli 1909. 
(get.) WILHELMINA. 

De Min. van Buitenlandsche Zaken, 
(get. ) R. DE MAREES VAN 8WINDEREN, 
De Min. van Justitie, (get.) NELISSEN. 

De Min. van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) HEEMSKERK. 

De Min. van Marine, (get. ) J. WENTHOLT. 
De Min. van Financiën, (get.) KoLKMAN. 

De Min. van Oorlog, (get. ) F. H. A. SABRON. 
De Min. van Waterstaat, 

(get.) L. H. W. REGOUT. 
De Min. van Lanàbouw, Nijverheid en Handel,, 

(get. ) A. S. T ALMA. 

De Min. van Koloniën, (get.) lDENBURG. 
(Uit_qeg. 14 Aug. 1909.) 

1 Juli 1909. WET , tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, noodig voor en ten behoeve van 
de verbreeding vim een deel der Paleis
straat nabij den Dam te Amsterdmn. S. 241. 

1 Juli 1909. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, noodig voor de verruiming van 
het Waagplein te Alkmaar. S. 242. 

1 Juli 1909. WF.T, tot wijziging van de grens 
tusschen de gemeenten Rotterdam en Schie
dam . S. 243. 

WrJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is, de grens tusschen de 
gemeenten Rotterdam en Schiedam te wijzigen ; 

Zoo is het , dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De grens tusschen de gemeenten Rot

terdam en Schiedam wordt gewijzigd als volgt : 
Beginnende in de bestaande grens tusschen 

Rotterdam en Schiedam, in het midden van de 
sloot, loopende langs de Noord-Oostzijde van 
den Laanslootschen weg (gemeente Schiedam, 
sectie I, n°. 1197) op het punt waar deze grens 
gesneden wordt door de verlengde richting van 
de grens, loopende langs de Zuid-Oostzijde van 
het "Groenewegje" (gemeente Schiedam, sectie 1, 
no. 1196) gaat de nieuwe grens tusschen de 
beide gemeenten in zuidwestelijke richting, eerst 
langs de genoemde verlengde richting over den 
Laanslootschenweg en daarna langs de grens 
loopende langs de Zuid-Oostzijde van het ge
noemde "Groenewegje", kadastraal bekend 
gemeente Schiedam, sectie I, n°. 1196, en volgt 
de Zuidoostelijke grens van dit perceel (Groe
newegje) en die van het perceel gemeente en 
sectie kadastraal als boven, n°. 1195 (Groene
wegje), tot aan de ontmoeting met de Noorde
lijke grens van het perceel kadastraal bekend 
gemeente en sectie a ls boven, n°. 1216, zijnde 
binnenbeloop en binnenberm van Schielands 
Hoogen Zeedijk. 

Van dit punt gaat de grens in eene rechte lijn 
in Zuidoostelijke richting over Schielands 
Hoogen Zeedijk, naar het punt van samenkomst 
van de Zuidelijke grens van het perceel, ka
dastraal bekend gemeente Schiedam, sectie I, 
n°. 1786, met de scheiding tusschen de 
perceelen kadastraa l bekend gemeente als 
boven, sectie K, nos. 155 en 157, en gaat 
daarna in Zuidoostelijke richting langs laatst
genoemde scheiding tot aan de ontmoeting met 
het perceel gemeente en sectie als boven 
n°. 228. Van daar gaat de grens over laatst-
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genoemd perceel tot aan den N oordoostelijken 
hoek van perceel gemeente als boven sectie K, 
n°. 175 (de Nicnw-Mathenesserdijk). 

Dan gaat de grens Zuid- en Zuid-Oostwaarts 
langs de scheidingen tusschen de perceelen n°. 
228 eenerzijds en nos. 175, 88, 86, 87 anderzijds 
(alle behoorende tot de gemeente Schiedam 
sectie K) tot aan den Zuidwesthoek van ge
noemd perceel n°. 228 en verder Zuidoostwaarts 
in de verlengda richting van de scheiding tus
schen laatstgenoemd perceel en perceel n°. 87 
over het perceel gemeente Schiedam sectie K, 
n°. 231, tot in de bestaande grens tusschen 
Rotterdam en Schiedam in de rivier "de Nieuwe 
Mai1s" gelegen. 

2. De overgang van grondgebied, die hot ge
volg is van deze grensverandeeing, heeft plaats 
op l Augustus 1909. 

3. Alle kadastrale en andern stukken, uitslui 
tend betrekking hebbende op hetgeen volgens 
aetikel l aan de gemeente Rotterdam overgaat, 
worden aan die gemeente uitgekeerd. 

Het bestuur dier gemeente heeft ten allen 
tijde het recht, kosteloos inzage te nemen van 
de archieven der gemeente Schiedam en daar
van afschriften en daaruit uittreksel op zijne 
kosten te vorderen. 

4. De kosten van verpleging van behoeftige 
krankzinnigen in gestichten, voor zoover zij 
tijdens de opneming daarin woonplaats hadden 
op het grondgebied, dat ingevolge artikel 1 
tot de gemeente Rotterdam overgaat, komen 
van 1 Augustus 1909 af voor rekening van 
deze gemeente. 

5. De gemeente-opcenten op de personeele 
belasting en op de grondbelasting over het be
lastingjaar 1909 worden, voor zooveel het naar 
Rotterdam overgaand grondgebied betreft, ge
heven ten behoeve der gemeente Schiedam. 
Van de zuivere opbrengst dier opcenten wordt 
het 5/, 1 gedeelte uitgekeerd aan de gemeente 
Rotterdam. 

De sommen, welke jaarlijks door het Rijk 
aan de gemeenten Rotterdam en Schiedam 
krachtens de wet van 24 Mei 1897 (Staatsblad 
n°. 156) worden uitgekeerd, ondergaan door den 
overgang van grondgebied over het dienstjaar 
1909 geene verandering. 

6. De ingezetenen, gevestigd op het grond
gebied, dat tot de gemeente Rotterdam overgaat, 
worden voor de verkiesbaarheid tot leden van 
den gemeenteraad en voor de toepassing van 
artikel 7 der Kieswet (Staatsbladn°. 66van 1901) 
van 1 Augustus 1909 af als ingezetenen dier ge
meente beschouwd. 

Voor zoover de personen, gevestigd op het 
overgaand grondgebied , geplaatst zijn op de 1 

voor het loopende jaar vastgestelde kiezeTSlijst, 
zendt het bestuur der gemeente Schiedam vóór 
1 J anuari 1910 een uittreksel uit de kiezerslijst 
aan het bestuur der gemeente Rotterdam. 

Bij het opmaken der k iezerslijst wordt in 
laatstgenoemde gemeente voor de toepassing 
van de artikelen 20, 21, 25 en 28, tweede lid, 
der Kieswet ten aanzien van de in dat uittreksel 
voorkomende personen gehandeld, alsof zij op 
de voor het loopende jaar vastgestelde kiezers
lijst voorkwamen. 

Te beginnen met l Augustus 1909 worden 
in de tabel, bedoeld in de artikelen 1 en 2 der 
Kieswet, door Rotterdam en Schiedam verstaan 
de gemeenten zooals zij bij artikel 1 dezer wet 
zijn gewijzigd. 

7. Op hen die voor de lichting der nationale 
militie van 1910 in de gemeente Schiedam zijn 
ingeschreven en gevestigd zijn op het grondge
bied, dat van die gemeente naar de gemeente 
Rotterdam overgaat, is artikel 21 der Mil itiewet 
1901 (Staatsblad n°. 212 van 1901) laatstelijk 
aangevuld en gewijzigd bij de wet van 5 Decem
ber 1908 (Staatsblad n°. 347) van toepassing. 
Voor de toepassing dier wet en der te harer uit
voering gegeven voorschriften blijven zij mits
dien beschouwd worden als militieplichtigen 
van eerstgenoemde gemeente. 

Zij , die in de gemeente Schiedam voorkomen 
in het register, bedoeld in artikel 122 van voor
melde wet, of in het register bedoeld in arti ·el 26 
der Landweerwet (Staatsblad n°. 160 van 1901) 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 Juli 1907 
(Staatsblad n°. 187), worden, voor zoover zij 
gevestigd zijn op het grondgebied, dat van die 
gemeente naar de gemeente Rotterdam overgaat, 
op het register van laatstgenoemde gemeente 
overgeschreven. 

8. Te beginnen met 1 Augustus 1909 worden 
in de tabel, bedoeld bij artikel 5 der wet van 
16 April 1896 (Staatsblad n°. 72) tot regeling 
der personeele belasting, zooals die tabel later 
is gewijzigd , door "Rotterdam" en " Schiedam" 
verstaan de gemeenten, zooals zij bij ar tikel 1 
dezer wet zijn gewijzigd. 

9. Deze wet t reedt in werking met den dag 
harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven ten paleize het Loo, den lsten 
Juli 1909. 

(.!Jet.) WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Z aken, 
(.!Jet.) HEEMSKERK. 

(Uitg,g . 24 Ju li 1909.) 
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1 Juli 1909. WET, tot wijziging der Arbeids
wet . S. 244. 

Bijl. Hand. :.l• Kamer 1908/09, n°. 263, 1, :.l, 
8-12. 

H and. id. 1908/09, bladz. 2270. 
Hand. 1• Kamer 1908/09, bladz. 637, 684. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .. . doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat in verband met eene reorganisatie van de 
arbeidsinspectie in de Arbeidswet (wet van 5 Mei 
1889, Staatsblad n°. 48, laatstelijk gewij zigd 
door de wet van 28 April 1906, Staatsblad n°. 97) 
enkele wijzigingen behooren te worden aange
bracht en dat het wenschelijk is ook artikel 2 
dier wet aan te vullen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Aan artikel 2 der Arbeidswet wordt 

toegevoegd een derde lid , luidende : 
"Onder fabrieken en werkplaatsen verstaat 

deze wet mede electrische centraalstations en 
electrische onderstations, voor zoover aldaar in 
of voor eenig bedrijf electrische energie wordt 
opgewekt, get ransformeerd of bewaard.". 

Art. IL Artikel 12 der Arbeidswet wordt 
gelezen: 

,,Er is eene arbeidsinspectie. 
Ten behoeve van den dienst der arbeidsin

spectie wordt het Rijk door Ons verdeeld in 
districten. 

De ambtenaren der arbeidsinspectie zijn be
ha lve met de taak, hun bij andere wetten op
gedragen, belast met de handhaving van deze 
wet en met de medewerking aan de uitvoering 
ervan. Zij zijn werkzaam onder de bevelen 
van Onzen Minister, met de uitvoering van 
deze wet belast, en worden door Ons benoemd, 
geschorst en ontslagen. 

Hun werkkring en bevoegdheden worden ge
regeld bij algemeenen maatregel van bestuur . 
Daarbij wordt bepaald, dat en op welke wijze 
voor de arbeidsinspectie en voor elk district 
een ambtenaar als hoofd van dienst wordt aan
gewezen. 

De instructiën voor de ambtenaren der ar 
beidsinspectie worden door Ons vastgesteld. 

Jaarlijks wordt een verslag van de werk
zaamheden der arbeidsinspectie aan de Staten
Generaal overgelegd.". 

Art. III. Na artikel 12 der Arbeidswet wordt 
het volgende artikel ingevoegd : 

"Artikel 12 bis. Aan de ambtenaren, bedoeld 
in het vorige artikel, worden toegevoegd de 
ambtenaren en bedienden, die zij voor de uit
oefening van hunne taak behoeven. Deze 
worden door Ons of krachtens Onze machtiging 
door Onzen Minister, met de uitvoering van 

deze wet belast, benoemd, geschorst en ont
slagen. 

Hunne instructiën worden vastgesteld door 
. Onzen voornoemden Minister.". 

Art. IV. Artikel 16 der Arbeidswet vervalt. 
Art. V. In het eerste lid van artikel 17 der 

Arbeidswet wordt in plaats van de woorden "die 
van art. 14 en art. 16 door een in die artikelen 
bedoelden ambtenaar" gelezen : ,,die van art. 14 
door een in dat artikel bedoelden ambtenaar.". 

Art. VI. In het tweede lid van artikel 18 
der Arbeidswet wordt in plaats van de woorden 
,de in art. 12 bedoelde inspecteurs" en in het 

~erste lid van artikel 19 d ier wet wordt in plaats 
van de woorden "de bij art. 12 bedoelde inspec
teurs" gelezen : ,,de districtshoofden der ar
beidsinspectie". 

Art. VIL Deze wet treedt in werking op een 
nader door Ons te bepalen dag. 

L asten en bevelen, enz. 
Gegeven ten paleize het Loo, den lsten 

Juli 1909. 

(,get.) WILHELMINA. 

De Min . van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(,get. ) A. S. T ALMA. 

(Uitgeg. 20 Juli 1909.) 

1 Juli 1909. WET, tot wijziging der Veilig
heidswet . S. 245. 

B ijl. Hand. 2• Kamer 1908/09, n°. 263, 1, 
3, 8-12. 

Hand. id. 1908/09, bladz. 2270, 2271. 
Hand. 1• Kamer 1908/09, bladz. 637, 684. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . . . doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat in verband met eene reorganisatie van de 
a rbeidsinspectie in de Veiligheidswet (wet van 
20 Juli 1895, Staatsblad n°. 137) enkele wijzi
gingen bebooren te worden aangebracht en 
dat het wenschelijk is ook de artikelen l, 7, 12 
en 25 dier wet te wijzigen ; 

Zoo is het, dat wij, den Raad van State, enz. 
Art . I. De punt aan het slot van artikel 1 

der Veiligheidswet wordt vervangen door eene 
kommapunt en aan dat artikel wordt het 
volgende toegevoegd : 

3°. electrische centraalstations en electrische 
onderstations, voor zoover aldaar in of voor 
eenig bedrijf electr ische energie wordt opge
wekt, getransformeerd of bewaard." . 

Art. IJ. In het eerste lid van artikel 7 der 
Veiligheidswet worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

onder c wordt in plaats van "tot het verwij 
deren van schadelijke dampen, gassen en stof" 
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gelezen: ,,tot het tegengaan van het ontstaan 
of de verspreiding of tot het verwijderen van 
schadelijke of hinderlijke dampen of gassen of 
van stof"; 

onder d wordt het woord "of", waar dit al. 
daar voor de eerste maal voorkomt, vervangen 
door eene kommR en worden achter het woord 
,,geleidingen" ingelascht de woorden : ,,of toe• 
stellen". 

De punt aan het slot van het eerste lid van 
artikel 7 der genoemde wet wordt vervangen 
door eene kommapunt en aan dat lid wordt 
het volgende toegevoegd : 

,,e. tot het verschaffen van hulp bij onge• 
vallen.". 

Art. III. Artikel 9 der Veiligheidswet wordt 
gelezen: 

"De ambtenaren, bedoeld in artikel 12 der 
Arbeidswet, zijn belast met de handhaving van 
deze wet en met de medewerking aan de uit. 
voering ervan.". 

Art. IV. De artikelen 10 en 15 der Veiligheids• 
wet vervallen. 

Art. V. Artikel 12 der Veiligheidswet wordt 
gelezen: 

,,Het hoofd of de bestuurder van eenti in• 
richting, waarin eenige tak van fabrieks. of 
handwerksnijverheid wordt uitgeoefend, is 
verplicht van elk in zijne onderneming aan een 
persoon overkomen ongeval, ten gevolge waar• 
van deze langer dan tweemaal vier en twintig 
uren tot het verrichten van zijn gewonen 
arbeid ongeschikt is, schriftelijk kennis te geven 
aan den burgemeester der gemeente, waar het 
ongeval plaats had. 

De kennisgeving wordt ingezonden binnen 
vier en twintig uren, nadat de verplichting tot 
kennisgeving is ontstaan, en in een vorm, 
welke wordt vastgesteld door Onzen Minister, 
met de uitvoering van deze wet belast. 

De verplichting tot kennisgeving vervalt, in• 
dien ingevolge artikel 61 der Ongevallenwet 
1901 aangifte van het ongeval heeft plaats 
gehad. 

De burgemeester zendt binnen vier en twintig 
uren de kennisgeving aan het districtshoofd der 
arbeidsinspectie. 

De burgemeester stelt een onderzoek in naar 
de oorzaken en gevolgen van het ongeval en 
deelt den uitslag daarvan mede aan het districts. 
hoofd der arbeidsinspectie.". 

Art. VI. Na artikel 12 der Veiligheidswet 
worden de volgende twee artikelen ingevoegd : 

"Artikel 12 bis. Indien na een ongeval het in 
artikel 63 der Ongevallenwet 1901 bedoelde 
onderzoek is ingesteld, deelt het bestuur der 
Rijksverzekeringsbank den uitslag daarvan ten 

spoedigste mede aan het districtshoofd der 
arbeidsinspectie. 

Door Onzen Minister, met de uitvoering van 
deze wet belast, kunnen gevallen worden aan 
gewezen, waarin het bepaalde in het eerste lid 
niet van toepassing is. 

Artikel 12ter. Het districtshoofd der ar
beidsinspectie is te allen tijde bevoegd ter zake 
van een ongeval, waarvan hem ingevolge eenig 
wettelijk voorschrift mededeeling behoort te 
worden gedaan, een onderzoek in te stellen.". 

Art. VII. Artikel 25 der Veiligheidswet wordt 
gelezen: 

,,Bij een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in artikel 6 of artikel 7, kan worden 
bepaald, dat de maatregel op een tijdstip na 
den twintigsten dag na de afkondiging zal in 
werking treden.". 

Art. VIII. Waar in eene bepaling der Veilig• 
heidswet, met uitzondering van het tweede lid 
van artikel 22, voorkomen de woorden "de in• 
specteur" of "den inspecteur", wordt daarvoor 
gelezen : ,,het districtshoofd der ar beidsinspec• 
tie" en waar daarin voorkomen de woorden "de 
inspecteurs", wordt daarvoor gelezen : ,,de 
districtshoofden der arbeidsinspectie". 

Art. IX. Deze wet treedt in werking op een 
nader door Ons te bepalen dag. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven ten paleize het Loo, den lsten 
Juli 1909. 

(,get.) WILHEL.MIN A. 

De Min. van La1idbouw, N ijverheid en Handel, 
(,get.) A. S. TALMA, 

(Ui tgeg. 20 Juli 1909.) 

1 Juli 1909. WET, tot wijziging der Hinder• 
wet. S. 246. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1908/09, n°. 263, 1, 4, 
8-10, 12. 

Hand. id. 1908/09, bladz. 2271. 
Hand 1• Kamer 1908/09, bladz. 537, 584. 

WIJ WILHELMINA, ENZ •. . doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat de Hinderwet (wet van 2 Juni 1875, Staats• 
blad n°. 95, laatstelijk gewijzigd door de wet van 
16 Juli 1907, Staatsblad n°. 216), in verband 
met eene reorganisatie van de arbeidsinspectie 
behoort te worden gewijzigd ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Artikel 4 bis der Hinderwet vervalt. 
Art. II. Waar in eene bepaling der Hinder• 

wet voorkomen de woorden "de inspecteur" of 
"den inspecteur" wordt daarvoor gelezen : ,,het 
districtshoofd der arbeidsinspectie" . 
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Art. lil. Deze wet treedt in werking op een 
nader door Ons te bepalen dag. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten paleize het Loo, den lsten Juli 

1909. 

(get.) W I L H E L M I N A. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel , 

(get.) A. S. TALMA. 

(Uitgeg. 20 Juli 1909.) 

1 J i.Zi 1909. WET, tot wijziging der Phos
phorluciferswet 1901. S. 247. 

B ijl. Hand. 2• Kamer 1908/09, n•. 263, 1, 
5, 8, 12. 

Hand. id. 1908/09, bladz. 2271. 
Hand. 1• Kamer 1908/09, bladz. 537, 584. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat de Phosphorluciferswet 1901 (wet van 28 
Mei 1901, Staatsblad n•. 133, gewijzigd bij de 
wet van 27 April 1903, Staatsblad n•. 134) in 
verband met eene reorganisatie van de arbeids
inspectie behoort te worden gewijzigd; 

Zoo is het, dat Wi,i, den Raad van State, enz. 
Art. I. Het tweede lid van artikel 5 der 

Phosphorluciferswet 1901 wordt gelezen: 
"Met het opsporen van de overtredingen van 

art. 2 zijn mede belast de ambtenaren, bedoeld 
in a rt. 12 der Arbeidswet." . 

Art. II. Deze wet treedt in werk ing op een 
nader door Ons te bepalen dag. 

Lasten en bevelen, en:,;. 
Gegeven ten paleize het Loo, den lsten 

Juli 1909. 

(get. ) WILHELMINA. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(_qet.) A. S. TALMA. 

(Uitgeg. 20 Juli 1909.) 

1 Jiûi 1909. WET, tot wijziging der wet van 
22 Mei 1905 (Staatsblad n°. 143). S. 248. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1908/09, n°. 263, 1, 6, 
8-12. 

Hand. id. 1908/09, bladz. 2271. 
Hand. l• Kamer 1908/09, bladz . 537, 684. 

WIJ WILHELM.INA., ENZ ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat de wet van 22 Mei 1905 (Staatsblad n•. 143) 
in verband met eene reorganisatie van de 
arbeidsinspectie behoort te worden gewijzigd; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Artikel 3 der wet van 22 Mei 1905 

(Staatsblad n•. 143) wordt gelezen: 

"De ambtenaren, bedoeld in artikel 12 der 
Arbeidswet, zijn belast met de handhaving van 
deze wet en met de medewerking aan de uit
voering ervan.". 

Art. II. In artikel 4 en artikel 5 der wet van. 
22 Mei 1905 (Staatsblad n•. 143) wordt in plaats 
van "de inspecteur van den arbeid" en in artikel 
8 dier wet wordt in plaats van "den inspecteur 
van den arbeid, bedoeld in artikel 3", gelezen: 
,,het districtshoofd der arbeidsinspectie". 

Art. III. In artikel 11 der wet van 22 Mei 
1905 (Staatsblad n•. 143) wordt in plaats van "de 
inspecteur van den arbeid, bedoeld in artikel 3, 
de onder zijne bevelen werkzame ambtenaren 
alsmede de medisch-adviseur bij de arbeids
inspectie" gelezen : ,,de ambtenaren, bedoeld 
in artikel 12 der Arbeidswet". 

Art. IV. Tusschen de artikelen 16 en 17 der 
wet van 22 Mei 1905 (Staatsblad n°. 143) wordt 
het volgend artikel ingelascht : 

,,Artikel 16 bis. Deze wet kan worden aange
haald onder den titel van .,Caissonwet 1905"." 

Art. V. Deze wet treedt in werking op een 
nader door Ons te bepalen dag. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven ten paleize het Loo, den lsten 
Juli 1909. 

(get.) WILHELMINA. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(qet.) A. S. TALMA. 

( Uitgeg. 20 Juli 1909.) 

l Juli 1909. WET. tot w~iziging der Onge
vallenwet 1901. S. 249. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1908/09, n°. 263, 1, 7, 
8, 12. 

Hand. id. 1908/09, bladz. 2271 , 
H and. 1• Kamer 190S/09, bladz. 537, 584. 

WIJ WILHELMI.r A, ENZ ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat in verband mot eene reorganisatie van de 
arbeidsinspectie in de Ongevallenwet 1901 (wet 
van 2 J anuari 1901, Staatsblad n°. 1, laatstelijk 
gewijzigd door de wet van 13 Februari 1909, 
Staatsblad n•. 46) enkele wijzigingen behooren 
te worden aangebracht en dat het wenschelijk 
is ook artikel 61 dier wet te wijzigen ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. I. In artikel 41 der Ongevallenwet 1901 

wordt in plaats van "De· inspecteurs van den 
arbeid" gelezen : ,,De districtshoofden der ar
beidsiru; pectie". 

In het laatste lid van artikel 85 dier wet wordt 
in plaats van "den inspeoteur van den arbeid, 
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tot wiens inspectie" gelezen : ,,het districtshoofd 
der arbeidsinspectie, tot wiens ambtsgebied". 

Art. II. Het laatste lid van artikel 61 der 
Ongevallenwet 1901 wordt gelezen: 

"Het kantoor van ontvangst der aangifte 
zendt ten spoedigste een exemplaar er van aan 
het bestuur der Rijksverzekeringsbank en het 
andere exemplaar aan het districtshoofd der 
arbeidsinspectie, binnen wiens ambtsgebied het 
ongeval heeft plaats gehad." . 

Art. III. Deze wet treedt in werking op een 
nader door Ons te bepalen dag. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten paleize het Loo, den lsten 

Juli 1909. 

(qet.) WILHELMINA. 

De M in. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(,ge t. ) A. S. TALMA. 

( Uitgeg. 20 Juli 1909.) 

1 Jiûi 1909. W ET, tot nadere wijziging der 
Beroepswet. S. 2ó0. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1908/09, n° . 264, 1-4. 
Han cl. id. 1908/09, bladz. 2271. 
Hand. 1• Ka,ner 1908/09, bladz. 537, 584. 

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

dat de Beroepswet (wet van 8 December 1902, 
Staatsblad n°. 208, laatstelijk gewijzigd door de 
wet van 24 Juli 1908, Staatsblad n°. 268) in ver
band met eene reorganisatie van de arbeids
inspectie behoort te worden gewijzigd ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Waar in eene bepaling der Beroepswet 

voorkomen de woorden "de inspecteur van den 
arbeid" of "den inspecteur van den arbeid", 
wordt daarvoor gelezen : ,,het districtshoofd 
der arbeidsinspectie" en waar daarin voor
komen de woorden " de inspecteurs van den 
arbeid" wordt behoudens het bepaalde in 
artikel IV daarvoor gelezen : ,,de districtshoof
den der arbeidsinspectie". 

Art. II. In het eerste lid van artikel 25 en in 
het eerste l id van artikel 95 der Beroepswet 
wordt in plaats van "inspectie" gelezen "dis
trict". 

Art. III. In het tweede lid van artikel 95 
der Beroepswet wordt in plaats van "adjunct
inspecteur" gelezen: ,,ambtenaar, niet beneden 
den rang van adjunct-inspecteur". 

Art. IV. In artikel 139 der Beroepswet wordt 
in plaats van "de inspecteurs en de adjunct
inspecteurs van den arbeid" gelezen: ,,de 
ambtenaren, bedoeld in artikel 12 der Ar
beidswet". 

Art. V. Deze wet treedt in werking op een 
nader door Ons te bepalen dag. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten paleize het Loo, den laten 

Juli 1909. 
(,get.) WILHELMINA. 

De Min. van Justitie, (get. ) NELISSEN. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

(get.) A . S. TALMA. 
(Uit_qeg. 14 Juli 1909.) 

1 Juli 1909. WF!r, houdende wijziging van 
artikel 205 der Algemeene Wet van 26 
Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38). S. 251. 

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

dat het wenschelijk is , in artikel 205 der Al
gemeene Wet van 26 Augustus 1822 (Staats
blad n°. 38) eenige wijziging aan te brengen ; 

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

Eenig artikel. 

Aim het eerste en aan het tweede lid van 
artikel 205 der Algemeene Wet van 26 Augustus 
182"2 (Staatsblad n°. 38), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 9 Juli 1906 (Staatsblad n°. 190), 
worden toegevoegd de woorden: ,,of met eene 
geldboete van ten hoogste vijftig gulden". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten paleize het Loo, den lsten Juli 

1909. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, 
(get.) K0LKM.A.N. 

(Uitgeg. 27 Juli 1909.) 

1 Ji,li 1909. WET, houdende nadere voor
ziening omtrent de gelegenheid tot in
wisseling van de muntbiljetten. S. 252. 

WIJ WIL HEL MINA, ENZ .•. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de gelegenheid tot in
wisseling van de muntbiljetten alsnog gedu
rende eenigen tijd open te stellen ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. De gelegenheid tot inwisseling van 

de muntbiljetten, bedoeld in artikel 1, tweede 
Jid, der wet van 31 December 1903 (S taatsblaá 
n•. 386), wordt, met inachtneming overigens 
van het bepaalde in artikel 2, eerste lid, der 
voornoemde wet, alsnog tot 1 October 1909 
opengesteld. 

De vorderingen ontleend aan biljetten, welke 
niet vóór 1 October 1909 ter inwisseling zijn 
aangeboden, zijn vervallen. 

2 . Ten aanzien van de krachtens het vorig 
artikel ingewisselde muntbiljetten is van toe-
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passing het bepaalde in artikel 4 der wet van 
31 December 1903 (Staatsblad n°. 336). 

3 . Deze wet treedt in werking op den dag 
harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten paleize het Loo, den lsten Juli 

1\)09. 
(get.) WIL HE L MIN A. 

De Minister van Financiën, 
(gel.) KOLKMAN. 

(Uitgeg. 14 Juli 1909.) 

I Juli 1909. WET, houdende nadere bepa
lingen omtrent het toezicht en de zorg 
over de zaken der Munt en daarm~de in 
verband staande voorzieningen. S. 253. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1908/09, n°. 290, 1-6. 
Hand. idem 1908/09, bladz. 2355. 
Hand. I• Kamer 1908/09 bladz. 551-565. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat de wenschelijkheid is gebleken de wet 
van 28 Mei 1901 (Staatsblad n°. 130), houden
de bepalingen omtrent het toezicht en de 
zorg over de zaken der Munt te herzien en 
dat deze herziening wijziging noodzakelijk 
maakt van de Muntwet 1901 en van de laat
stelijk bij de wet van 28 Mei 1901 (Staatsblad 
n°. 131) gewijzigde wet van 18 September 1852 
(Staatsblad n°. 178) omtrent den waarborg en 
de belasting der gouden en zilveren werken ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Artikel 4 der wet van 28 Mei 1901 

(Staatsblad n°. 130), houdende bepalingen om
trent het toezicht en de zorg over de zaken 
der Munt, wordt gelezen als volgt : 

,,Onder het opperbeheer van Onzen Minis
ter van Financiën, wordt het bestuur van 
's Rijks Munt in zijn vollen omvang gevoerd 
door den muntmeester. 

"De inrichting van den dienst van 's Rijks 
Munt wordt, met inachtneming van de bepa
lingen dezer wet, geregeld bij algemeenen 
maatregel van bestuur. 

"Het voortdurend toezicht op de stipte 
naleving aan 's Rijks Munt van de wettelijke 
bepalingen het muntwezen betreffende alsme
de op het verbruik aan muntmateriaal aan 
's Rijks Munt en de daarmede in verband 
staande werkzaamheden worden opgedragen 
aan eene, van de overige afdeelingen van 
's Rijks Munt geheel afgescheiden en onaf
hankelijke afdeeling "controle". Onverminderd 
het bepaalde in artikel 7 dezer wet, staat deze 
afdeeling rechtstreeks onder de bevelen van 
den muntmeester. 

"Bij afwezigheid van den muntmeester kan 

door Ons in de tijdelijke waarneming van 
diens functiën worden voorzien.' 

Artikel 7 van gemelde wet wordt gelezen als 
volgt: 

"Geen nieuwvervaardigde munten mogen 
van 's Rijks Munt worden afgeleverd tenzij 
van het onderzoek en de goedbevinding pro
ces-verbaal is opgemaakt door den muntmees
ter. 

,,Dit proces-verbaal wordt niet opgemaakt. 
dan nadat hetzij bij onderzoek door twee amb
tenaren van de afdeeling controle die daartoe 
door Onzen Minister van Financiën zijn aan
gewezen en in zijne handen den door Ons 
vastgestelden eed hebben afgelegd, is geble
ken, dat die munten aan de wettelijke eischen 
van gewicht en gehalte voldoen, hetzij dooi
de Commissie voor het Muntwezen, na onder
zoek eene verklaring is afgegeven, dat de 
munten aan die eischen voldoen . 

"De Commissie voor het Muntwezen gaat 
tot het even bedoelde onderzoek niet over dan 
ingevolge opdracht van Onzen Minister van 
.l!'inanciën wanneer de muntmeester zulks wen
schelijk acht op grond dat hij zich niet kan 
vereenigen met de resultaten van het onder
zoek door de ambtenaren der controle. 

,,De door die ambtenaren aan den muntmees
ter van hunne bevindingen uitgebrachte rap
porten worden door laatstgenoemde aan Onzen 
Minister van Financiën overgelegd." 

In artikel 8 van gemelde wet wordt in plaats 
van "controleur-genernal" gelezen "muntmees
ter". 

Artikel 9 van gemelde wet wordt gelezen als 
volgt: 

"Vóór den !sten April van elk jaar wordt 
door den muntmeester omtrent de werkzaam
heden aan 's Rijks Munt in het afgeloopen 
kalenderjaar verslag uitgebracht. 

"Dit verslag wordt voorzien van zoodanige 
opmerkingen als de aard der zaak zal ver
eischen, aan Onzen Minister van Financiën 
ingezonden om aan Ons te worden overge
legd, en door Ons aan de Staten-Generaal 
medegedeeld." 

In artikel 10 van gemelde wet wordt in plaats 
van "controleur-generaal" gelezen "muntmees
ter". 

De eerste twee leden van artikel 12 van ge
melde wet worden gelezen als volgt : 

"De Uommissie voor het Muntwezen doet 
in Januari van elk jaar monsters onderzoeken, 
genomen van iedere in den loop van het vo
rige jaar nieuw vervaardigde en door den 
muntmeester goedgekeurde partij munten. Bo
vendien onderzoekt zij tenminste eenmaal per 
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jaar een aantal munten die in het afgeloopen 
jaar nieuw zijn vervaardigd en van 's Rijks 
Munt zijn afgeleverd. 

"De wijze waarop de monsters genomen en 
-Onderzocht worden en hetgeen verder ter uit• 
voering van het bepaalde in het vorige lid 
noodig is, wordt geregeld bij algemeenen maat• 
regel van bestuur." 

Aan het derde lid van dat artikel wordt de 
volgende zinsnede toegevoegd: 

,,Dit verslag wordt door Ons aan de Staten• 
Generaal medegedeeld". 

In de artikelen 13 en 14 der gemelde wet 
wordt in plaats van "Controleur-Generaal" 
gelezen "muntmeester". 

2 . In artikel 17 der Muntwet 1901 wordt 
in plaats van "Controleur-Generaal" gelezen 
,,muntmeester". 

3, In de artikelen 25, 25bis. 25ter, 26 
~n 27 der laatstelijk bij de wet van 28 Mei 
1901 (Staatsblad u0 • 131 ) gewijzigde wet van 
18 September 1852 (Staatsblad n°. 178) worden 
-de woorden "Controleur-Generaal bij 's Rijks 
Munt" vervangen door "muntmeester" en 
wordt overigens in de plaats van "Controleur
Generaal" gelezen "muntmeester" . 

4 . Deze wet treedt in werking op een nader 
-door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten paleize het Loo, den lsten 

Juli 1909. 
(get.) WILHELMINA. 

IJe Minister van Financiën, (get.) KOLKMAN. 
(Uitgeg. 24 Juli 1909.) 

1 Juli 1909. WET, houdende machtiging tot 
het sluiten van eene overeenkomst van 
ruiling met de Stichting "Insula Dei", te 
Arnhem. S. 254. 

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

-dat ter bevordering der mogelijkheid van uit
breiding harer inrichting, door de Stichting 
,.Insula Dei", Roomsch-Katholiek bestedelin
genhuis , te Arnhem. aan den Staat is voorge
steld eene ruiling, waarbij deze stichting aan 
-den Staat overdraagt het voormalige hótel 
"Het Zwijnshoofd" met erf te Arnhem, tegen 
afstand aan haar, van het terrein en de op
stallen van het voormalige huis van bewaring 
met directeurswoning aldaar ; 

en dat het belang van den Staat zich tegen 
zoodanige ruiling niet ve rzet ; 

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

Eenig artikel. 

Machtiging wordt verleend tot het met de 

Stichting "Insula Dei" te Arnhem sluiten van 
de overeenkomst van ruiling, omschreven in 
het aan deze wet gehechte ontwerp der van 
die ruiling op te maken akte. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten paleize het Loo, den l sten Juli 

1909. 
(get. ) WIL H E L MI N A. 

De Minis ter van Financiën, (get.) KoLKMAN. 
(Uitgeg. 24 Juli 1909.) 

GEWIJZIGD CONCEPT. 

De ondergeteekenden : 
1. ontvanger der regis-

stratie voor de gerechtelijke akten en der do
meinen te Arnhem, handelende namens den 
Staat der Nederlanden, als daartoe gemachtigd 
bij missive van den directeur der registratie 
en domeinen te Arnhem dd. , ge
grond op die van Zijne Excellentie den Minis
ter van Financiën dd. , zulks ter 
uitvoering van de wet van den 
(Staatsblqd n•. ) contractant ter eene, en 

2. 
beiden wonende te , respectievelijk 
als voorzitter en sccret&ris van het College 
van Regenten over het Roomsch-Katholiek 
Bestedelingshuis "Insula Dei" te Arnhem en 
als zoodanig die stichting vertegenwoordigende, 
contractante ter andere zijde; 

Zijn overeengekomen als volgt: 
De Staat der Nederlanden staat in ruil af 

aan de stichting "Insula Dei", die in ruil 
aanneemt: 

het terrein te Arnhem, benevens de daarop 
aanwezige opstallen van het voormalige huis 
van bewaring met directeurswoni~g. kadastraal 
bekend gemeente Arnhem, sectie 0, n••. 464, 
465 en 469, samen groot een en twintig aren 
drie en veertig centiaren, 

waartegen de stichting "Insula Dei" in ruil 
geeft aan den Staat der Nederlanden, die in 
ruil aanneemt : 

het voormalige hotel "het Zwijnshoofd" met 
erf te Arnhem en aldaar kadastraal bekend 
sectie 0, n°. 4917 huis, koetshuis en erf ter 
grootte van zestien aren dertien centiaren, door 
genoemde stichting in eigendom verkregen 
door overschrijving ten hypotheekkantore te 
Arnhem den deel n°. van eene 
akte van openbaren verkoop den 17 Maart 
1909 door notaris CONSTANTYN FREDERIK 
PIETER BöHTLlNGK te Arnhem gehouden. 

Bovendien betaalt de stichting " I nsula Dei" 
aan den Staat der Nederlanden als toegift op 
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deze ruiling de som van achttien di.izend gul
den (J 18,000). 

Deze ruiling is verder aangegaan onder de 
volgende voorwaarden : 

Artikel 1. De stichting "Insula Dei" neemt 
op zich de verplichting, door den Staat aan
gegaan tegenover de gemeente Arnhem en in 
artikel 9 van de door den Staat met die ge
meente opgemaakte akte dd . 29 Mei 1903/6 
Juni 1903 omschreven als volgt : 

"Het Rijk verbindt zich om binnen twee jaar 
nadat het te bouwen buis van bewaring in 
gebruik zal zijn gesteld, het tegenwoordige 
buis van bewaring aan de Beekstraat af te 
breken en verklaart, wat betreft eene eventu
eele bebouwing van het hierdoor vrijkomende 
terrein bekend te zijn met art. 13 der veror
dening op het bouwen en sloopen in de ge
meente Arnhem."; 

welke termijn voor afbraak, door het ge
meentebestuur te Arnhem laatstelijk is ver
lengd tot uiterlijk 1 Januari 1910. Het bij de 
afbraak afkomende eikenhout is onder deze 
ruiling niet begrepen, en zal afzonderlijk 
moeten worden opgestapeld en ter beschikking 
zijn van het Departement van Justitie, door 
de z0rg van welk Departement het bedoelde 
hout van het terrein zal worden weggevoerd. 

Wanneer de stichting de afbraak binnen den 
bepaalden tijd niet heeft volbracht, zal die af
braak door den Staat en geheel voor rekening 
van "Insula Dei" geschieden, terwijl in dat 
geval de geheele afbraak eigendom van den 
Staat blijft, zonder dat de waarde daarvan op 
de kosten van het afbreken zal worden gekort. 

Artikel 2. De voormelde toegift moet worden 
betaald ten kantore van den ontvanger der 
registratie voor de gerechtelijke akten en der 
domeinen te Arnhem binnen eene maand na 
de dagteekening dezer akte. 

Bij overschrijding van dien termijn is door 
"Insula Dei" aan den Staat verschuldigd een 
rente tegen 6 pCt. 's jaars ingaande met den 
dag volgende op het verstrijken van dien 
termijn . 

Artikel 3. Het geruilde gaat, behoudens 
hetgeen in art. 1 is bepaald, over en weer over 
in den toestand, waarin het zich bij de aan
vaarding bevindt, doch het moet worden ge
leverd vrij van hypotheken. 

Alle vrijwaring behalve die voor uitwinning 
is uitgesloten, evenals alle navordering wegens 
over- of ondermaat. 

Artikel 4. Ieder contractant zal het hem 
overgedragene aanvaarden op den dag der 
betaling van de toegift. De lasten van hetgeen 
elk der contractanten in ruil geeft blijven echter 

voor zijne rekening tot den eersten Januari 
1910. 

Artikel 5. Alle kosten op deze overeenkomst, 
op deze akte en op hare overschrijving val
lende zijn voor rekening van den Staat en van 
de stichting "Insula Dei" ieder voor de helft. 
De zegelrechten moeten echter voor het geheel 
door "Insula Dei" worden gedragen en met 
bedoelde helft tegelijk met de toegift worden 
voldaan. 

Aldus in duplo opgemaakt te Arnhem den 

1 Juli 1909. WET, tot bekrachtiging van eene 
nadere overeenkomst met de Hollandsche 
IJzeren Spoorweg-Maatschappij betreffen
de den spoorweg van het station Kwadijk
Edam over Edam naar Volendam. S. 255. 

WIJ WIL HEL MINA, ENZ . .. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is de overdracht der exploi 
tatie van den spoorweg van het station Kwadijk 
-Edam over Edam naar Volendam door de 
Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij 
aan derden mogelijk te maken, en dat de te dien 
einde door den Minister van Waterstaat met ge
noemde Maatschappij gesloten overeenkomst 
bij de wet behoort te worden bekrachtigd ; 

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

Eenig artikel. 

Wordt bekrachtigd de in afschrift bij deze 
wet gevoegde nadere overeenkomst door Onzen 
Minister van Waterstaat, als daartoe door Ons 
gemachtigd, onder dagteekening van 4 Oc
to ber 1907 /13 Maart 1908 met de Hollandsche 
IJzeren Spoorweg-Maatschappij aangegaan, be
treffende den spoorweg van het station Kwa
dijk-Edam over Edam naar Volendam. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten paleize het Loo, den lsten 

Juli 1909. 
(ge t. ) WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
(.get.) L. H. W. REGOUT. 

(Uitgeg. 23 Juli 1900.) 

AFSCHRIFT. 

Tusschen: 
den Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd 

door den Minister van Waterstaat, daartoe ge
machtigd door Hare Majesteit de Koningin ; en 

de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschap
pij, vertegenwoordigd door haren Raad van 
Administratie, 

is, uit overweging, dat genoemde Maatschap-
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pij bij de overeenkomst van 23/17 Juli 1900, 
bekrachtigd bij de wet van 10 November 1900 
(Staatsblad n°. 187), zich heeft verbonden tot 
het exploiteeren van den spoorweg van het 
station Kwadijk-Edam over Edam naar Vo
lendam; 

dat het intusschen wenschelijk is gebleken 
aan de Maatschappij toe te staan, de exploi
tatie van genoemden spoorweg, onder goed
keuring van den Minister van Waterstaat, op 
te dragen aan de Tweede Noord-Hollandsche 
Tramweg-Maatschappij. 

onder voorbehoud van bekrachtiging bij de 
wet, 

het navolgende overeengekomen : 
Art. 1. Aan de Hollandsche IJzeren Spoor

weg-Maatschappij wordt de bevoegdheid ver
leend om de exploitatie van den spoorweg van 
het station Kwadijk-Edam over Edam naar 
Volendam aan derden over te dragen, mits de 
onderneming, aan welke, het tijdvak waarvoor 
en de voorwaarden waarop die overdrach ge
schiedt, vooraf door den Minister van Water
staat zijn goedgekeurd en onder voorbehoud, 
dat de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maat
schappij verantwoordelijk blijft voor de nako
ming van de bepalingen der haar onder dagtee
kening van 21 November 1899 verleende con
cessie voor genoemden spoorweg en van de be
palingen der overeenkomst van 23/17 Juli 1900, 
bekrachtigd bij de wet van 10 November 1900 
(Staatsblad n°. 187). 

2. Alle kosten en rechten, op deze overeen
komst vallende, zijn ten laste van de Holland
sche IJzeren Spoorweg-Maatschappij. 

Aldus in tweevoud overeengekomen te 's Gra
venhage en te Amsterdam, den 4den October 
1907 /13 Maart 1908. 

(get.) 
(get.) 

De Hollandsche IJzeren Spoor
weg-Maatschappij, 

De Raad van Administratie, 
R. VAN HASSELT, Voorzitter. 
W. F. VAN DER WIJCK. 

De Minister van Waterstaat, 
(get.) J . G. S. BEVERS. 

Voor eensluidend afschrift, 
De Secretaris-Generaal van het 
Departement van Waterstaat, 

(get.) SALVERDA DE GRAVE. 

1 Juli 1909. WET, tot toekenning van een 
nader renteloos voorschot uit 's Rijks 
schatkist ten behoeve van den aanleg en 
het in exploitatie brengen van de spoor
weglijnen, bedoeld in de wet van 10 Juli 
1909 (Staatsblad n•. 127). S. 256. 

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

dat het wenschelijk is, den aanleg en het in 
exploitatie brengen van de spoorweglijnen, be
doeld in de wet van 10 Juli 1900 (Staatsblad 
n°. 127), door toekenning van een nader ren
teloos voorschot uit 's Rijks schatkist te be
vorderen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Uit 's Rijks schatkist wordt een 

nader renteloos voorschot beschikbaar gesteld, 
ten bedrage van ten hoogste / 350,000, ten be
hoeve van den aanleg en het in exploitatie bren
gen van de spoorweglijnen, bedoeld in de wet 
van 10 Juli 1900 (Staatsblad n°. 127). 

2. Het in a rtikel 1 genoemde rentelooze voor
schot wordt onder voorwaarden, door ons of 
krachtens Onze machtiging te stellen, toegekend 
aan den concessionaris voor den aanleg en de 
exploitatie van de aldaar genoemde spoorweg
lijnen, doch niet dan nadat door belanghebben
den bij dien aanleg daarvoor, ten genoegen 
van Onzen Minister van Waterstaat, voldoende 
nadere onderstetming zal zijn verleend, onder 
geen andere voorwaarden dan waarop de goed
keuring van genoemden Minister zal zijn ver
kregen. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten paleize het Loo, den lsten 

Juli 1909. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
(get.) L. H. W. REGOUl' . 

(Uitgeg. 23 Juli 1909.) 

1 Juli 1909. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van een spoorweg van Hattem naar Kam
pen. S. 257. 

1 Juli 1909. WET, tot aanvulling en verhoo
ging van het negende hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1909. S. 258. 

Bij deze wet wordt een artikel verhoogd en 
een artikel ingevoegd, tengevolge waarvan het 
totaal der Ilde afdeeling, alsmede het eind
cijfer van voormeld hoofdstuk, verhoogd wor, 
den met J 346,300.-

1 Juli 1909. WET, tot verhooging van het 
negende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1909. S. 259. 

Bij de wet wordt een artikel verhoogd, 
tengevolge waarvan het totaal der lste Afdee
ling , alsmede het eindcijfer van genoemd 
hoofdstuk verhoogd worden met f 300.-
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1 Juli 1900. BESLUIT, tot bepaling van den 
dag van het in werking treden van de 
wet tot uitvoering van het op den 17 Juli 
1905 te 's (],ravenhage gesloten verdrag be
treffende de burgerlijke rechtsvordering. 
s. 260. 

Bepaald op 14 Juli 1909. 

3 Jt.Zi 1909. BESLUIT, tot uitvoering van 
artikel 80 der Tiendwet 1907 (Staafsblad 
no. 222). S. 261. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Financiën, Landbouw, ijverheid en Handel, 
en Justitie, dd. 24 Mei 1909, n°. 120, Generale 
The aurie; Directie van den Landbouw n°. 726, 
afd. Domeinen; lste afd. C, n°. 614; 

Gelet op artikel 80 der Tiendwet 1907 (Staats
blad n°. 222) ; 

Den Raad van State gehoord, advies van den 
15den Juni 1909, n°. 17; 

Gelet op het nader rapport van onze Minis
ter van Financiën, van Landbouw, Nijvllrheid 
en Handel en van Justitie, dd. 23 Juni 1909, 
no. 62, Generale Thesaurie; dd. 28 Juni 1909, 
Directie van den Landbouw, n°. 867, Afdeoling 
Domeinen; en van 30 Juni 1909, lste afdeeling 
C, n°. 605; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Art. 1. De voorschotten bedoeld bij artikel 80 
der Tiendwet 1907 (Staatsblad n°. 222) aan hen, 
die krachtens artikel 29 dier wet aanspraak ma
ken op schadeloosstelling van Rijkswege wegens 
het vervallen van tiendplichtigheid, alsmede 
aan de personen bedoeld bij de artikelen 76 
en 7 der genoemde wet, kunnen worden ge
geven, wanneer : 

a. bij de tot Onzen llfinister van Financiën te 
richten aanvrage worden overgelegd de noodige 
stukken ten bewijze, door wien het tiend.recht 
ter zake van welks vervallen de aanvrager 
recht op schadeloosstelling doet gelden gedu
rende de 5 jaren 1904 tot en met 1908 is uitge
oefend en hoeveel het tiendrecht in die 5 ja.ren 
dooreengenomen jaarlijks zuiver heeft opge
bracht; 

b. door de betrokken tiendcommissie of tiend
commissiën gunstig omtrent het verzoek wordt 
geadviseerd ; 

c. voor de terugbetaling va.n het te verleenen 
voorschot met de rente daarvan voldoende za
kelijke of persoonlijke zekerheid wordt gesteld 
ter beoordeeling van Onzen Minister va.n Finan
ciën; 

en, indien het voorschot wordt gevraagd door 
personen, a.ls bedoeld in de artt. 76 en 78 der 
Tiendwet 1907 : 

d. bij de aanvrage de noodige stukken worden 
overgelegd, ten bewijze, dat zij ingevolge een 
der beide genoemde artikelen recht op de te 
verleenen schadeloosstelling of de rent.en daar
van kunnen doen gelden. 

2. Wanneer zakelijke zekerheid wordt aange
boden moet in de aanvrage een nauwkeurige om
schrijving voorkomen van de onroerende goe
deren, waarop eerste hypotheek zal worden 
verleend of van de effecten, welke in onderpand 
zullen worden gegeven. 

Ingeval de aanvrager persoonlijke borgtocht 
wenscht te stellen, moeten de natuurlijke per
sonen of de rechtspersoon, die als borg wor
den gesteld, nauwkeurig in de aanvrage om
schreven worden en moeten deze personen 
onder de aanvrage eene verklaring stellen, dat 
zij zich voor de terugbetaling van het te ver
leene voorschot, met de rente daarvan, borg
stellen, voor zoover dat voorschot en de renten 
niet mochten kunnen worden verhaald op de 
schadeloosstelling, waarop de aanvrager rechten 
doet gelden. 

Indien schatting van onroerende goederen 
noodig wordt geacht, ge chiedt deze van Rijks
wege op kosten van den aanvrager. 

3. De voorschotten worden verleend tegen 
een rente van 3½ ten honderd per jaar, ingaande 
op den dag na dien waarop het voorschot be
taalbaar wordt gesteld en loopende tot op 
den dag, waarop de schadeloosstelling op welke 
het voorschot wordt ingehouden ingevolge ar
tikel 9 juncto artikel 68 der Tiendwet opeisch
ba.ar wordt. 

4. De aanvrage· om een voorschot moet 
telken ja.re opnieuw worden ingezonden. De 
bescheiden in artikel 1 sub a bedoeld behoeven 
echter slechts de eer te ma.al te worden over
gelegd. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit , waarvan af. 
schrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State. 

Het Loo, den 3den Juli 1909. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, 
(get.) KOLKMA N. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(get.) A. S. TALMA. 

De Minister van Justitie, 
(get.) NELISSEN. 

(Uitgeg. 27 Juli 1900.) 
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3 Juli lû09. Bii:SLUIT, houdende regeling van 
de opleiding van ingeschrevenen voor de 
militie en Ïl,gelijfden bij de militie te land 
en vuu de benoeming van ingelijfden bij 
de militie tot deu officiersrang bij de in
fanterie, 7.Qomede tot regeling van de op
leiding tot bevordering van mili tie-officie
ren bij genoemd wapen. S. 262. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog van 29 Juni 1909, Kabinet Litt. XM; 

Overwtlgende dat het wenschelijk is de be
palingen nopens de regeling van de opleiding 
van ingeschrevenen voor demilitieeningelijfden 
bij de militie te land en van de benoeming van 
ingelijfden bij de militie tot den officiersrang 
bij de infanterie, zoomede tot regeling van de 
opleiding tot bevordering van militie-officieren 
bij genoemd wapen aan te vullen, uit te breiden 
of te wijzigen ; 

Gezien het bepaalde bij artikel 115 der Mi
litiewet 1901 ; 

Gezien het Koninklijk besluit van 3 Septem
ber 1906 (Staatsblad n°. 234); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
A. In te trekken het hiervoren genoemde 

Koninklijk besluit van 3 September 1906 
(Staatsblad n°. 234) ; 

B. Te bepalen : 
Art. 1.. Jaarlijks kan van elk der regimenten 

infanterie (het regiment grenadiers en jagers 
daaronder begrepen) een door Onzen Minister 
van Oorlog vast te stellen aantal a.dspiranten
militie-officier worden opgeleid tot militie
luit-enant. 

2. Om voor de opleiding, in het vorig artikel 
bedoeld, in aanmerking t-e kunnen komen, moet 
de adspirant, krachtens het bepaalde bij artikel 
9 van de Militiewet 1901, eene verbintenis heb
ben aangegaan, als adspirant-militie-officier, 
op grond waarvan hij gehouden is tot het na
komen van de verplichtingen voor hom voort
vloeiende uit dit besluit. 

De verbintenis, bierbedoeld, loopt tot den 
dag, waarop uit de landweer wordt ontslagen 
de lichting, waartoe bij behoort, of waartoe hij 
krachtens de bepaling der derde zinsnede van 
artikel 114 der Militiewet 1901 geacht wordt 
te behooren, of voor welke hij krachtens de be
paling der tweede zinsnede van artikel 99 jo. 
artikel 6 dezer wet, geacht wordt te zijn ingelijfd. 

Het formulier voor de schriftelijke verbintenis 
wordt door Onzen Minister van Oorlog vast
gesteld. 

3. Eene verbintenis a ls bedoeld in art. 2, kan 
worden aangegaan : 

1909. 

a. door den ingeschrevene voor de militie, be- · 
stemd om in het tijdvak van 1 tot 15 Maart te 
worden ingelijfd, vóór den 25st-en Februari van 
het jaar zijner inlijving; 

b. door den ingeschrevene voor de militie, _be
stemd om in het tijdvak van 16 tot 30 Septem
ber te worden ingelijfd, vóór den lOden Sep
tember. van het jaar zijner inlijving; 

c. door den ingelijfde bij de militie te land, 
wiens inlijving plaats had in het tijdvak van 
1 tot 15 Ma.art en door den tot korte oefening 
ingelijfde, vóór den IOden September van het 
jaar, waarin hij werd ingelijfd, of zoo hem uitstel 
van eerste oefening werd verleend, vóór den 
lOden September van het jaar, waarin hij zijne 
eerste oefening zal aanvangen ; 

d. door den ingelijfde bij de militie te land, 
wiens inlijving plaats had in het tijdvak van 
16 tot 30 September, vóór den laten October 
van het jaar, wa0,rin hij zijne eerste oefening 
heeft aangevangen of, zoo hem uitstel ,an eerste 
oefening werd ,erleend, vóór den !Oden Sep
tember van het jaar, waarin hij zijne eerste oe
fening zal aanvangen. 

Alvorens de vorenbedoelde verbintenis te 
sluiten zal de betrokkene lichamelijk geschikt 
moeten bevonden zijn voor den krijgsdienst 
bij de militie, met inachtneming van het be
paalde bij het Koninklijk besluit van 30 Mei 
1904 (Staatsblad n°. 113), aangevuld en gewij
zigd bij dat van 29 September 1908 (Staatsblad 
n°. 305) en zal hij met gunstigen uitslag een 
examen hebben afgelegd, volgens het program
ma voor het toelatingsexamen tot het reserve
kader bij het wapen. 

Geheele of gedeeltelijke vrijstelling van het 
vorenbedoelde examen kan verleend worden op 
overeenkomstige gronden, als zijn aangegeven in 
artike!-11 van het Koninklijk besluit van 8 Mei 
1906, n°. 96. 

De regeling van het examen wordt door 
Onzen Minister van Oorlog vastgesteld. 

4. De adspirant,-militie-officier is gehouden 
op den eersten werkdag in de maand October 
van het jaar, waarin de verbintenis wordt aan
gegaan in werkelijken dienst te komen en daar
na gedurende twaalf achtereenvolgende maan
den, te rekenen van af den lsten October, onder 
de wapenen te blijven. 

In verband daarmede wordt de adspirant, be
doeld onder a, b en c van artikel 3, zoomede de 
adspirant bedoeld onder d van dat artikel, aan 
wien uitstel van eerste oefening bij de militie 
werd verleend, na het sluiten van de verbinte
nis in het genot van verlof gesteld tot den werk
dag, hiervoren genoemd. 

De adspirant, ten aanzien van wien zekerheid 
27 
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is verkregen, da.t hij niet bij de militie wordt in
gelijfd, za.l va.n de a.a.ngega.ne verbintenis worden 
ontheven ; hem ka.n echter worden vergund eene 
verbintenis a.a.n te ga.an bij het reservekader . 

5. De theoretisch-pra.ctische opleidmg va.n 
de adspiranten-militie-officier za.l gezamenlijk 
pla.a.t~ hebben in een of meer daartoe door On
zen Minister va.n Oorlog a.a.n te wijzen garni
zoenen en oefeningska.mpen, gedurende het 
tijdvak va.n 1 October tot en met half Juni 
da.a.ra.a.nvolgende. 

6. Gedurende het in artikel 5 genoemde tijd
vak ka.n aa.n de adspiranten de rang van korpo
raal en van sergeant worden verleend, na.ar door 
Onzen Minister van Oorlog te stellen regelen. 

Tegen het einde van het tijdvak in artikel 5 
genoemd, wordt examen afgelegd voor den 
rang va.n vaandrig. 

Het programma. voor da.t examen, zoomede 
de regelen volgens welke het za.l worden gehou
den en het tijdstip wa.a.rop het geëindigd moet 
zijn, zullen door Onzen Minister van Oorlog 
worden vastgesteld. 

7. In den rang van vaandrig wordt geduren
de de maanden Juni , Juli, Augustus en Sep
tember, volgende op de aanstelling als zoodanig, 
uitsluitend practische dienst verricht en zulks 
zoowel ter voltooiing va.n de practische vorming, 
als t er beoordeeling van de pra.ctische geschikt
heid van den adspirant voor den rang van 
militie-tweede-luitenant. 

Na afloop van dezen termijn worden de ad
spiranten, in afwachting va.n eene eventueele 
benoeming tot officier, in het genot va.n verlof 
gesteld. 

8. Onze Minister va.n Oorlog ka.n, onder de 
voorwaarden door hem vast te stellen, den 
adspirant-militie-officier, die a.a.n het examen, 
in artikel 6 bedoeld, niet voldaan heeft, ver
gunnen d a.t examen in zijn geheel of wel ge, 
deeltelijk a.nderma.a.l a.f te leggen. 

9. De adspirant-militie-officier beneden den 
rang va.n vaandrig die : 

a. bij de opleiding onvoldoenden ijver a.an 
den da.g legt ; 

b. zijne verplichtingen a.ls zooda.nig niet na.ar 
behooren na.komt ; 

c. physiek te zwak of intellectueel achterlijk 
blijkt te zijn ; 

d. door gedragingen in of buiten den dienst 
niet langer de waarborgen geeft, da.t hij waardig 
za.l zijn den officiersrang te bekleeden ; 

e. zich niet gunstig onderscheidt door be
schaving ; of 

/. andere hoedanigheden voor den officiers
rang vereischt, mist, wordt door Onzen Minister 
va.n Oorlog va.n de opleiding ontsla.gen. 

Bij ontslag wegens onvoldoenden ijver of 
wegens het niet na.ar behooren na.komen va.n 
de verplichtingen, da.n wel wegens gedragingen 
a.ls onder d van dit artikel bedoeld, wordt de 
adspirant-militie-officier niet ontheven van zijne 
vrijwillige verbintenis en blijft hij dus, hoewel 
niet meer deelnemende a.an de opleiding, ge
houden den werkelijken dienst in den rang of 
stand, dien hij bekleedt - te vervullen, waartoe 
hij krachtens zijne vrijwillige verbintenis als 
adspirant-militie-officier verplicht is en a.ls mi
litie-officier verplicht zou zijn. 

Heeft het ontslag daarentegen plaats om een 
van de andere hierboven genoemde redenen 
dan wordt de adspirant wel van zijne vrijwillige 
verbintenis ontheven en komen uitsluitend de 
uit de Militiewet voortvloeiende plichten weder 
op hem te rusten. 

Hij, aan wien de vergunning, als bedoeld in 
artikel 8, niet verleend wordt, of die daarvoor 
niet in aanmerking wenscht te komen, dan wel 
die ten tweeden male bij dat examen niet slaagt, 
wordt van de verbintenis ontheven, komende de 
uit de Militiewet voortvloeiende plichten als
dan weder op hem te rusten. 

10. Voor benoeming tot militie-officier wor
den bij Ons in aanmerking gebracht de vaan
drigs, a.ls in dit besluit bedoeld, die bij de mi
litie zijn ingelijfd, en 

1°. het bewijs hebben overgelegd van te zijn 
Nederlander, overeenkomstig artikel 13, 10.-
30. der Militiewet 1901 ; 

2°. op grond van hetgeen gebleken is bij de 
practische dienst-vervulling, bedoeld in artikel 7, 
door den betrokken korpscommandant alles
zins geschikt worden geacht voor den rang van 
militie-luitenant. 

11. De militie-officier is, behoudens het be. 
paalde bij artikel 16, gehouden om, na zijne 
benoeming als zoodanig, onder de wapenen te 
komen: 

I. ter beëediging, en erkenning in zijnen rang 
na zijne benoeming, op een door Onzen Minister 
van Oorlog vast te stellen dag ; 

II. in het tijdperk door voornoemden Mi
nister vast te stellen : 

1 °. in hat jaar, volgende op dat der benoeming 
gedurende zes weken, en 

2°. daarna om het andere jaar - totdat de 
lichting waartoe hij behoort of geacht wordt 
te behooren, naar de land weer zal zijn overge
gaan - gedurende vier weken, dan wel telken 
jare gedurende twee weken. 

Bovendien kan door Onzen Minister va.n 
Oorlog aan den militie-officier worden vergund, 
vrijwillig onder de wapenen te komen of deel te 
nemen aan voor hem niet verplichte oefeningen. 
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12. De militie-officier is gehouden om gedu
rende den tijd, dat de lichting waartoe hij be
hoort of geacht wordt te behooren, landweer
plichtig is, als landweerplichtig officier te dienen 
en onder de wapenen te komen telkenmale als 
de dienstplichtigen van de landweerafdeeling, 
waarbij hij is ingedeeld, ingevolge artikel 11 
der Landweerwet onder de wapenen moeten 
komen, doch bovendien binnen 30 dagen vóór · 
het tijdstip van opkomst der bedoelde dienst
plichtigen, gedurende veertien achtereenvolgen
de dagen bij een der korpsen van het wapen der 
infanterie dienst te doen, om een practischen 
herhalingscursus te doorloopen. 

Zoowel in voornoemde gevallen, als in de 
gevallen van artikel 11 van dit besluit geldt, 
dat de belanghebbende zooveel dagen langer 
onder de wapenen verblijft, als hij door ziekte, 
als anderszins, aan den dienst onttrokken is 
geweest, tenzij Onze Minister van Oorlog, op 
verzoek van den belanghebbende, anders mocht 
beslissen. 

13. De militie-officieren zijn gehouden om, 
zoodra krachtens artikel 185 der Grondwet de 
dienstplichtigen, die niet in werkelijken dienst 
zijn, geheel of ten deele buitengewoon onder de 
wapenen worden geroepen, in werkelijken dienst 
op te komen en, ongeacht den tijd waarvoor zij 
nog verbonden zijn, bij de hun door Onzen Mi
nister van Oorlog daarvoor aan te wijzen korp
sen of staven onder de wapenen te blijven, zoo
lang de buitengewoon opgeroepen dienstplich
tigen onder de wapenen zijn of zooveel langer 
als het door Ons noodig wordt geoordeeld van 
hunne diensten gebruik te maken, wegens de 
omstandigheden welke tot de buitengewone op
roeping aanleiding ga.ven. 

14. De militie-officieren zijn gehouden om, 
zoodra bij het korps waartoe zij behooren in
gelijfden van de militie te land krachtens art. 
110 der Militiewet 1901 onder de wapenen 
worden gehouden of geroepen, in werkelijken 
dienst op te komen, indien zij daartoe opgeroe
pen worden en alsdan onder de wapenen te 
blijven zoolang bedoelde ingelijfden van de 
militie te land krachtens vermeld art. 110 
onder de wapenen worden gehouden of zooveel 
langer als het door Ons noodig wordt geoordeeld 
van hunne diensten gebruik te maken, wegens 
de omstandigheden welke tot toepa~sing van 
meervermeld artikel 110 aanleiding gaven. 

15. De oproeping voor den werkelijken 
dienst, bedoeld in de artikelen 13, 14 en 21, ge
schiedt door of vanwege Onzen Minister van 
Oorlog op de door dezen Minister te bepalen 
wijze. 

Hij, die aan de oproeping niet voldoet, wordt 

als deserteur behandeld, nadat tot zijne af. 
voering als deserteur de last is verstrekt door 
Onzen Minister van Oorlog. 

16. Aan den militie-officier, zoowel a ls aan 
den adspirant-mi litie-officier, niet in werke
lijken dienst, 1s het geoorloofd, zonder daartoe 
vergunmng bekomen te hebben, zich voor 
hoogstens drie achtereenvolgende maanden in 
het buitenland op te houden. 

Voor langer verblijf is de toestemming van 
Onzen Minister van Oorlog noodig. Aan hen, 
die den in het eerste lid van artikel 4 bedoelden 
tijd in werkelijken dienst hebben volbracht, 
wordt deze tQeste=ing, wanneer zij gevraagd 
wordt en blijkt noodig te zijn ter zake van uit
oefening van of opleiding tot betrekking, be
roep, landbouw, handel of nijverheid of wel tot 
verdere ontwikkeling en vorming op het gebied 
van wetenschap of kunst, in gewone tijden niet 
geweigerd. Bij die toestemming kan door voor
noemden Minister hetzij geheele, hetzij gedeelte
lijke vrijstelling worden verleend van de ver
plichtingen bedoeld in artikel ll. 

17. De tot den rang van vaandrig aangestelde 
adspirant-militie-officier is verplicht voor eigen 
rekening te voorzien in de aanschaffing en het 
onderhoud van zijne wa.penen, kleeding en uit
rusting. A.ls tegemoetkoming in de kosten 
van een en ander ontvangt hij bij zijne aanstel
ling tot vaandrig, eene som van tweehonderd 
gulden (/ 200) terwijl hem voorts bij zijne be
noeming tot militie-officier nog honderd en 
twintig gulden (/ 120) zal worden uitgekeerd. 

18. De adspiranten-militie-officier genieten de
zelfde soldij als hunne ranggenooten van het 
reservekader bij de infanterie. 

Ten aanzien van het genot van soldij bij af
wezigheid met verlof van den adspirant-militie
officier, alsmede ten opzichte van de verstrek
king en het onderhoud van de kleeding en uit
rusting aan den adspirant, beneden den rang 
van..;vaandrig, gelden de daaromtrent voor de 
militie vastgestelde;.bepalingen. Ll 1 ·• 

19. De militie-officier zal_gedurende zijn ver
blijf onder_ de wapeneni_en met inachtneming 
van het gestelde onder b van artikel 24, het 
traktement genieten van zijne ranggenooten 
van het leger van hetzelfde wapen bij aanstel 
ling in hunnen rang, vastgesteld in de tabel 
La A van het Koninklijk besluit van 16 Maart 
1904, n°. 7. 

20. De militie-officier is verplicht van zijn 
voltrokken huwelijk binnen acht dagen na de 
voltrekking kennis te geven aan den Chef, 
onder wiens bevelen hij is gesteld, onder mede
deeling tevens van den geslachtsnaam en den 
voornaam of de voornamen zijnertechtgenoote. 

;1,7• 
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21. De adspirant-militie-officier en de militie
officier, die artikel 16 en de mi li tie-o fficier die 
artikel 20 niet naleeft, wordt in werkelijken 
dienst geroepen en daarin gedurende ten hoogste 
drie maanden gehouden. 

22. De militie-officier, die tengevolge van 
oproeping tot opkomst in werkelijken dienst of 
om andere redenen in dienst reist, geniet de 
vergoedingen wegens reis- en verblijfkosten 
vastgesteld voor de overige- militai re officieren 
der Landmacht van den overeenkomstigen rang. 

23. Ingeval een militie-officier tijdens zijn 
verblijf onder de wapenen ziek of verwond 
wordt, is hij gerechtigd tot het ,erlangen van 
genees- en heelkundige hulp en van geneesmid
delen overeenkomstig de ten deze voor de mi
litaire officieren bestaande voorschriften. 

24. De opleiding voor bevordering van de 
militie-officieren geschiedt: 

a. gedurende den tijd dat zij, ingevolge het 
gestelde onder II, 1° en 2° van Artikel 11 voor 
herhalingsoefeningen onder de wapenen zijn; 

b. gedurende vrijwillig verblijf onder de wa
penen en bij het deelnemen aan voor hen niet 
verplichte oefeningen, wordende in het laatste 
gem.! geen traktement genoten. 

25. Onze Minister van Oorlog is gemachtigd, 
met betrekking tot den inhoud van de voren
staande artikelen, voor zooveel noodig, de 
verder voreischte maatregelen te nemen en voor
schriften te geven. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het 8taatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden'aandeAlgemeeneRekenkamer . 

Het Loo, den 3den Juli 1909. 
(.get.) W I L H E L M I N A. 

De Min. van Oorlog, (.get. ) F. H. A. SABRON. 
(Uitgeg. 23 Juli 1909.) 

6 Juli 1909. BESLUIT, bevelende de plaatsing 
in het Staatsblad van de overeenkomst tot 
wijziging van die van 16 Mei 1897, be
treffende het telegraafverkeer tusschen 
Noorwegen en Nederland, over Duitschland. 
s. 263. 

WIJ WILH ELMINA, ENZ. 

Gezien de tusschen Nederland, Noorwege'n en 
Duitsclûanà, gesloten overeenkomst betreffende 
het telegraafverkeer tusschen N ederlanà, en 
Noorwegen over Duitschlanà,, van welke over
eenkomst een afdruk met vertaling bij dit be
sluit is gevoegd ; 

Overwegende dat deze overeenkomst, welke 
door Ons en de andere betrokken Staten is 
goedgekeurd, strekt tot wijziging, met ingang 
van 1 Juli 1909, van de op ló Mei 1897 tusschen 

evengenoemde Staten gesloten overeenkoms · 
(Staatsblad 1 97, n°. 202) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenla.ndsche Zaken, dd. 1 Juli 1909, n°. 
13311, Directie van het Protocol ; 

Hebben goedgevonden en versta.an: 
de bekendmaking van bedoelde overeenkomst 

t,e bevelen door plaatsing van dit besluit in 
het Staatsblad. (1) 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van · Algemeen Bestuur, worden belast, ieder 
voor zooveel hem betreft, met de uitvoering der 
bepalingen in bedoelde overeenkomst vervat. 

Het Loo, den 6den Juli 1909. 
(.flet.)

0 

WILHELMINA. 
De Mi11isfe,· van B uit~nland8che Zaken, 

(.get.) R. DE MAREES VAN SWINDEREN. 
( Uitgeg. 1 A1,g. 1909.) 

VERTALING. 

OVEREENKOMS'r tot wijziging van de bij
zondere Overeenkomst van 15 Mei 1897 
betrefjende het telegraafverkeer tusschen 
Noorwegen en Nederland, over Duitsch
land . 

De ondergeteekenden hebben, behoudens 
goedkeuring, in onderling overleg, de volgende 
bepalingen vastgesteld : 

Eenig artikel. 
De taksen bepaald bij artikel 1 van de bij 

zondere Overeenkomst betreffende het tele
graafverkeer tusschen N oorwegen en Nederland, 
over D 1,itschland, gesloten tusschen de drie 
Administratiën den 15den Mei 1897, zullen als 
volgt worden gewijzigd : 

oorwegen . 8 centimes eindta.ks, 
Duitschland 4 centimes transittaks, 
Duitsch- oorsche 

kabels . 7 centimes tra.nsittaks, 
Nederland 5½ centimes eindta.ks. 

Deze taksen zullen van den datum der in
werkingtreding van het te L issabon herziene m
ternationale Reglement af, worden toegepast. 

Gedaan in drievoud. 
's Gravenhage, den 27 April 1909. 
De Directeur-Gener. der posterijen en telegrafie, 

(get.) G. J. C. A. PoP. 
Christia.nia, den 14 April 1909. 
De Directeur-Gener. der telegrafie in Noorwegen, 

{get.) HEFTYE. 
Berlijn, den 19 April 1909. 

Ministerie der posterijen van het Duitsche R ijk, 
Voor den Staatssecretaris, 

(get. ) KoEHLER. 

(1) Hierna is alleen de N cdc rlundsche tekst 
opgenomen. 
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7 Juli 1909. BESLUIT, houdende verlenging 
vim den termijn voor overbrenging van 
notarieele archieven naar het Rijksarchief 
in de provincie Zeeland. S. 264. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van Jus
t itie en van Binnenla.ndsche Zaken van den 
26 Juni 1909, lste Afdeeling C, n°. 521 en van 
den 3 Juli 1909, n°. 17631, afdeeling Kunsten 
en Wetenschappen; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is, om 
den termijn voor overbrenging van de notarieele 
archieven, voor zooveel deze zal geschieden 
na.ar het Rijksarchief in de provincie Zedand, 
met twee ja.ren te verlengen ; 
. Gelet op artikel 3 van den a.lgemeenen maat

regel van bestuur, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 23 Augustus 1907 (Staatsblad 
n°. 237); 

Hebben goedgevonden en verAta.an : 
te bepalen, dat met twee ja.ren wordt ver

lengd de termijn, binnen welken de overbren
ging van de in artikel l van den a.lgemeenen 
maatregel van be~tuur, vastgesteld bij Konink
lijk besluit van 23 Augustus 1907 (Staatsblad 
n°. 237) genoemde archieven, voor zooveel deze 
za.l geschieden na.ar het Rijksarchief in de pro
vincie Zedand, volbracht moet zijn. 

Onze Ministers van Justitie en van Binnen
landsche ·zaken zijn, ieder voor zooveel hem 
betreft, belast met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk in het Staatsblad za.l worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 7den Juli 1909. 
(get.) WIL H E L M I A. 

De Minister van Justitie, (get. ) NELISSEN. 

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

(Uit_qeg. 27 Juli 1909.) 

8 Juli 1909. .BESLUIT, waarbij aun mejuffrouw 
J. M. SCHAAP, eervol ontslagen onder
wijzeres aan de ho<>gere burgerschool met 
6jarigen cursus voor meisjes te Rotterdam, 
een jaarlijksch pensioen ten laste van den 
Staat wordt toegekend ten bedrage van 
f 1447. S. 266. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op de a.a.nvra.ge om pensioen 
van de met ingang van l September 1907 eervol 
ontsla.gen leera.res aan de hoogere burgerschool 
met 5ja.rigen cursus voor meisjes te Rotterdam, 
mejuffrouw J. M. SCHAAP ; 

Gezien het daarover uitgebracht advies van 

den Pensioenraad voor burgerlijke ambtenaren, 
dd. 12 Augustus 1907, n°. 10; 

Den Ra.ad van State (Afdeeling voor de Ge
schillen va.n Bestuur) gehoord, advies va.n 
29 Januari 1908 n°. 384; 

Gezien de Burgerlijke Pensioenwet, zooals die 
laatstelijk is gewijzigd en aangevuld bij de wet 
van 5 Juni 1905 (Staatsblad n°. 152), de artikelen 
39 en 60 der wet tot regeling van het lager on
derwijs, en artikel 32 der wet tot regeling va.n 
het middelbaar onderwijs, zooa.ls da.t artikel is 
gewijzigd bij de wet van 5 Juni 1905 (Staats
blad n°. 154) ; 

Op de voordracht va.n Onzen Minister va.n 
Binnenlandsche Zaken van 5 Juli 1909, n°. 
42331, Afdeeling hooger en middelbaar onder
wijs, en van Onzen Minister va.n Financiën van 
den 30sten Juni 1909 n°. 70 (afdeeling Pensi
oenen); 

Overwegende, da.t de Pensioenraad voor bur
gerlijke ambtenaren in zijn boven vermeld ad
vies Ons in overweging heeft gegeven, belang
hebbende met ingang van 1 September 1907 
een jaarlijksch pensioen toe te leggen van /1410, 
op grond da.t belanghebbende, nà. 1 Januari 
1891 in dienst getreden, bij besluit van den 
Ra.ad der gemeente Rotterdam, dd. i6 Mei 1907, 
met ingang va.n 1 September 1907 eervol is 
ontslagen; dat haar burgerlijke diensttijd van 
1 ja.ar en 8 maanden, vereenigd met den overigen 
volgens artikel 9 b en d der Burgerlijke Pensi
oenwet in aanmerking komenden dienst bij het 
openbaar lager en middelbaar onderwijs va.n 
36 jaren en 1 maand, een tijdvak uitmaakt 
van 37 jaren en 9 maanden; dat zij geboren 
11 Juli 1842 den ouderdom van 65 jaren heeft 
vervuld; 

dat haar pensioensgrondslag heeft bedragen: 
va.n 1 Januari 1906 tot 1 September 1907 
/ 2240, zooda.t • / • 0 deel van de middelsom ad 
f 2240, bedoeld bij artikel 6, tweede lid, der wet 
bedraagt f 37,33 1 /, , weshalve zij volgens de 
artikelen 3a en 9a, b en d der wet recht heeft 
op een pensioen van f 1409,33; 

da.t, nadat d,t adv,es aan de belanghebbende 
m afschrût 1s medegedeeld, onder opmerkmg, 
dat bij den Minister van Financiën de bedenking 
is gerezen, dat bij de berekening van het pen
sioen door den Pensioenraad buiten rekening 
zijn gelaten de door de belanghebbende vóór 
1 Januari 1906 bij het bijzonder lager onderwijs 
bewezen diensten, zij haar verlangen heeft te 
kennen gegeven, da.t over het advies het ge
voelen van den Ra.ad van State (Afdeeling voor 
de Geschillen van Bestuur) worde ingewonnen; 

Overwegende, da.t belanghebbende van l Mie 
1862 tot l Mei 1863, a.lzoo gedurende het tijd-
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vak van 1 jaar als onderwijzeres verbonden is 
geweest aan eene bijzondere lagere school als 
bedoeld in artikel 60 der wet tot regeling van 
het Jager onderwijs ; 

dat krachtens art. 9b der Burgerlijke Pensi
oenwet, bij de regeling van een burgerlijk pen
sioen o. a . als diensttijd in aanmerking komt 
de tijd vóór en nà de invoering van die wet, 
alzoo vóór en nà 1 J anuari 1891, in werkelijken 
dienst doorgebracht in betrekkingen bij scholen, 
als bedoeld in genoemd artikel der Lager On
derwijswet, mits die betrekkingen naar de 
daarvoor geldende regelen aanspraak geven 
op pensioen ; 

dat sedert 1 Januari 1906 krachtens laatst
gemelde wetsbepaling aan de betrekking van 
onderwjjzer aan eene bijzondere lagere school 
als in dat artikel bedoeld, het vooruitzicht op 
pensioen is verbonden; 

dat dus aan belanghebbende behalve over 
den in het advies van den Pensioenraad voor 
burgerlijke ambtenaren genoemden diensttijd, 
ook over voormeld tijdvak van 1 jaar pensioen 
toekomt, dat haar alzoo over een diensttijd van 
38 jaren en 9 maanden een pensioen is toe te 
kennen van/ 1447 's jaars; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
aan mejuffrouw J. M. ScHAA.P, eervol ont

slagen leerares aan de hoogere burgerschool met 
5jarigen cursus voor meisjes te Rotterdam, 
krachtens de artikelen 3a, 9a, b en d der Bur
gerlijke Pensioenwet, juncto de artikelen 39 en 
60 der wet tot regeling van het lager onderwijs 
en artikel 32 der wet tot regeling van het mid
delbaar onderwijs, met ingang van 1 Sep
tember 1907 een pensioen te verleenen van veer
tienhonderd zeven en veertig gulden (/ 1447) 
's jaars. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad en tegelijk met het ge_ 
meenschappelijk rapport van dien Minister en 
van Onzen Minister van Financiën in de 
Staatscourant zal worden geplaatst, en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State (Afdeeling voo r de geschillen van 

bestuur), aan de Algemeene Rekenkamer, aan 
den Pensioenraad voor burgerlijke ambtenaren 
en aan den directeur van het weduwen- en 
weezenfonds voor burgerlijke ambtenaren. 

Het Loo, den 8sten Juli 1909. 
!JJet.) WILHELMINA. 

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

De M in. van .Financiën, IJJet.) KoLKMAN. 
(Ui tgeg_ 29 Juli 1909.) 

12 Juli 1909. BESLUIT, tot int rekking van het 
Koninklijk besluit van 9 December 1889 
(Staatsblad n•. 176), laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 3 Februari 1902 
(Staatsblad n•. 16) en tot vaststelling van 
een alge!Ileenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld bij de artikelen 6 en 11 der 
Arbeidswet. S. 266. 

WrJ WIL HEL MINA, i;:Nz. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 14 April 
1909, n°. 872, Afdeeling Arbeid; 

Overwegende, dat het Koninklijk besluit 
van 9 . December 1889 (Staatsblad n°. 176), 
laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 3 Fe
bruari 1902 (Staatsblad n°. 15) door een nieuw 
besluit behoort te worden vervangen ; 

Gezien de artikelen 5, tweede lid, en 11, 
tweede lid, der Arbeidswet (wet van 5 Mei 1889, 
Staatsblad n°. 48, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 28 April 1906, Staatsblad n°. 97); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 Juni 1909, n°. 10); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 Juli 1909, n°. 1691, 
Afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking van het Koninklijk besluit 

van 9 December 1889 (Staatsblad n°. 176), 
laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 3 Fe
bruari 1902 (Staatsblad n°. 15), vast te stellen 
de navolgende bepalingen: 

Art. 1. Voor de hieronder genoemde bedrij
ven worden de bij ieder vermelde afwijkingen 
vergund en vrijstellingen verleend van bepa
lingen der bovenaangehaalde wet onder de voor 
ieder gestelde voorwaarden, met dien verstande, 
dat het aantal uren, gedurende welke door per
sonén beneden zestien jaren en door vrouwen 
arbeid wordt verricht, niet meer dan elf per 
etmaal bedrage, behoudens het bepaalde bij 
artikel 5, derde lid, dier wet en dat de arbeid 
van personen beneden zestien jaren en van vrou
wen in elk geval worde afgewisseld door een 
rusttijd van ten minste een uur tusschen 11 
uren des voormiddags en 3 uren des namiddags. 

I. Botvisscherij. 

1°. Het is vergund in het tijdvak van 1 Juli 
tot 1 December den arbeid van een persoon be
neden zestien jaren en van eene vrouw, bestaan
de in het schoonmaken, het spleeten of het 
azen van hoekwant, te doen eindigen op zijn 
laatst te 10 uren des na.middags onder voor 
waarde, dat na een werktijd van ten hoogste 
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vijf uren hem of haar ten minste een half uur 
rust worde gegeven. 

2°. Wordt vrijstelling verleend voor het tijd
vak van 1 Juli tot 1 December van de verplich
ting om de werkuren te vermelden op de in 
artikel 11 der wet bedoelde lijst, voor zooveel 
betreft die p<1rsonen beneden zestien jaren en 
vrouwen, wie1 arbeid bestaat in het schoon
maken, het spleeten of het azen van hoekwant• 

II. Glasblazerijen. 

(Bedrijf uitgeoefend in) 

1°. Het is vergund gedurende één jaar na. de 
afkondiging van dit besluit den arbeid bij 
smelt- of koelovens van een mannelijk persoon 
van 14-jarigen leeftijd en gedurende twee ja. ren 
na de afkondiging van dit besluit den vermelden 
arbeid van een mannelijk persoon van 15-
jarigen leeftijd op zoodanige uren te doen aan
vangen en te doen eindigen als het bedrijf 
eischt, onder voorwaarde, indien die uren andere 
zijn dan de in artikel 5, eerste lid, der wet ge
noemde, dat na een werktijd van ten hoogste 
vijf uren hem ten minste een half uur rust 
worde gegeven en dat, waar met afwisselende 
dag- en nachtploeg wordt gewerkt, dezelfde 
personen slechts om de andere week in de nacht
ploeg arbeid verrichten. 

2°. Wordt vrijstelling verleend van de ver
plichting om de werkuren te vermelden op de 
in artikel 11 der wet bedoelde lijst, voor die 
glasblazerijen, waar met één ploeg wordt ge
werkt. 

III. Naaisters, borduursters, passementwerk
sters, modemaaksters of vervaardigsters van 

vrouwelijke handwerken. 

(Werkplaatsen van) 

Het is vergund den arbeid van eene vrouwe
lijke persoon boven zestien jaren te doen eindi
gen te 8 uren des na.middags, onder de navol
gende voorwaarden : 

a. dat haar arbeid niet vroeger aanvange 
dan te 8 uren des voormiddags ; 

b. dat haar, behalve den rusttijd, omschreven 
in artikel 6 der Arbeidswet, tusschen 4 uur en 
6½ uur des na.middags, een rusttijd van ten 
minste 1 ½ uur worde toegestaan, waarin zij 
de werkplaats mag verlaten. 

Gedurende den tijd van twee weken vóór 
en acht weken na den eersten Paaschdag en van 
1 November tot 7 December geldt de sub b 
gestelde voorwaarde niet. 

IV. Steenbakkerijen. 

(Bedrijf uitgeoefend in) 

Wordt vrijstelling verleend voor het tijdvak 

van 1 April tot 1 November van de verplichting 
om de werkuren te vermelden op de in artikel 11 
der wet bedoelde lijst voor zooveel betreft die 
personen beneden zestien jaren, en vrouwen, 
wier arbeid bestaat in het op den kant zetten 
en het van de steenplaatsen naar de stapels 
brengen van de ongebakken steenen, en achter 
wier namen op die lijst is vermeld, dat zij dien 
arbeid verrichten: 

V. Verduurzaamde levensmiddelen of van vruch
tensappen. 

(Bedrijven uitgeoefend in fabrieken van) 

1°. Het is vergund in het tijdvak van 1 Mei 
tot 1 ovember den arbeid van eene vrouwelijke 
persoon boven zestien jaren te doen eindigen te 
9 uren des na.middags, onder voorwaarde dat 
haar arbeid niet vroeger aanvangt dan te 7 uren 
des voormiddags en dat na een werktijd van 
ten hoogste vijf uren ha.ar ten minste een half 
uur rust worde gegeven. 

2°. Wordt vrijstelling verleend voor het tijd
vak van 1 Mei tot 1 November van de verplich
ting om de werkuren te vermelden op de in 
artikel 11 der wet bedoelde lijst, onder voor
waarde, dat op die lijst vermeld worden de 
tijden, gedurende welke in gewone omstandig
heden rust wordt gegeven. 

VI. Inrichtingen tot eerste bewerking van 
versche visch, vischrookerijen, -dro

gerijen en -zouterijen, 

(Bedrijven uitgeoefend in) 

1 °. Het is vergund den arbeid van een per
soon beneden zestien jaren en van eene vrouw, 
bestaande in werkzaamheden om het bederven 
van visch te voorkomen of hetgeen daarmede 
in onmiddellijk verband sta.at, te doen eindigen 
te 10 uren des na.middags, onder voorwaarde 
dat na een werktijd van ten hoogste vijf uren 
hem of haar ten minste een half uur rust worde 
gegeven. 

2°. Wordt vrijstelling verleend van de ver
plichting om de werkuren te vermelden op de 
in artikel 11 der wet bedoelde lijst, voor zooveel 
betreft die personen beneden zestien jaren, en 
vrouwen wier arbeid besta.n.t in werkzaa.mheden 
om het bederven va.n visch te voorkomen of 
hetgeen daarmede in onmiddellijk verband 
sta.at. 

VII. Wind- of waterkracht. 

(Inrichtingen uitsluitend gedreven door) 

1 °. Het is vergund den arbeid van een persoon 
beneden zestien jaren en van eene vrouw te doen 
eindigen te 10 uren des na.middags, voor zoo
ver het gemis van voldoende wind- of water-
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kracht hem of haar heeft belet in het te 7 uren 
des namiddags geëindigde etmaal gedurende 
elf uren arbeid te verl'ichten, en onder voor
wa3,rde dat na een werktijd van ten hoogste 
vijf nren hem o-f haar ten mioijt,e een half uur 
rust worde gegeven. 

20. Wordt vrijstelling verleend van de ver
plichting om de werkuren te vermelden op de 
in artikel 11 der wet bedoelde lijst, onder voor
waarde, dat op die lijst vermeld worden de 
tijden, gedurende welke aan personen beneden 
zestien jaren en vrouwen in gewone omstandig
heden rust wordt gegeven. 

2. Het is vergund voor elk bedrijf, waarin 
het reinigen van werktuigen, toestellen of ge
reedschappen, of van werklokalen en toebe
hooren bezwaarlijk kan geschieden gedurende 
de gewone bedrijfswerkzaamheden, die reiniging 
door eene vrouw, die haar 23ste jaar voleind 
heeft, te doen geschieden tusschen 7 en 10 uur 
des namiddags onder voorwaarde dat de vrouw 
geen andere werkzaamheden in of vóór de onder
neming verricht. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staat8blad zal worden ge
plaatst. 

Het Loo, den 12den Juli 1909. 
(get.) W J L HELM IN A. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(get.) A. S. TALMA. 

(Uitgeg. 27 J"li 1909.) 

12 Juli 1909. Bi,;sLUIT, omtrent vrijdom van 
den accijn;, op de suiker. :::!. ::!ö7. 

WIJ WILHELMLN A, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 19 Mei 1909, n°. 60, Accijnzen; 

Gelet op art. 1 der wet van 31 December 1908 
(Staatsblad n°. 448) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
29 Juni 1909, n°. 16) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 7 Juli 1909, n°. 100, 
Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

I. Vrijdom ten behoet'e eener be
paalde inrichting. 

Art. 1. Onze Minister van Financiën kan 
voor suiker, die gebezigd wordt voor de be
reiding van goederen, niet bestemd tot inwendig 
gebruik door den mensch, vrijdom van den ac
cijns toestaan, ten behoeve eener bepaalde 
fabriek, trafiek of andere inrichting en met 
beperking tot eene bepaalde hoeveelheid. 

2. De vrijdom kan worden toegestaan voor 
-suiker van alle soorten. Onder suiker worden 
mede begrepen melado, melasse, stroop en 
andere suikerhoudende vloeistoffen en drui
vensuiker. 

3. Bij het toestaan van een vrijdom wordt, 
zoo mogelijk, een bepaalde vermenging van de 
suiker voorgeschreven, in welk geval tevens 
wordt bepaald of de daarvoor te bezigen zelf
standigheden door den vrijdomgenietende dan 
wel, op zijne kosten, door het bestuur der ac
cijnzen zullen worden verschaft. 

Wordt vrijdom zonder vermenging toege
staan, dan wordt bij iederen inslag eene schrif
telijke verklaring van het hoofd der inrichting 
gevorderd, dat de suiker voor geen ander doel 
zal worden gebezigd dan waarvoor de vrijdom 
is toegestaan, en dat zij zal worden vernietigd, 
wanneer zij niet meer voor dat doel wordt ver
eischt. 

Zoo noodig worden verdere voorwaarden en 
bepalingen aan den vrijdom verbonden. 

4. De hoeveelheid suiker, waarvoor vrijdom 
kan worden genoten, wordt, met vermelding 
der soort, vastgesteld voor een tijdvak van 12 
maanden, met bepaling van den dag waarop het 
eerste tijdvak ingaat. 

5. Bij gemotiveerde beschikk;ng van Onzen 
Minister van Financiën kan de vrijdom worden 
gewijzigd of ingetrokken. 

Indien de hoeveelheid suiker waarvoor de 
vrijdom kan worden genoten, wordt veranderd, 
wordt tevens bepaald hoeveel gedurende het 
loopende tijdvak nog kan worden ingeslagen. 

6. De inslag van suiker onder geno t van vrij
dom geschiedt bij hoeveelheden van ten minste 
100 kilogram. 

In bijzondere gevallen kan de inspecteur 
inslag eener kleinere hoeveelheid toelaten. 

7. Voor iederen vrijdom wordt door den ont
vanger, onder wiens kantoor de inrichting is ge
legen, afzonderlijk over elk tijdvak als bedoeld 
bij art. 4, eene rekening van de inslagen ge• 
houden. 

8. De vrijdomgenietende levert op den laat
sten werkdag van elk tijdvak bij den ontvanger 
eene opgaaf in van : 

a. de hoeveelheid met genot van vrijdom 
ingeslagen suiker die nog ongebruikt in voorraad 
is; 

b. soort en hoeveelheid der goederen die in 
het tijdvak vervaardigd zijn uit of met suiker 
die onder genot van vrijdom is ingeslagen, met 
afzonderlijke vermelding van soor t en hoe
veelheid der goederen die nog in voorraad zijn. 

Hij moet gedoogen, dat de juistheid zijner op
gaaf door opneming der voorraden en raad ple-
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ging zijner boeken wordt onderzor.ht. Voor de 
opneming der voorraden verschaft hij de van 
hem verlangde hulp en benoodigdheden. 

De voorhanden ongebruikte suiker wordt op 
de rekening van het nieuwe tijdvak geboekt en 
komt voor dat tijdvak in mindering van de 
toegestane hoeveelheid. 

Zoo lang de opgaaf niet is gedaan, worden geen 
inslagen onder genot van vrijdom toegelaten. 

9. De vrijdommen vervallen van rechtswege 
bij verplaatsing der inrichting en bij overgang 
in andere handen. 

Wanneer bij overgang in andern 'handen een 
nieuwe vrijdom wordt verkregen, geldt ten 
aanzien van het eerste tijdvak de bepaling van 
art. 8, voorlaatste lid. 

10. Het is verboden : 
1. de onder genot van vrijdom ingeslagen 

suiker te gebruiken voor een ander doel dan 
waarvoor de vrijdom is toegestaan ; 

2. indien vermenging is toegepast., het meng
middel of een bestanddeel daarvan, geheel of 
gedeeltelijk af te scheiden ; 

3. de onder genot van vrijdom ingeslagen 
suiker uit te slaan, anders dan in den vorm 
der voltooide producten voor wt'lker bereiding 
de vrijdom is toegestaan ; 

4. suiker in de inrichting in te slaan, anders 
dan volgens de voorschriften die voor inslag 
onder genot van vrijdom gelden. 

11. Indien door Onzen Minister van Finan
ciën ter voldoening aan art. 3, laatste lid, 
wordt voorgeschreven, dat de werkzaamheden 
in de fabriek of andere inrichting geheel of ten 
deele onder toezicht van ambtenaren moeten 
plaats vinden, komen de kosten daarvan, tot 
een door dien Minister te bepalen bedrag, ten 
laste van den vrijdomgenietende. Deze moet 
voorts in dat geval eene tafel, twee stoelen en 
eene voor afsluiting vatbare kast ter beschikking 
van de ambtenaren stellen. 

12. Tot alle inrichtingen waarvoor een vrij
dom is toegestaan, hebben de ambtenaren van 
het Laboratorium van het Departement van 
Finiinciën en de verdere door Onzen Minister 
van Financiën aan te wijzen deskundigen, toe
gang op gelijken voet als de ambtenaren der 
accijnzen. 

Alle bij het vorige lid bedoelde ambtenaren 
en deskundigen zijn bevoegd in die inrichtingen 
monsters te nemen van de daarin aanwezige 
stoffen. 

II. Bepalingen nopens de voor vrijdom 
bestemde suiker. 

13. Voor het genot van vrijdom van den ac
cijns kan de suiker : 

a. met afächrijving op de rekening worden 
afgeleverd uit de bergplaatsen der handelaars 
in ruwe suiker, bedoeld bij art. 12 der Suikerwet, 
uit de beetwortelsuikerfabrieken, de raffinade
rijen. en de fabrieken-raffinaderijen, en uit en
tre-pot; 

b. rechtstreeks van buitenslands worden 
aangevoerd. 

Bij aflevering uit de bergplaats van een han
delaar als hiervoren bedoeld, wordt de af
schrijving verleend op den termijn :l.ie het 
eerst vervalt. 

14. De aangifte tot uitslag of tot invoer ver
meldt do bestemming van de suiker om onder 
genot van vrijdom te worden ingeslagen. 

Op die aangifte wordt een vervoerbi ljet of 
een volgbrief verstrekt, bevattende dezelfde 
opgaven als voor suiker die naar een entrepot 
wordt vervoerd, met dien verstande dat de 
bestemming wordt ingevuld volgens het eerste 
lid van dit artikel. 

Vóór de afgifte van het document moet 
voor den accijns zekerheid zijn gesteld. 

15. Bij de afgifte van vervoerbiljetten voor 
suiker af te levoren uit de bergplaats van een 
handelaar in ruwe suiker of uit een beetwortel
suikerfabriek, raffinaderij of fabriek-raffinaderij 
bepaalt de ontvanger daarin tevens den termijn 
binnen welken het vervoer moet zijn volbracht, 
alsmede den termijn binnen welken het docu
ment behoorlijk afgeteekend te zijnen kantore 
moet zijn teruggekomen. 

Het is verboden het bruto- of het netto
gewicht der suiker hooger of lager aan te geven 
dan het is. Verschillen van niet meer dan 
één ten honderd van het aangegeven gewicht 
worden niet als overtreding van dit verbod 
beschouwd. 

Bij den ujtslag wordt de suiker door ambte
naren gewogen. Zij zijn bevoegd tevens mon
sters. te nemen voor de bepaling van het ge
halte of den zuiverheidsfactor, naarmate dit 
te pas komt. 

De suiker wordt dadelijk na den uitslag onder 
verzegeling of bewaking gesteld totdat de in
slag ter bestemmingsplaats is volbracht_ 

Voor de suiker waarvoor het document tot 
uitslag niet binnen den daarvoor bepaalden 
termijn, behoorlijk afgeteekend, ten kantore 
van afgifte terugkomt, wordt de accijns da
delijk van den afleveraar ingevorderd. De 
accijns wordt in dat geval, ongeacht de hoe
danigheid der suiker, berekend tegen / 28.50 
per 100 kilogram voor kandij en tegen / 27 .
per 100 kilogram voor andere suiker. 

16. De smker, afgeleverd volgens ar t. 13, 
wordt bij den inslag door ambtenaren geveri-
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fieerd en, indien vermenging wordt vereischt, 
in hunne tegenwoordigheid vermengd. De be
langhebbende zorgt, dat hetgeen hiertoe noodig 
is, ten genoegen der ambtenaren geschiedt. 

Bij de afteekening van het vervoerbiljet of 
den volgbrief stellen de ambtenaren daarop 
tevens eene verklaring nopens de vermenging, 
onder vermelding van soort en hoeveelheid der 
gebezigde mengmiddelen. 

Indien geen vermenging wordt vereischt, stelt 
het hoofd der inrichting op het document de 
verklaring, voorgeschreven bij art. 3. 

17. Het afgl'lteekende document wordt uiter
lij k den volgenden werkdag, door den belang
hebbende, ingeleverd bij den ontvanger onder 
wiens kantoor de suiker is ingeslagen. 

Daarbij wordt tevens, voor zoover noodig, 
betaald de prijs der gebezigde mengmiddelen. 

De ontvanger vermeldt op het document de 
debiteering der rekening van vrijdom en zondt 
het, indien het elders is afgegeven, na.ar het 
kantoor van afgifte terug. 

De accijns van de suiker, die blijkt te zijn 
ingeslagen boven de hoeveelheid waarvoor de 
vrijdom i~ toegestaan, wordt van den vrijdom
genietende ingevorderd. 

18. Onze Minister van Financiën kan ver
gunnen, dat de vermenging plaats vinde vóór
dat de suiker wordt vervoerd naar de inrichting 
waarvoor zij is bestemd. 

19. Het is verboden : 
1. suiker die vreemde bestanddeelen bevat 

aan de ambtenaren aan te wijzen als bestemde~ 
voor het genot van vrijdom te worden vermengd; 

2. meugmiddelen te verstrekken die niet aan 
de gestelde eischen voldoen ; 

3. middelen aan te wenden waardoor een 
deugdelijke vermenging kan worden belemmerd 
of belet, of waardoor de vermenging kan 
worden verijdeld. 

20. De ambtenaren zijn bevoegd monsters te 
nemen, zoowel van de ter vermenging bestemde 
suiker als van de door den belanghebbende ver
schafte mengmiddelen en van de vermengde 
suiker. Zij verzegelen de genomen monsters 
en stellen den belanghebbende, zoo hij zijn 
wensch daartoe te kennen geeft, in de gelegen
heid het papier waarop het zegel is geplaatst, 
mede van zijn zegel te voorzien of met zijne 
handteekening te waarmerken. 

III. Algemeene bepalingen. 

21. Onze Minister van Financiën kan vrij
dom van den accijns verleenen voor mela se 
bestemd tot veevoeder, die buitenslands on
geschikt is gemaakt voor inwendig gebruik 
door den mensch. 

22. Voor de monsters, die volgens dit besluit 
kunnen worden genomen, moet de belangheb
bende tot bewaring geschikte flesschen, bussen 
of andere voorwerpen leveren. Wordt bij de 
vermenging van suiker aan deze verplichting 
niet voldaan, dan wordt het document waar
mede de onvermengde suiker is aangebracht, 
niet afgeteekend. 

Hetgeen bij onderzoek van de monsters ov&
blijft en de bussen, flesschen of andere voor
werpen worden desverlangd teruggegeven. 

23. Het is verboden van suikerhoudende goe
deren niet bestemd tot inwendig gebruik door 
den menscb, een bestanddeel geheel of gedeel
telijk af te scheiden. 

24. De bepalingen van de artt. 196, 197 en 
198 der Algemeene wet van 26 Augustus 1822 
(Staatsblad n°. 38), zijn van toepassing op a lle 
inrichtingen waarvan redelijkerwijze vermoed 
kan worden, dat er overtreding van dit besluit 
plaats vindt, mits de visitatie kan geschieden 
zonder dat een tot woning dienend lokaal tegen 
den wil van den bewoner wordt binnengetreden. 

25. De ambtenaren der accijnzen zijn be
voegd de uitlevering te vorderen van al hetgeen 
redelijkerwijze vermoed kan worden, gediend 
te hebben of bestemd te zijn geweest tot het 
plegen eener overtreding van dit besluit, en in 
beslag te nemen al wat dienen kan tot bewijs 
der overtreding. 

26. In bijzondere geva llen kan door of van
wege Onzen Minister van Financiën van de 
in dit beRluit vervatte verbodsbepalingen, 
onder de noodige voorzieningen tegen misbruik, 
ontheffing worden verleend. 

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

Onze )finister van .Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad en gelijktijdig in de Staatscourant 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 12den Juli 1909. 
(,get.) WILHELMINA. 

De M inister van Financiën, (,get.) KoLKMAN. 

(Uitgeg. 22 Juli 1909.) 

12 Juli 1909. B ESLUIT, tot vaststelling van een 
reglement voor den tolkendienst bij de 
Gezantschappen en Consulaten in Turkije, 
met inbegrip van Egypte, in Marokko en 
in Perzië. S. 268. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
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Buitenlandsche Zaken dd. 11 Moi 1909, Af. 
deeling I, n°. 9362 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
15 Juni 1909, n°. 12); 

Gezien het nader rapport van Onzen :Minister 
voornoemd van 2 Juli 1909, Afdeeling I, 
n°. 12714; 

Hebben goedgevonden en verstaan: vast te 
stellen het volgende reglement voor den tolken
dienst bij Onze Gezantschappen en Consulaten 
in Turkije met inbegrip van Egypte, in Marokko 
en in Perzië. 

Algemeene bepalingen. 

Art. 1. Bij de Gezantschappen en beroeps
consulaten in E.uropeesch en Aziatisch Turkije 
met inbegrip van Egypte, in Marokko en in 
Perzië kunnen bezoldigde tolken worden be
noemd. 

Deze tolken hebben den rang van leerling
tolk, adjunct-tolk, tolk der tweede klasse en 
tolk der eerste klasse. 

Leerling-tolken en adjunct-tolken kunnen ook 
benoemd worden bij een onbezoldigd Consulaat. 

De bezoldigde tolken worden door Ons be
noemd, bevorderd, op non-activiteit gesteld en 
ontslagen. 

Zij kunnen door Onzen Minister van Buiten
landsche Zaken worden geschorst. 

Van de opleiding der tolken. 

2. Mannelijke Nederlandsche onderdanen 
die het candidaats-examen in de rechtsweten
schap hebben afgelegd en niet ouder dan 23 
jaren zijn, kunnen door Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken worden aangewezen voor 
de opleiding tot den tolkendienst. 

Deze aanwijzing kan slechts geschieden, 
nadat et'/ne geneeskundige verklaring is over
gelegd, inhoudende dat de betrokken candidaat 
lichamelijk geschikt is voor den tolkendienst 
in de in artikel 1 genoemde landen. 

Wegens aanhoudende ziels- of lichaamsziek
ten en wegens wangedrag of plichtverzuim - te 
zijner beoordeeling - kan Onze ll'linister van 
Buitenlandsche Zaken de candidaat-tolken te 
allen tijde ontslaan. 

3. De ingevolge artikel 1 aangewezen can
didaat in de rechtswetenschap zet zijne studie 
aan de Rijksuniversiteit te Leiden voort, waar 
hij ook de colleges in het internationaal recht 
volgt en zich toelegt op het capitulatiënrecht. 
Binnen vier jaren na de in artikel 2 bedoelde 
aanwijzing moet de candidaat den graad van 
Doctor in de Rechtswetenschap hebben ver
kregen en zijne overige in dit artikel bedoelde 
studiën hebben voltooid. 

Verlenging van genoemden termijn met ten 
hoogste één jaar kan door Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken op grond van welbewezen 
ziekt,e of van andere buitengewone omstandig
heden - ter beoordeeling van genoemden 
Minister - door dezen worden toegestaan. 

4. Tegelijkertijd bekwaamt hij zich onder lei
ding van den hoogleeraar in het Arabisch in 
deze taal (litterair zoowel als vulgair), in de 
instellingen van den Islam en in de hoofd
trekken van de geschiedenis der Mohamme
daansche volken. 

5. In denzelfden tijd. bekwaamt hij zich ook 
in het Fransch zóó dat hij binnen de in artikel 3 
bedoelde vier jaren ten genoegen van Onzen 
Minister van Bnitenlandsche Zaken kan aan
toonen in het mondeling en schriftelijk gebruik 
dier taal de noodige vaardigheid te bezitten. 

Wanneer de candidaat den graad van Doctor 
in de Rechtswetenschap heeft verkregen en de 
in de l ate alinea van dit artikel bedoelde vaar
digheid heeft aangetoond, ontvangt hij eene 
toelage van f 1000. 

6. Het zal tot aanbeveling strekken indien de 
candidaat bij het einde van zijn studietijd aan
toont eenige practisch bruikbare kennis van het 
Nieuw-Grieksch to hebben verworven of zich 
reeds de eerste beginselen van het Turksch of 
Perzisch te hebben eigen gemaakt. 

7. Nadat Onzen Minister van Buitenlandsche 
Zaken is gebleken dat de candidaat de in arti
kel 3, 4 en 5 genoemde studiën met goed ge
volg heeft volbracht, legt deze zich gedurende 
één jaar en zooveel noodig buitenslands toe 
op de studie van het Tmksch, eventueel ook 
op die van het Perzisch. 

Onze Minister voornoemd bepaalt voor eiken 
candidaat in het bijzonder, of hij naast het 
Turksch ook het Perzisch zal aanleeren en waar 
en onder wiens leiding zulks zal geschieden. 
Gedurende het in de lste alinea van dit artikel 
bedoelde jaar geniet de candidaat eene toelage 
van honderd vijf en twintig gulden per maand 
in het buitenland en van vijf en zeventig gulden 
per maand in het binnenland. 

8. Van voldoende verkregen kennis der can
didaten in het internationaal recht met inbegrip 
van het capitulatiënrecht, het Arabisch, de in
stellingen van den Islam, de hoofdtrekken der 
geschiedenis der Mohammedaansche Volken en 
c. q. van bekendheid met het Nieuw-Grieksch, 
de beginselen van het Turksch, of Perzisch 
blijkt uit getuigschriften der betrokken hoog
leera ren. 

Ten aanzien der buitenslands te verwerv:en 
kennis van het Turksch en Perzisch bepaalt 
Onze Minister van Bmtenlandsche Zaken, voor 



4,28 12 JULI 1 909. 

iedèren candidaat. in Vl'rbimd ·met den door 
dezen gevolgden studiegang, hoe van de vol
doendheid dier kennis moet blijken. 

Van den tolkendienst. 

9. Na bevredigenden afloop zijner studiën 
wordt de candidaat benoemd tot leerling-tolk. 

Hij geniet eene bezoldiging van / 1800 per 
jaar en eene toelage voor uitrustmgskosten van 
f 600. 

10. Blijkt ten genoegen van Onzen Minister 
van Buitenlandsche Zaken van zijne practische 
bruikbaarheid voor den dienst, dan wordt de 
leerling-tolk na één jaar bevorderd tot ad
junct-tolk. 

11. De genoten toelagen, bedoeld in artikel 
5, 7 en 9 moeten terugbetaald worden, indien 
om redenen, afhankelijk van eigen wil of toe.
doen van don candidaat, diens aanwijzing voor 
de opleiding tot den tolkendienst ingevolge ar
tikel 2 vervalt, dan wel indien de benoemde 
leerling-tolk zijne bestemming niet volgt of 
binnen vijf jaren na eene zoodanige benoeming 
uit eigen beweging den diElnst verlaat of wel om 
andere redenen, afhankelijk van eigen wil of 
toedoen wordt ontslagen. 

Vóór de uitkeering der in artikel 5 bedoelde 
toelage wordt voor die eventueele terugbetaling 
borg gesteld. 

12. Nadat de adjunct-tolk vijf jaren a ls wo
danig tot genoegen van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken heeft dienst gedaan, 
kan hij tot tolk der tweede klasse worden be
vorderd. 

13. Nadat de tolk der tweede klasse vijf 
jaren a ls zoodanig tot genoegen van Onzen 
Minister van Buitenlandsche Zaken heeft dienst 
gedaan, kan hij tot tolk der eerste klasse worden 
bevorderd. 

14. Door Ons kan aan eenen tolk der tweede 
of der eerste klasse een diplomatieke of con
sulaire titel verleend worden. 

Bij ontslag of overplaatsing vervalt die 
titel van rechtswege. 

15. De adjunct-tolk geniet eene bezoldiging 
van / 3000 per jaar; dit bedrag wordt na 
3 jaren dienst als zoodanig met f 500 en na 
vijf jaren verderen dienst weder met f 500 
verhoogd. 

16. De tolk der tweede klasse geniet eene 
bezoldiging van f 4000; dit bedrag wordt na 
elke vijf jaren dienst als zoodanig met f 500 
verhoogd, totdat een bedrag van / 5000 is 
bereikt. 

17. De tolk der eerste klasse geniet eene 
bezoldiging van / 5000; dit bedrag wordt 
na elke vijf jaren dienst als zoodanig verhoogd 

met f 1000, totdat een bedrag van f 7000 is 
bereikt. 

18. Door Ons kan aan eenen tolk der ee:rste 
klasse, die minstens 20 jaren als zoodanig werk
zaam was en daarbij zijne taak steeds ten ge
noegen van Onzen Minister van Buitenlandsche 
Zaken hee[t vervuld, eene jaarlijksche toela,ge 
verleend worden van / 1000. 

Na minstens 25-jarigen dienst a ls zoodanig 
kan die toelage worden gebracht op f 2000. 

19. Ter vergoeding der kosten van vestiging 
wordt den tolk door Ons eon bedrag toegekend : 

voor tolken der eerste k lasse van ten minste 
f 2500 en van ten hoogste f 3500 ; 

voor tolken der tweede klasse van ten minste 
f 1500 en ten hoogste f 2500 ; 

voor adjunct-tolken van ten minste f 500 
en j;en hoogste f 1500. 

20. Bij plaatsing, overplaatsing, eervol ont
slag of op non-activiteitstelling worden aan 
tolken de reis- en verblijfkosten van hen zelf, 
alsmede van hunne echtgenoote en wettige 
minderjarige kinderen; om hunnen post of 
woonplaats in Nederland te bereiken, vergoed. 

21. Aan tolken kan door Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken verlof worden verleend_ 

22. Telkens na een tijdvak van drie jaren 
onafgebroken dienst op de posten, welke inge
volge artikel 4, letter c, der wet houdende rege
ling van pensioenen der burgerlijke ambte
naren bij algemeenen maatregel van bestuur 
zijn of zullen worden aangewezen en van vijf 
jaren onafgebroken dienst op alle overige 
posten, hebben de tolken aanspraak op een 
verlof van acht of vier maanden, naar gelang zij 
al dan niet te Djeddah of plaatsen oostelijk 
van den lengtegraad van Djeddah geplaatst 
zijn, met vergoeding der nader door Ons te 
regelen reis- en verblijfkosten, ook voor hunne 
echtgenoote en wettige minderjarige kinderen. 
Van dat verlof worden ten minste drie weken 
in Nederland doorgebracht voor dienstzaken. 

Indien het belang van den dienst zich daar
tegen niet verzet, kunnen twee of meer van zoo
danige verloftijden worden sa.mengevoegd. 

Wannoer gedurende één jaar niet meer dan 
zes weken verlof is genoten, wordt dit niet als 
dienstonderbreking aangemerkt. 

Onder verblijfkosten worden voor de toe
passing van dit artikel en van artikel 26 ver
staan de kosten van verblijf tijdens den nood
zakelijken duur der heen- en terugreis. 

23. Indien het aan een te Djeddah of oost-elijk 
van den lengtegraad van Djeddah geplaats_ten 
tolk verleend verlof acht maanden en dat ver
leend aan elders geplaatste tolken vier maanden 
te boven gaat, wordt over den verderen duur 
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v11.n dat verlof de hun volgens het volgende 
artikel toekomende Yerblijfsvorgoeding met de 
helft gekort. 

24. Aan leerling-tolken en adjunct-tolken 
kan door Ons eene verblijfsvergoeding worden 
toegekend. 

Tolken der tweede en eerste klasse genieten 
eene verblijfsvergoeding, welke door Ons voor 
e iken post en ieder der beide rangen afzonderlijk 
wordt vastgesteld. 

25. Op eenen tolk, die als tijdelijk Zaakge
lastigde optreedt, is artikel XXIII van het 
Reglement op den diplomatieken dienst (Staats
blad 1881, n°. 153), zooals dit laatstelijk ge
wijzigd is bij Ons besluit van 11 Mei 1903 
(Staatsblad n°. 139), toepasselijk, met dien ver
stande, dat de jaarwedde van den tolk hoog
stens kan vermeerderd worden met een be
drag, berekend naar eene bezoldiging van 
f 6000 's jaars. 

In afwijking van het bepa11,lde bij artikel 23 
lid 1, van het Consulair Reglement 1906 
iStaatsblad n°. 215), ontvangt een tolk, die 
eenen consulairen post tijdelijk waarneemt ge
durende langeren t ijd dan in dat artikel aange
geven, eene vermeerdering zijner verblijfsver
goeding, te berekenen naar het verschil, dat 
tusschen die verblijfsvergoeding en die voor 
den consulairen ambtenaar, dien hij vervangt, 
bestaat. 

26. Onverminderd het bepaalde bij het vorig 
artikel behouden Wij Ons voor aan een tolk, 
die ter tijdelijke vervanging van den titularis 
een consulairen post ,vaarneemt, eene ver
blijfsvergoeding toe te kennen tot een gedeelte 
van het bedrag,datvoor dien post is vastgesteld. 

27. De tolken kunnen te allen tijde op non
-activiteit worden gesteld en zulks voor ten 
hoogste twee jaren. 

In geval van non-activiteit genieten de 
tolken hoogstens , / • van het bedrag hunner 
bezoldiging. 

28. De tolken mogen geen handel drijven, 
noch beheerend vennoot of agent eenor handels
firma of bestuurder of agent van eene andere 
vennootschap zijn, noch ook zonder machti
ging van Onzen Minister van Buitenlandsche 
Zaken onroerend goed op de plaats hunner 
vestiging in eigendom hebben. 

29. Bij de benoeming van tolken kan van 
de vorige artikelen worden afgeweken, indien 
geene personen, die voldoen aan de eischen in 
die artikelen gesteld, beschikbaar zijn en de 
te benoemen persoon bijzondere geschiktheid 
voor het ambt bezit. 

30. Alvorens hunne betrekking bij den tol-
1,endienst te a.anvaarden leggen de benoemden 

den volgenden eed of belofte af in handen van 
Onzen Minister van Huitenlandsche Zaken: 

"Ik zweer (beloof) trouw aan de Koningin 
en gehoorzaamheid aan de Grondwet, de wetten 
en tractaten des Koninkrijks, en d11,t ik, in de 
vervulling der mij toevertrouwde taak, die 
plichten, die de wet en de instructiën der Ko
ningin aan mijn 11,mbt verbinden of zullen 
verbinden, eerlijk en vlijtig zal vervullen en de 
belangen van Nederland met al mijn vermogen 
voorstaan en bevorderen zal." 

,,Zoo wa.arlijk helpe mij God almachtig". 
(,,Dat beloof ik") 
Zij staan onder verband van dien eed of van 

die belofte gedurende hun verdere loopbaan, 
zonder herhaling daarvan in geval van ver
plaatsing of bevordering. 

Overgangsbepaling. 

31. Wat betreft de op het tijdstip der in
werkingtreding van dit Reglement in dienst 
zijnde tolken behouden Wij Ons vrijheid van 
Handelen voor. 

SlotbepalinJ. 

32. Dit Reglement kan worden aangehaald 
onder den titel van Tolkenreglement voor de 
Levant met vermelding van jaa.rgang en num
mer van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Buitenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk geplaatst zal worden in hot Staatsblad en 
deStaatscourant en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 12den Juli 1909. 
(.get. ) WILHELMINA. 
De Minister van Buifenlandsche Zaken, 

(get.) R. DE MAREES VAN SWINDEREN. 
(Uitgeg. 18 Aug. 1909.) 

12 Juli 1909. BESLUIT, tot bepaling der toe
lage, welke de griffier der arrondissements
regtbimk als secretaris der Kamer van Toe
zigt en als bewaarder van het archief dier 
Kamer zal genieten. S. 269. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van den Sston Juli 1909, lste Afdeeling 
C, n°. 595; 

Gelet op het derde lid van artikel 50a der 
Wet van 9 Juli 1842 (Staatsblad n°. 20) op het 
Notarisambt, gelijk dit artikel luidt ingevolge 
artikel 1 der wet van 12 Juni 1909 (Staatsblad 
n°. 142); 

Overwegende, dat het noodzakelijk is over 
te gaan tot het bepalen der toelage, welke de 
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Griffier der Arrondissements-regtbank als secre
taris der Kamer van Toezigt en als bewaarder 
van het archief dier Kamer zal genieten. 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
18• De Griffier der Arrondissements-regtbank 

zal als secretaris der Kamer van Toezigt en 
als bewaarder van het archief dier Kamer jaar
lijks eene toelage genieten van een bedrag van 
drie honderd gulden (/ 300.-) ingaande 
14 Juli 1909; 

2•. te bepalen, dat de toelage ten laste van 
het jaar 1909 zal worden voldaan uit art. 97 
van het IVde Hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor dat dienstjaar en deswege op dit artikel 
een bedrag van f 3200. 79½ beschikbaar wordt 
gesteld. 

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

Het Loo, den 12den Juli 1909. 
(get. ) W I L H .E L M I N A. 

De Minister V!ln Justitie, (get.) NELISSEN. 

(Uitgeg. '.l3 Juli 1909.) 

13 Juli 1909. BESLUIT, houdende wijziging van 
de bepalingen omtrent de azijnmakerijen, 
waarin waterhoudend calcium-acetaat als 
grondstof gebruikt wordt. S. 270. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 18 Juni 1909, n°. 102, Accijnzen; 

Gezien artikel 3, voorlaatste lid, en artikel 63 
der wet van 25 Juli 1871 (Staatsblad no. 92), 
houdende bepalingen omtrent den accijns op 
bier en azijn ; 

Herzien Onze besluiten van 13 Januari 1903 
(Staatsblad n°. 30) en 28 Augustus 1907 (Staats
blad n°. 242); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
29 Juni 1909, n°. 15); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 Juli 1909, n°. 46, 
Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

Eenig artikel. 

Ons besluit van 28 Augustus 1907 (Staatsblad 
n°. 242) is ingetrokken. 

In artikel 2 van Ons besluit van 13 Januari 
1903 (Staatsblad n°. 30) wordt in plaats va.n 
,,750 gram" gelezen "680 gram". 

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

schrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State. 

Het Loo, den 13den Juli 1909. 
(get.) W ILH.ELMIN A. 

De Minister t:an Ji'inanciën, (get.) KoLKMAN. 

(Uitgeg. 27 Juli 1909.) 

13 Juli 1909. BESLUIT, tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 10 Juli 1907 (Staats
blad n°. 181), houdende nadere vaststelling 
van het wapen van het Koninkrijk der 
Nederlanden en van den Koning der Ne
derlanden, alsmede van de andere leden 
van het Koninklijk Huis. S. ::!71. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking van de artikelen 3 tot en 

met 6 van Ons besluit van 10 Juli 1907 (Staats
blad n°. 181) te bepalen, dat zij zullen worden 
vervangen door de navolgende artikelen : 

Art. 3. Aan de in de voorafgaande artikelen 
omschreven wapens kunnen de navolgende uit
wendige versierselen worden toegevoegd : 

a. tot dekking van het wapenschild de Ko
ninklijke Kroon, gelijk a.an die, welke door 
wijlen Zijne Majesteit Koning WiUem I op 
Zijn wapenzegel is gevoerd geworden ; 

b. als schildhouders twee heraldische leeuwen 
en profil van goud, ongekroond, getongd en 
genageld van keel ; 

c. het devies: ,,Je maintiendrai" in Latijn
sche letters van goud op een lint van azuur. 

4. Onze mannelijke opvolgers, Koningen der 
Nederlanden, de Prins van Oranje en diens 
oudste zoon zullen, in plaats van met de Ko
ninklijke Kroon, hun wapenschild mogen dek
ken met een helm, getralied en gesierd van goud, 
gevoerd van keel, met dekkleeden van goud en 
azuur, en gekroond met eene kroon van drie 
bladen en twee parelpunten van goud, uit 
welke als helmteeken oprijst eene vlucht van 
sabel beladen met een gewelfden schuinbalk 
van zilver, waarop drie lindebladen van sinopel, 
met de stelen omhoog. 

5. De kinderen en verdere mannelijke en 
vrouwelijke nakomelingen in de mannelijke lijn 
uit Ons huwelijk met Zijne Koninklijke Hoog
heid den Prins der Nederlanden, Hertog van 
Mecklenburg, behalve de zoodaruge, op wie de 
bepalingen van de artikelen 1 en 2 toepasselijk 
zijn, zullen voeren : gevierendeeld, I en IV het 
in artikel 1 omschreven wapen ( assau-Neder
land), II en III in goud een jachthoorn van 
azuur, gesnoerd en geopend van keel, beslagen 
van zilver (Oranje), en op het snijpunt dezer 
kwartieren in goud een aanziende stierenkop 
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met afgerukt halsvel van sabel, gehoornd van 
zilver, getongd van keel en gekroond met eene 
driebladige kroon van goud (Mecklenburg). 

6. Aan het in het voorafgaand artikel om
schreven wapen kunnen de navolgende uit
wendige versierselen worden toegevoegd : 

a. tot dekking van het wapenschild de Ko
ninklijke Kroon, gelijkvormig aan die bedoeld 
in artikel 3, sub a; 

b. als schildhouders : 
rechts een heraldische leeuw en profil van 

goud, ongekroond, getongd en genageld van 
keel; 

links een griffioen en profil van goud, onge
kroond, getongd van keel en genageld van goud. 

7. Onze in artikel 5 bedoelde mannelijke na
komelingen zullen, in plaat.. van met de Ko
ninklijke Kroon, hun wapenschild mogen dekken 
met drie helmen : 

a. in het midden een helm, getralied en ge
sierd van goud, gevoerd van keel, met dek
kleeden van goud en sabel en gekroond met de 
Wendische Kroon; helmteeken: vijf rechtop 
geplaatste, van boven toegespitste palen, - een 
ocberm -, van sa.bel, goud, keel, zilver en 
azuur waarachter een schildje volgens het hart 
schild schuinliggend op de rechterzijde, zoodat 
het linkergedeelte van de daarop voorkomende 
wapenfiguur zichtbaar is, en waarboven een 
driedubbele pauwestaart oprijst; 

b. rechts eon helm als omschreven in arti
kel 4; 

c. links een helm, getralied en gesierd van 
goud, gevoerd van keel met dekkleeden van 
goud en keel, en gekroond met eene kroon van 
drie bladen en twee parelpunten van goud, 
uit welke als helmteeken oprijst een hertegewei 
van goud met zeven punten aan eiken hoorn. 

8. Het in artikel 1 omschreven wapen, voor
zien van zijne uitwendige versierselen, kan 
worden geplaatst op een mantel van purper, 
geboord van goud, gevoerd met hermelijn, op
gebonden met koorden eindigende in kwasten, 
beide van goud, en gedekt door een baldakijn 
van purper, geboord van goud en dragende de 
Koninklijke Kroon, gelijkvormig aan die be
doeld in artikel 3, sub a. 

De in de artikelen 2 en 5 omschreven wapens, 
voorzien van hunne uitwendige versierselen, 
kunnen met weglating van den baldakijn wor
den geplaatst op denzelfden mantel, gedekt door 
de Koninklijke Kroon, gelijkvorm;g 11,an die 
bedoeld in artikel 3, sub a. 

9. Vrouwelijke nakomelingen in de manne
lijke lijn van wijlen Zijne Majesteit Koning 
Willem I, op welke de Kroon niet is overgegaan, 
voeren het in artikel 1 omschreven wapen, 

wa.araán kunnen worden toegevoegd de in ar
tikel 3a en b vermelde uitwendige versierselen. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in de Staatswu
rant en in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 13den Juli 1909. 

(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, (get.) NELISSEN. 

(Ui tgeg. 27 Juli 1909.) 

14 Juli 1909. ARREST van den Hoogen Raad, 
houdende beslissing, dat uit de geschie
denis der Drankwet niet volgt, dat een 
vergunninghouder ongestraft, in strijd met 
de hem verleénde vergunning, sterken drank 
in het klein zou mogen verkoopen, zoo deze 
als medicament zou moeten dienen. 

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

den requirant voorgesteld bij pleidooi : 
1°. Schending, althans verkeerde toepassing 

van art. 1 in verband met art. 50, 1• lid,. 
der Drankwet, doordat de Rechtbank de be
palingen der Drankwet toepasselijk geacht en 
requirant veroordeeld heeft wegens het zon
der de vereischte vergunning sterken drank in 
h et klein verkoopen ofschoon requirant de al
coholica had verkocht als medicament ; 

2°. Schending van art. 200 Strafv., doordat 
op het verzoek van beklaagde om een getuige 
à décharge te hooren verzuimd is te beslissen; 

Overwegende, dat bij inleidende dagvaarding 
den requirant is ten laste gelegd en bij het 
bestreden vonnis, met requirants schuld daar
aa.11 wettig en overtuigend is bewezen ver
klaard: .,dat hij, op 8 Januari 1908, in het door 
hem in perceel 198 aan de Frederik Hendrik
straat te Amsterdam gehouden bierhuis, en wel 
in de voor het publiek toegankelijke localiteit 
daarvan, waarvoor geen andere vergunning 
was verleend tot verkoop van sterken drank 
in het klein, dan die voor dien verkoop voor 
gebruik ter plaatse van verkoop, aan eene 
vrouw, genaamd .B. V., tegen betaling van 
/0.20 eene hoeveelheid van 2 maatjes brande
wijn voor gebruik elders beeft verkocht, zulks 
nadat, bij vonnis van de Arrond.-Recbtbimk 
te Amsterdam op 28 Juni 1907 op tegenspraak 
gewezen , bij was veroordeeld terzake van 
"het zonder de vereiscbte vergunning sterken 
drank in het klein verkoopen , tegen welk 
vonnis cassatie niet is aangeteekend" ; 

dat het, tegen gemeld vonnis gericht tweede 
middel, hetwelk als den vorm betreffende 
het eerst behoort te worden behandeld, vol
gens bij pleidooi gegeven toelichting hierop 
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berust : dat op de terechtzitting in hooger 
beroep óók door den Officier van Justitie een 
getuige was voorgebracht, en uit het proces· 
verbaal der terechtzitting slechts blijkt, dat 
één getuige is gehoord, doch niet, dat die 
getuige was de getuige à décharge waarvan 
het verhoor was verzocht; 

dat echter h3t vermelde proces-verbaal om
trent dit punt het navolgende inhoudt : ,.De 
Officier van Justitie heeft de zaak voorgedra
gen en daarbij verklaard dat van zijnentwege 
geen getuigen, zijn gedugvaard. De beklaagde 
deelt mede eene getuige à décharge te hebben 
medegebracht en verzocht dat deze zal wor
den gehoord. Alvorens hare verklaringen af 
te leggen heeft de getuige op de desbetreffende 
vragen van den President opgegeven te zijn 
genaamd: B. v. L., wed. d. R .. enz. enz."; 

dat vervolgens dit proces-verbaal de eeds
aflegging dier getuige en - na de opgaven van 
den beklaagde - bare verklaringen behelst, 
terwijl van het verhoor van een andere getuige 
niet blijkt; 

dat uit een en ander volgt: dat de getuige, 
die gehoord is geworden, was de door requi
rant medegebrachte getuige à décharge, dat 
dus op het verzoek om die getuige te doen 
booren is beslist en dat het middel op eenen 
feitelijk onjuisten grondslag berust, zoodat dit 
moet worden verworpen ; 

dat ter ondersteuning van het eerste mid
del, de requirant een beroep beeft gedaan op 
de uit de verklaringen der getuige à décharge 
gebleken omstandigheid, dat requirant, na eerst 
te hebben geweigerd den gevraagden drank 
aan die getuige af te geven, daartoe ten slotte 
is overgegaan op het zeggen van haar. dat 
de drank moest dienen als medicijn voor een 
kraamvrouw in de buurt, betoogende de requi
rant, dat uit de geschiedenis der wet zou 
volgen, dat verkoop van sterken drank in 
het klein, als medicament niet strafbaar is; 

dat echter uit de geschiedenis der wet, waar
op requirant beroep doet, wel hlijkt de mee
ning der Regeering, dat nls een apotheker ster
ken drank als medicament verkoopt, deze niet 
geacht kan worden kleinhandel in sterken 
drank te drijven, doch daaruit geenszins volgt, 
dat een vergunninghouder, ongestraft, in strijd 
met de hem verleende vergunning, sterken 
drank in het klein zou mogen verkoopen, zoo 
maar deze als medicament moest dienen ; 

dat derhalve ook het eerste midd,11 is on
ge~rond; 

Verwerpt het beroep. (W. v. 'T R. 8901.) 

15 Juli 1909. BESLUIT, tot vaststelling van een· 
reglement op het baggeren, graven en ·vis 
schen van voorwerpen en het werpen van 
vaste stoffen in de rivieren, langs de zee
kusten en in de zeegaten, onder beheer van 
het Rijk (Baggerreglemen t). S. 272. 

WrJ WILHELMINA, KNZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 15 Mei 1909, la. F., afdeeling 
Waterstaat; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staats
blad n°. 69) ; 

Den Raad van State geboord (advies van 
29 Juni 1909. n°. 21); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister voornoemd van 10 Juli 1909, n°. 245, 
afdeeling Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking van het reglement, vastgesteld 

bij Koninklijk besluit van 15 Februari 1892 
(Staatsblad n°. 44) en het laatst gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 6 .Juni 1907 (Staatsblad 
n°. 143) vast te stellen het volgende: 

REGLEMENT op het baggeren, graven en 
visschen van voorwerpen en het werpen van 
vaBte stoffen in de rivieren, langs de zee
kuste.n en in de zeegaten, onder beheer van 
het Rijk. 

(Bagger reg 1 e ment.) 
Par. 1. Baggeren en graven in de rivieren, 

onder beheer van het Rijk. 

Art. 1. Deze paragraaf is van toepassing op 
de volgende rivieren en op alle ver takkingen, 
armen, inhammen, kreken, spranken en killen, 
welke met deze rivieren in open gemeenschap 
staan: 

de Boven-Rijn, het Pannerdensch Kanaal, de 
Neder-Rijn, de Lek, de Waal, de IJssel, met zijne 
uitmondingen in de Zuiderzee, de Boven-, de 
Beneden- en de Nieuwe Merwede, het Wantij, de 
Noord, het Mallegat, de Dordtsche Kü, de 
Krahbe, de Maas, het Heusdensch Kanaal, de 
B{!}T"gsche Maas, het Oude Maasje, de Donge be
neden het scheidingspunt met den linker oever 
der 's Gravemoersche vaart, de Amer, de Killen 
in het Bergsche Veld, het Hollandsch Diep 
boven de spoorwegbrug, het Scheur, de Door
graving, de Botlek, de Oude Maas, de Nieuwe 
Maas, de Koningshaven, het Spui met het 
Beerengat, het Hartdsche gat, de Hollandsche 
IJssel, beneden de afdamming bij Gouda met 
de Sliksloot, hot Zwarte Water, het Zwolsche 
Diep en de Overij.~sdsche Vecht. 

2. Het is verboden, zonder te zijn voornien 
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van eene schriftelijke vergunning van Onzen 
Mimster van Waterstaat: 

1 •. te baggeren met andere werktmgen dan 
met den gewonen hand- of hijschbeugel ; 

2•. met baggervaartmgen of -werktmgen, 
waMonder m dit reglement mede worden ver
staan vaartuigen, dienende tot opneming van 
baggerspecie, in het vaarwater te ankeren. 

Bij zoodanige vergunning kan afwijking van 
d e artikelen 6, 7, 8 en 10 worden toegestaan. 

3. H et is verboden, zonder te zijn voorzien 
van eene schriftelijke vergunning van Onzen 
Minister voornoemd, te baggeren of te graven: 

1 •. landwaarts van eene lijn, getrokken op 
twaalf Meter rivierwaarts van en evenwijdig 
aan den oever ter hoogte van den middelharen 
rivier- of ebbestand; 

2•. landwaarts van: 
a. de lijn, welke de uiteinden van kribben en 

andere rivierwerken ter hoogte van den middel
baren rivier- of ebbestand verbindt, indien die 
kribben of rivierwerken met verder van elkaar 
verwijderd zijn dan driehonderd Meter ; 

b. de lijnen, welke het mteinde van eene 
krib of van eenig ander rivierwerk, niet be
hoorende tot de sub a bedoelde, ter hoogte van 
den middelharen rivier- of ebbestand verbinden 
met punten van den oever, gelegen driehonderd 
Meter boven en beneden de kribben of het 
werk; 

3•. binnen den afstand van vijftien Meter : 
ei. uit de bezinkingen en bestortingen om 

de kribben en andere rivierwerken; 
b. uit de landhoofden, jukken, pijlers, ijs

brekers, r emmingwerken, dukdalven of andere 
vaste voorwerpen of gedeelten van bruggen 
en sluizen; 

c. om een gezonken vaartuig ; 
4•. binnen den afstand van vijf en t,wintig 

Meter: 
a. uit de ankerplaatsen der brugschepen van 

schipbruggen, gierbruggen en veerponten ; 
b. uit de vaste voorwerpen of ankerplaatsen 

van badinrichtingen ; 
c. uit gezonken of onder water gespannen 

telegraaf- , telefoon- of andere kabels, zoomede 
uit gas- of waterleidingbuizen, gerekend naar 
de lijn door de waarschuwingsborden aange
,vezen; 

d. uit de onderduikende normaliseerings
werken of andere kunstwerken, waar deze door 
aanwijzingen op de werken of op den oever zijn 
aangeduid. 

Met afwijking in zoovenc van artikel 1 is 
punt 3, sub b, ook van toepassing ter plaatse 
van en beneden de spoorwegbrug over het 
Hollandsch Diep. 

1909. 

4. Onze Minister voornoemd is bevoegd ri
viervakken aan te wijzen, waar het baggeren 
en het graven in afwijking van artikel 3 worden 
gebonden aan daarbij te bepalen afstanden van 
oevers of werken. 

Deze aanwijzing wordt bekend gemaakt in 
de N ederlandsche Staatscourant. 

Het is verboden in strijd met zoodanige aan
wijzing te handelen. 

5. De Hoofdingenieur-Directeur van den 
Rijkswaterstaat is bevoegd het baggeren of 
het graven, waartoe door Onzen Minister 
voornoemd vergunning is verleend, t ijdelijk te 
verbieden. 

Het is verboden in strijd met zoodanige be, 
schikking van den Hoofdingenieur-Directeur te 
handelen. 

6. Het baggeren moet regelmatig geschieden 
zonder kuilen of bulten te vormen. 

De overstorting en het vervoer van bagger
specie en alle werkzaamheden moeten zoodanig 
geschieden, dat geen ophoogingen of oneffen
heden op den rivierbodem ontstaan. 

Door het baggeren, vervoeren of lossen der 
specie mogen de scheepvaart en de jaagdienst 
nimmer worden belemmerd. 

Het baggeren mag alleen geschieden tusschen 
zonsop- en zonsondergang. 

De baggervaartuigen of -werktuigen mogen 
niet dwars, doch moeten in de richting van het 
vaarwater liggen. 

Indien de vaartuigen of werktuigen niet 
huiswaarts keeren, moeten :r,ij van een half uur 
na zonsondergang tot een half uur vóór zons
opgang terzijde van het vaarwater worden 
vastgelegd. 

K an dit niet op voldoende wijze geschieden, 
dan mogen de vaartuigen of werktuigen niet 
ter plaatse overblijven. 

7. Het is verboden gedurende den tijd, dat 
de visscherij met de groote zalmzegen mag 
worden uitgeoefend, te baggeren of met 
baagervaartuigen of -werktuigen voor anker te 
liggen in een riviervak, waarin de visscherij 
met spil en vaste ophaalplaats of -plaatsen 
wordt uitgeoefend, alsmede binnen den afstand 
van tweehonderd Meter boven en v ijfhonderd 
Meter beneden dat vak. 

De grenzen van het, vak, waarin de visscherij 
wordt uitgeoefend, zijn de lijnen loodrecht op 
de as der rivier getrokken uit de plaats, waar 
de zegen wordt uitgebracht (ingeschoten) en 
uit de benedenste ophaalplaats. 

Dit artikel geldt alleen voor de riviervakken 
en voor den tijd, waarin de visscherij met de 
zegen werkelijk wordt uitgeoefend. , 

8. Het is verboden van een half uur na zons-· 
28 
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ondergang tot een half uur vóór zonsopgang in 
de riviervakken, waarin de visscherij met drijf
want of vlouwen wordt uitgeoefend, in de dre
ven of worpen met baggervaartuigen of -werk
tuigen te liggen. 

Gedurende dien tijd moeten de vaartuigen 
en werktuigen zoodanig worden gelegd, dat 
geen hinder aan de visscherij wordt toegebracht. 

Dit artikel geldt a lleen voor de riviervakken 
en voor den tijd, waarin de visscherij met drijf
netten werkelijk wordt uitgeoefend. 

9. Wanneer van platen wordt gegraven, moet 
dat regelmatig geschieden. 

De randen der putten moeten worden bijge
vlakt en hetgeen tusschen de putten is blijven 
staan, moet geslecht en met den grondslag 
gelijk gemaakt worden. 

10. Het is verboden gedurende de maanden 
Januari, Februari, November en December te 
baggeren met andere werktuigen dan met den 
gewonen hand- of hijschbeugel. 

11. De houder van eene vergunning, als in 
artikel 2, eerste lid, sub 1 •. , bedoeld, is verplicht 
ter plaatse, waar gebaggerd wordt, de in de 
vergunning aangeduide lijnen, landwaarts waar
van niet mag worden gebaggerd, door duidelijk 
zichtbare verkenmerken aan te duiden en die 
verkenmerken gedurende den tijd, dat ge
baggerd wordt, t e onderhouden. 

12. Aan de ambtenaren, bedoeld in artikel 18, 
moet te allen tijde de vereischte hulp worden 
verstrekt, om zich te kunnen overtuigen, of dit 
reglement wordt nageleefd, en om de door hen 
noodig geachte peilingen te kunnen verrichten. 

Aan boord van ieder baggervaartuig of -werk 
tuig moet een exemplaar van dit reglement en, 
waar gebaggerd wordt volgens eene vergunning, 
tevens het daarvan aan den houder uitgereikte 
stuk of een duidelijk leesbaar en door den 
houder gewaarmerkt afschrift daarvan, aanwe
zig zijn, en aan de ambtenaren, bedoeld in 
artikel 18, desgevorderd worden vertoond. 

13. Wordt eene vergunning tot baggeren 
opgezegd of ingetrokken, dan moet het daarvan 
aan den houder uitgereikte stuk binnen een 
door Onzen Minister voornoemd gestelden 
termijn aan dezen worden teruggezonden. 

Par. 2. Baggeren en graven, visschen van steen, 
schdpen, oesters, moesel,en of mossel,zaad, ver

. richten van andere dergel,ijke handdingen 
en storten van vaste sto ffen lange 

de kusten der zee en in de zee-
gaten, onder beheer van het Rijk. 

14. Deze paragraaf is van toepassing op de 
kusten der Noord- en der Zuiderzee met hare 
zeeboezems, het Hollandsch Diep beneden de 

spoorwegbrug, het Haringvliet, het Goereesche 
Gat, het Volkerak, de Krammer, de Grevel,ing~n, 
het Brouwershavensche Gat, de Ooster- en W es
terschel,de, de overige Zeeuwsche stroomen en 
a lle met deze wateren in open gemeenschap 
staande vertakkingen, armen, inhammen, kre
ken, spranken en killen, voor zooveel deze wa
teren niet behooren tot die in artikel 1 genoemd. 

15. Het is verboden, zonder te zijn voorzien 
van eene schriftelijke vergunning van Onzen 
Minister voornoemd : 

l •. binnen den afstand van vijfhonderd 
Meter, landafwaarts gemeten uit de paalwerken, 
de koppen der hoofden, of waar die ontbreken 
uit den buitenteen der dijken, duinen en zee
weringen, of binnen denzelfden afstand ter 
wederzijden van gezonken telegraaf-, telefoon
of andere kabels, zoomede van gas- of water
leidingbuizen, te baggeren, te graven, te slik
keren, kornetten of rijven te sleepen, steen, 
oesters, mosselen of mosselzaad te visschen, ·te 
aalgeeren of vaste vischtuigen te stellen. On
der dit verbod is niet begrepen het stellen van 
aalfuiken, het visschen van schelpen en het 
rapen van schelpdieren of mosselzaad; 

2•. op de werken, onder beheer van het Rijk, 
schelpen te visschen of schelpdieren of mossel
zaad te rapen; 

3•. op of aan de werken, onder beheer van het 
Rijk, of in den bodem van havens, onder beheer 
van het Rijk, vaste vischtuigen te stellen. 

De met het beheer van zeeweringen belaste 
besturen behoeven geen vergunning, als be
doeld in het eerste lid, om de slikken, platen 
en losse steenen, voor zooveel die met laag
water droog loopen, tot herstel en verbetering 
der achterliggende dijken en zeeweringen te 
bezigen. 

Voor zooveel de slikken en platen met laag
water droogloopen, is eveneens geen vergunning 
noodig voor het delven van slikgruppen tot 
bevordering van aanwas. 

16. Voor zooveel daarin niet is voorzien 
bij de Rivierenwet, is het verboden, zonder te 
zijn voorzien van eene schriftelijke vergunning 
van Onzen Minister voornoemd, grond, bagger
specie, puin of andere zinkende stoffen te 
storten in toegangen tot havens of in uitwate
ringsgeulen, onder beheer van het Rijk. 

Par. 3. Algemeene bepalingen. 

17. Dit regelement is niet van toepassing op 
bagger- en graafwerken, tot wegneming van 
droogten uit uitwateringsgeulen en op die, 
welke van Rijkswege of ingevolge eene door 
Ons voor een werk van openbaar nut verleende 
concessie worden uitgevoerd. 
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18. Tot het opmaken van proces-verbaal we
gens overtreding van dit reglement zijn bevoegd 
de ambtenaren van den Rijks- en den Provin
cialen Waterstaat, de ambtenaren van water· 
schappen, de ambtenaren der Rijks- en ge
meentepolitie, die van het loodswezen, van de 
ambulante recherche te water en die belast 
met het toezicht op domein van den Staat en 
op de visscherij. 

De ambtenaren, in het eerste lid bedoeld, 
zijn bevoegd tot de handelingen, in artikel 6 
der wet van 28 Februari 1891 (Staatsblad. no. 69) 
omschreven. 

19. De processen-verba.al wegens overtreding 
van dit reglement worden in afschrift mede
gedeeld aan den Hoofdingenieur-Directeur van 
den Rijkswaterstaat. 

20. De ambtenaren van den Rijkswaterstaat 
zijn bevoegd tot de handelingen, in artikel 3 
der wet van 28 Februari 1891 (Staatsblad n°. 69) 
omschreven. 

21. Overtreding van dit reglement wordt, 
voor zooveel daartegen niet bij de wet is voor
zien, gestraft : 

a. met eene geldboete van ten hoogste hon
derd gulden, de overtreding van artikel 4, 
laatste lid, en artikel 16 ; 

b. met eene geldboete van ten hoogste vijf 
en zeventig gulden, de overtreding van artikel 2, 
eerste lid, sub 1 •., artikel 3, artikel 7, artikel 8, 
artikel 10, artikel 11 en artikel 15 ; 

c. met eene geldboete van ten hoogste vijftig 
gulden, de overtreding van artikel 2, eerste lid, 
sub 2•., artikel 12 en artikel 13; 

d. met eene geldboete van ten hoogste vijf 
en twintig gulden de overtreding van artikel 5, 
tweede lid, artikel 6 en artikel 9. 

22. Dit reglement kan worden aangehaald 
onder den titel "Baggerreglement". 

Onze Minister va.n Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats. 
blad geplaatst en aan den Raad van State in 
afschrift medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 15den Juli 1909. 
(get.) WILHELMINA. 

DeMin.van Waterstaat, (get.) L. H.W. REG0UT. 
(Uitgeg. 81 Juli 1909.) 

16 Juli 1909. BESLUIT, tot wijziging van het 
besluit van 80 Maart 1904, houdende nieuwe 
b"palingen omtrent de ambtenaren der 
directe belastingen, invoerrechten en ac
cijnzen. 

WtJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 12 Juli 1909, n•. 88, afdeeiing 
Personeel ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Te bepalen dat artikel 9~, letter c, van Ons 

besluit van 80 Maart 1904, n°. 19, zal worden 
gelezen als volgt : 

,,door de kommiezen verificateurs, hoofd
"kommiezen, kommiezen en kommiezen te 
"water als schipper of stuurman op een 
,,recherche-vaartuig.'' 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit , waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Algemeene Reken• 
kamer. 

Het Loo, den 16den Juli 1909. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, (get.) K0LKMAN. 

16 Juli 1909. ARREST van den Hoogen Raad, 
houdende beslissing dat de schuldenaar 
door het vonnis van faillietverklaring de 
beschikking en het beheer over zijne goe
deren zoowel tegenwoordige als die hij ge
durende het faillissement verwerft verliest 
en op dien grond terecht van de uitoefe
ning van het kiesrecht wordt uitgesloten. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gezien het op 28 Mei 1909 ter griffie van 

den Hoogen Raad ontvangen verzoekschrift 
van Mr. C. J. HEEMSKERK, wonende te Hil
versum, strekkende om te vernietigen een von· 
nis van den Kantonrechter te Hilversum van 
14 Mei 1909, waarbij is bevolen : ,,dat de naam 
van F. R. B. alsnog van de kiezerslijst der 
gemeente Hilversum zal worden afgevoerd", 
en te bevelen, de plaatsing van F. R. B. voor
noemd op de kiezerslijst der gemeente Hil
versum; 

Gezien de stukken ; 
Overwegende, dat tegen het vonnis van den 

Kantonrechter als middel van cassatie is aan
gevoerd: ,,Schending immers verkeerde toe
passing der artt. 80 en 127 der Grondwet, de 
artt. 8 en 6 der Kieswet ei; de artt. 21, 22, 28, 
24 en 188 Faillissementswet, omdat in de be
schikking a quo is overwogen, dat den gefail
leerde het beheer over zijn vermogen niet 
toekomt, welke stelling - naar requestrants 
m eening- met de aangehaalde artikelen van 
de Faillissementswet in strijd is" ; 

0. dat blijkens het aangevallen vonnis vast
staat, dat voornoemde l!'. R. 8. bij vonnis van 
de Arrondissements-Rechtbank te Amsterdam 
van 30 November 1908 is verklaard in staat 
van faillissement en nog op 1 Februari d. a.v. 
in dien staat verkeerde; 

dat de Kantonrechter in deze gegeven, om
standigheden, voormelden gefailleerde van het 
kiesrecht uitgesloten heeft verklaard; 

28* 
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0. ten aanzien hiervan : 
dat overeenkomstig het voorschrift van art. 

80 al. 3 der Grondwet, art. 3 4• lid der Kies
wet bepaalt : dat van de uitoefening van het 
kiesrecht zijn uitgesloten zij, die bij onherroe
pelijk geworden rechterlijke uitspraak de be
schikking of het beheer over hunne goederen 
hebben verloren ; 

dat art. 23 der Faillissementswet als ge
volg der faillietverklaring vermeldt, dat de 
schuldenaar van rechtswege de beschikking 
en het beheer over zijn tot het faillissement 
behoorend vermogen verliest ; 

dat de artt. 20, 21 en 22 Faillissementswet 
omschrijven waarin dit tot het faillissement 
behoorend vermogen bestaat en daarbij, in art. 
20 voorop wordt gesteld als regel, dat het 

· faillissement omvat het geheele vermogen van 
den schuldenaar ten tijde der faillietverklaring, 
alsmede hetgeen hij gedurende het faillisse
ment° verwerft, terwijl vervolgens iu de artt. 
21 en 22 slechts eenige goederen en ontvang
sten hiervan worden uitgezonderd; 

dat derhalve de regel is dat door het vonnis 
van failli~tverklaring de schuldenaar de be
schikking en het beheer over zijne goederen 
zoowel tegenwoordige als die hij gedurende 
het faillissement verwerft, verliest en de Kan
tonrechter door dit aan te nemen en op dien 
grond aan F. R. B. het kiesrecht te ontzeggen, 
de in het middel aangehaalde artikelen niet 
heeft geschonden, zoodat het voorgestelde mid
del niet kan leiden tot cassatie ; 

Verwerpt het beroep. (W. v. 0

T R. 8890.) 

16 Juli 1909. ARREST van den Hoogeo Raad, 
houdende beslissing dat hij, die niet zelf 
in dienstbetrekking geweest is overeen
komstig art. 1 b 2°. der kieswet, aan art. 2, 
al. 12 dier wet geen kiesrecht als loon 
kiezer kan ontleenen. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gezien het op 7 Juni 1909 ter Griffie van 

den Hoogen Raad ontvangen verzoekschrift 
van A. MARSMAN, commies ter gemeente-se
cretarie van Enschede, strekkende tot vernie
tiging van een vonnis van den Kantonrechter 
te Enschede van 28 Mei 1909. waarbij werd 
gewe"en v11n de band zijn verzoek om vernie
tiging eener beslissing van het gemeentebe
stuur. der gemeente Enschede van 11 Mei 1909, 
bij hetwelk afwijzend werd beschikt op zijn 
verzoek om verbetering van de kiezerslijst der 
gemeente Enschede voor 1909/1910 in Jien 
zin, dat van die lijst geschrapt worde de naam 
van K . G.; 

Gehoord enz. ; 

Overwegende, dat tegen het vonnis van den 
Kantonrechter als middel van cassatie is aan
gevoerd: 

Schending of verkeerde toepassing van de 
artt. 1, 2, 17 der kieswet ; 

0. , dat blijkens het bestreden vonnis vast · 
staat dat K. G . op 31 Januari 1909 sedert 1 Ja
nuari van het laatst verloopeo jaar niet in 
dienstbetrekking is geweest op de wijze als 
bij art 1 b 2°. eerste lid der kieswet is om
schreven, doch diens vrouw op 31 Januari j.l. 
sedert 1 Januari 1908 achtereenvolgens bij niet 
meer dan twee patroons in vaste dienstbetrek-

. king is geweest en daaruit over 1908 een inko
men heeft genoten, grooter dan het in verband 
met bovengenoemd artikel der kieswet voor de 
gemeente Enschede vereiscbte bedr11g ; 

dat bij de toelichting van het voorgestelde 
middel wordt betoogd, dat K. G. onder de 
voornoemde omstandigheden geen kiesrecht als 
zooguoaamd loonkiezer kon verkrijgen ; 

0. , dat deze bewering juist te achten is ; 
dat toch art. 1 b 2°. der kieswet zoowel in 

de oorspronkelijke vaststelling van 1896 als in 
die der wet van 8 December 1900 (Staatsblad 
no. 208) voor het verkrijgen van kiesrecht als 
zoogeoanmd loonkiezer heeft gesteld twee ver
eischten als blijk van zekere door den wetge
ver noodig geachte vastheid van levensstelling, 
aan welke de kiezer gedurende het in de wet 
aangegeven tijdvak moet beantwoorden: 

1 °. het vervullen eener dienstbetrekking ; 
2°. het genieten van een minimum van in

komen uit die dienstbetrekking; 
dat bij de wijziging der kieswet in 1900 be

trekkelijk dit laatstgenoemde vereischte, een bij 
de vaststelling der wet van 1896 verworpen 
bepaling is opgenomen ten gevolge waarvan 
art . 2 lid 12 nu luidt: ,,inkomen, pensioen 1m 
lijfrente bedoeld in art. 1 b 2o. der vrouw geldt 
voor haren man," enz. ; 

dat deze wetsbepaling, ook blijkens hare ge
schiedenis, in dezen zin moet worden begrepen, 
dat het inkomen , het verdiende loon der vrouw, 
mits voldoende aan de bij art. 1 b 2°. gestelde 
eischen, zooals ten deze on betwist is, bij dat van 
den man gevoegd kan worden bij de beoordee
ling van het kiesrecht van den loon kiezer; 

dat echter bij deze toevoeging aan de wet, ge
heel onaangetast gebleven is het eerstgenoemde 
vereischte, namelijk dat de man zij in dienst
betrekking en uit deze loon ontvangen hebbe; 

dat hiermede in overeenstemming is het -
ten dezen opzichte ongewijzigd gebleven - art. 
17 eerste lid der kieswet, voor de toelating als 
loonkiezer onder andere voorschrijvende eeoe 
opgaaf van den aard der dienstbetrekkingen, van 
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degenen bij wie men in het laatstverloopen jaar 
in dienstbetrekking was, en van het in dat 
tijdperk in die dienstbetrekking genoten in
komen ; 

0 . dat dan ook het middel van cassatie is 
gegrond; 

Gezien art. 46 der kieswet : 
Vernietigt de uitspraak den 28 Mei 1909 

door den Kantonrechter te Enschede in deze 
zaak gegeven, zoomede het besluit door Bur
gemeester en W etbouders van Enschede op 
11 Mei 1909 betrekkelijk deze zaak genomen ; 

Gelast dat K . G . zal worden afgevoerd van 
de kiezerslij st voor de gemeente Enschede 
dienstjaar 1909/1910. (Gem.Stem.) 

17 J u li 1909. M1ssrv 1t van den Minister van 
Landbouw, Nij verheid en H andel aan de 
Commissarissen der Koningin betreffende 
hulp en toezicht van Rijksveldwachters 
bij besmettelijke veeziekten. 

In den laatsten tijd kwam het dikwerf voor, 
dat Rijksveldwachters, die als zoodanig een 
vaste jaarlijkscbe bezoldiging uit 's L ands kas 
genieten, toezicht hielden op de naleving van 
maatregelen, voorgeschreven ter beteugeling 
van besmettelijke veeziekten en daarvoor eene 
belooning ontvingen, die op voorschot-decla
ratie door de Burgemeesters ten lnste van het 
Rijk werden gebracht. 

Onderscheidene malen werd hierop door de 
Algemeene Rekenkamer aanmerking gemaakt 
en werd niet dan na uitvoerige correspondentie 
dezerzijds, waarin dan gewezen werd op den 
buitengewoon zwaren dienst , die van de veld
wachters in tijden van besmettelijke veeziekten 
werd gevergd, door dat College tot de ver
evening overgegaan. 

Ten einde dergelijke afwijzingen in het ver
volg te voorkomen, zijn door mij thans maat
regelen getroffen met betrekking tot het ver
leenen van bijzondere diensten door de Rijks
politie. 

Mijn ambtgenoot voor Justitie beeft zich 
namelijk bereid verklaard een aanschrijving 
aan de commandanten der Rijkspolitie te richten, 
waarbij hen wordt verzocht om in den ver
volge, na afloop van elk kwartaal, eene opgave 
aan hem te zenden, vermeldende naam en 
woonplaats der bezoldigde Rijkspolitiedienaren, 
die gedurende dat tijdvak werkzaamheden heb
ben verricht in het belang van de wering van 
besmettelijke veeziekten, benevens een voorstel 
der eventueel toe te kennen belooning. 

Deze opgaven zullen dan door mijn voor. 
noemden Ambtgenoot aan mijn departement 
worden doorgezonden, alwaar, na accoord-

bevinding der in rekening gebrachte bedragen, 
het noodige zal worden verricht om deze bij 
Koninklijk besluit aan de betrokken personen 
toe te kennen . 

In verband nu met het bovenstaande heb 
ik de eer U H .E.G. te verzoeken de Burge
meesters in Uw gewest hiermede in kennis te 
willen stellen en ben aan te schrijven , dat, 
indien bij de wering van besmet telijke vee
ziekten door bezoldigde R ijkspolitiedienaren dien
sten worden verricht, zij deze, te rekenen van 
1 Augustus 1909, niet meer betalen . 

Met het oog op eene mogelijke dubbele be
taling van bewezen diensten, bijaldien een 
Burgemeester niet de b and aan dit voorschrift 
mocht houden, zou ik er prijs op stellen , dat 
door U H .E.G. op stip te naleving van het in 
de vorige alinea bepaalde werd aangedrongen: 
terwijl ik mij verder aanbevolen boud even
tueel een exemplaar van het betreffende P ro
vinciaal blad te mogen ontvangen. 
De Min. van Landbo,.,o, N ijverheid en Handel, 

(get.) A . S. T A L MA. 

21 J u li 1909. BESLU11', houdende beslissing 
dat de in art. 69, 1 sub 4°. der W et tot 
regeling van het lager onderwijs gestelde 
voorwaarde, dat geen onderwijzer voor 
langer dan één jaar tijdelijk wordt aan
gesteld, in dien zin behoort te worden 
opgevat, dat de tijdelijke aanstelling van 
een onderwijzer, die aan de school ver
bonden blijft , uiterlijk na één jaar door 
eene definitieve behoort te worden gevolgd. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Inspecteur van het Lager Onderwijs in 
de 2• inspectie, tegen het besluit van Gede
puteerde Staten van Noordholland dd. 3 Maart 
1909, n°. 12, genomen op de aanvrage van het 
Bestuur der bijzondere lagere school in de 
Hobbesteeg te Beverwijk van het Roomsch
Katholiek Parochiaal Kerkbestuur van de H. 
Agatha aldaar, om de Rijksbijdragen, bedoeld 
in art. 69 der wet tut regeling van h et lager 
onderwijs, voor het jaar 1908 ; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, adviezen van 
2 Juni 1909 n°. 202 en van 1 Juli 1909, n°. 202/32; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 17 Juli 1909, n°. 
6614, afdeeling Lager Onderwijs; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten bij 
voormeld besluit de Rijksbijdrage voor deze 
school over 1908 hebben bepaald 6p f 6164.30 ; 

dat van dit besluit de Inspecteur van h et 
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Lager Onderwijs in de 2• inspectie bij Ons in 
beroep is gekomen, daarbij aanvoerende, dat 
het besluit van Gedeputeerde Staten zich grondt 
op de overweging, dat deze school voldoet aan 
de eischen en voorwaarden, in art. 59 der wet 
tot regeling van het lager onderwijs voor het 
verkrijgen der Rijksbijdrage gesteld; dat ocder 
deze eischen en voorwaarden sub 4° ook is 
opgenomen de bepaling, dat geen onderwijzer 
voor langer dan een jaar tijdelijk wordt aan
gesteld; dat echter de onderwijzeres D. M. A. 
H. A . JANSE van 1 September 1907-31 Au
gustus 1908 en van 1 September 1908- 31 Au
gustus 1909 tijdelijk werd aangesteld; dat dus 
van 1 September 1908 af niet werd voldaan 
aan de aangehaalde voorwaarde en derhalve 
van dien datum af geen aanspraak op de Rijks
bijdragen kan worden gemaakt; dat alzoo die 
bijdrage slechts tot dien datum moet worden 
berekend en wel tot een bedrag van/ 4119.38; 

Overwegende, dat de in art. 59 1 sub 4° der 
wet tot regeling van het lager OI!derwijs ge
stelde voorwaarde, dat geen onderwijzer voor 
langer dan één jaar tijdelijk wordt aangesteld, 
in dien zin behoort te worden opgevat , dat de 
tijdelijke :i.anstelling van een onderwijzer , die aan 
de school verbonden blijft, uiterlijk na één jaar 
door eene definitieve behoort te worden gevolgd; 

dat, vermits in casu de tijdelijke aanstelling 
der onderwijzeres JANSII:, die 1 September 1907 
tijdelijk voor één jaar was aangesteld, sinds 
1 September 1908 niet door eene definitieve is 
vervangen, de Inspecteur in beroep terecht 
heeft aangevoerd, dat vanaf 1 Sept. 1909 niet 
is voldaan aan de bovenvermelde voorwaarde 
en mitsdien over de laatste vier maanden van 
het jaar geen aanspraak op de Rijksbijdrage 
voor deze school bestaat; 

Gezien de wet tot regeling van het lager 
onderwijs; 

R ebben goedgevonden en verstaan : 
de Rijksbijdrage voor deze school over 1908 

vast te stellen op f 4104.855 ; 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast, enz. (W. v. d. B. A .) 

22 Juli 1909. BESLUIT, tot vernietiging van 
artikel 8 der Verordening tot regeling der 
jaarwedden van het onderwijzend perso
neel aan de openbare lagere scholen te 
Uithoorn, vastgesteld door den Raad dier 
gemeente bij besluit van 30 Juli 1908, en, 
voor zooverre betreft de regeling, bedoeld 
in artikel 26, negende en tiende lid, der 
wet tot regeling van het lager onderwijs, 
in beroep vastgesteld bij Koninklijk be
sluit van 20 April 1909, n°. 14_ S. 273. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 22 Juni 1909, n°. 
57312, afdeeling Lager Onderwijs, tot vernie
tiging van artikel 8 der Verordening tot regeling 
der jaarwedden van het onderwijzend personeel 
aan de openbare lagere scholen te Uithoorn ; 

Overwegende, dat artikel 8 van voornoemde 
verordenmg bepaalt: 

,,De onderwijzeres, die in het huwelijk treedt , 
wordt geacht als zoodanig eervol ontslag uît 
hare betrekking te vragen, ingaande met den 
dag van haa.r huwelijk" ; 

dat volgens artikel 30 der wet tot regeling 
van het lager onderwijs ontslag aan onderwij
zers, aan gemeentescholen verbonden, door 
den gemeenteraad verleend wordt, hetzij 
rechtstreeks overeenkomstig eigen verzoek, 
hetzij op voordracht van burgemeester en wet
houders of van het Rijksschooltoezicht; 

dat volgens artikel 19, onder /, dier wet de 
besluiten van den gemeenteraad betreffende 
het verleenen van ontslag niet overeenkomstig 
eigen verzoek aan onderwijzers aan de goed
keuring van Gedeputeerde Staten zijn onder
worpen; 

dat in gemelde wet nergens aan eenen onder
wijzer de verplichting wordt opgelegd om in een 
bepaald geval een verzoek om ontslag in te 
dienen, en het hem vrijgelaten wordt een ver
zoek om ontslag in te dienen, wanneer en om 
welke redenen h ij zulks goedvindt; 

dat het een gemeentebestuur niet geoorloofd 
is, de wet in dezen aan te vullen door in eene 
verordening aan eenen onderwijzer de verplich
ting op te leggen, in een bepaald geval een ver: 
zoek om ontslag in te dienen ; 

dat derhalve artikel 8 van voormelde ver
ordening is in strijd met de wet ; 

Gelet op de wet tot regeling van het lager 
onderwijs; 

Gezien artikel 153 der Gemeent,ewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

6 Juli 1909, n°. 25); 
Gezien het nader rapport van Onzen Miniater 

van Binnenlandsche Zaken van 19 Juli 1909, 
n°. 6678, afdeeling Lager Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
artikel 8 der Verordening tot regeling der 

jaarwedden van het onderwijzend personeel 
aan de openbare lagere scholen te Uithoorn, 
vastgesteld door den Raad dier gemeente bij 
besluit van 30 Juli, 1908, en, voor zooverre be
treft de regeling, bedoeld in artikel 26, negende 
en tiende lid, der wet tot regeling van het lager 
onderwijs, in beroep vastgesteld bij Koninklijk 
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besluit van 20 April 1909, n°. 14, te vernietigen 
'regens strijd met de wet. 

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

Het Loo, den 22sten Juli 1909. 
(get.) W I L H E L M I N A. 

De M inister van Binnenlandse/ie Zaken. 
(qet.) HEEMSKERK, 

(Uitgeg. 4 Au_q. 1909.) 

22 ·Juli 1909. BESLUIT, tot bepaling van den 
dag van het in werkiug treden van de wet 
tot uitvoering van enkele bepalingen van 
het op 17 Juli 1905 te ' s Gravenhage ge
sloteu verdrag betreffende de curateele en 
soortgelijke maatregelen van bescherming. 
S. 274. 

WIJ WILRELMIN A, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 19 Juli 1909, 
Afdeeling I, n°. 14717, en van Onzen Minister 
van Justitie van den 15 Juli 1909, l ste Af
deeling C, n°. 533; 

Gelet op artikel 4 der wet van den lsten 
Juli 1909 (Staatsblad n•. 228) tot uitvoering 
van enkele bepalingen van het op 17 Juli 1905 
te 's Gravenhage gesloten verdrag betreffende 
de curateele en soortgelijke maatregelen van 
bescherming ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat de wet van den !sten Juli 

1909 (Staatsblad n°. 228), tot uitvoering van 
enkele bepalingen van het op 17 Juli 1905 te 
's Gravenhage gesloten verdrag betreffende de 
curateele en soortgelijke maatregelen van be
scherming, in werking zal treden op den dag, 
waarop genoemd verdrag, ingevolge artikel 18 
daarvan, in werking treedt. 

Onze voornoemde Ministers zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad en 
n de Staatscourant zal worden geplaatst . 

Het Loo, den 22sten Juli 1909. 
(get.) WILHELMlN A . 

De Minister van Builenlandsche Zaken, 
(get.) R. DE MAREES VAN 8WINDEREN, 

De Minister 001' Justitie, (get.) NELIBBEN. 

\ Uitgeg. 29 Äug. 1909.) 

23 Juli 1909. BESLUIT, tot wijziging van het 
'ireglement ter voorkoming van aanvaring , 
of aandrijving op openbare wateren in •het 
Rijk, die voor de scheepvaart openstaan. 
s. 275, 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Waterstaat van 14 Mei 1909, n°. 242, afdeeling 
Wa.tersta~.t; yan Marine van 21 Mei 1909, bu
reau G., n°. 40; en van Justitie van 25 Mei 1909, 
2de Afdeeling A. n°. 611; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
29 Juni 1909, n°. 17); 

Gezien de nadere voordracht van Onze voor
noemde Ministers van 10 Juli 1909, n°. 222, 
afdeeling Waterstaat; van 13 Juli 1909, Bu
reau G. n°. 3; en van 19 Juli 1909, 2de Afdeeling 
A, n°. 579; 

Gelet op artikel 1 der wet van 15 April 1891 
(Staatsblad n°. 91); 

Rebben goedgevonden en verstaan: 
vast te stellen de navolgende wijziging van 

het reglement ter voorkoming van aanvaring of 
aandrijving op openbare wateren in het Rijk, 
die voor de scheepYaart openstaan, vastgesteld 
bij Koninklijk besluit van 18 Mei 1892 (Staats
blad n°, 102) en laatstelijk gewijzigd bij Konink
lijk besluit van 10 Augustus 1903 (Staatsblad 
n°. 251) : 

Artikel 2, eerste lid, zal luiden : 
,,Dit reglement geldt, binnen de uitertonnen, 

voor alle wateren in het Rijk, die voor de 
scheepvaart openstaan, met uitzondering van 
de rivieren, genoemd in de Koninklijke beslui
ten van 7 April 1905 (Staatsblad n°. 126) en 
28 September 1905 (Staatsblad n°. 277), en be
houdens de in het Koninklijk besluit, van 1 Maart 
1909 (Staatsblad n°. 61) genoemde afwijkende 
bepalingen voor de daarin bedoelde vaarwaters." 

Onze Ministers van Waterstaat, van Marine 
en van Justitie zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit. hetwelk in het Staatsblad ge
plaatst en in afschrift aan den Raad van Sta.te 
medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 23sten Juli 1909. 

(get.) WIL HEL :M 1 NA. 

De Minister van Waterstaat, 
(get.) L. H. W . REGOUT. 

De Minister van Marine, (get.) J. WENTROLT. 

De Minister van Justitie, (get.) NELISSEN. 

(Ui tgeg. :.!4 Aug. 1909.) 

27 Juli 1909. BESLUIT, houdende bepalingen 
omtrent den uitvoer van geraffineerd zout 
door zoutzieders en handelaars. S. 276. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 21 Juni 1909, n°. 99, Accijnzen; 

Gezien art. 83 der wet van 27 September 
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1892 (Staatsblad n°. 227), houdende bepalingen 
omtrent den accijns op het zout; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 Juli 1909, n° . 13) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22 Juli 1909, n°. 33, 
Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. De afschrijving, bedoeld bij litt. c 
van art. 55 der wet van 27 September 1892 
(S 1aatsblad n°. 227) en bij het eenig artikel 
van Ons besluit van 1 September 1900 (Staats
blad n°. 155) wordt ook dan verleend, wanneer 
de uitvoer geschiedt over algemeen entrepot 
op den voet van dit besluit . 

In de aangifte tot uitvoer wordt van die 
bestemming melding gemaakt. 

2 . Op den uitvoer volgens art 1 zijn van 
toepassing de bepalingen voor den rechtstreek
schen uitvoer van geraffineerd zout, vastge
steld bij het 9de hoofdstuk der Algemeene 
wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38) 
en bij de artt. 58 en 59 der wet van 27 Sep
tember 1892 (Staatsblad n°. 227), met dien 
verstande, dat de afteekening van het consent 
volgens art. 71 der Algemeene wet geschiedt 
bij den opslag van het geraffineerd zout in 
het entrepot. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 27sten Juli 1909. 
(get.) WILHELMINA. 

De M inister van Financiën , (get. ) KOLKMAN . 
(Uit_qeg. 7 Aug. 1909.) 

28 Juli 1909. BESLUIT, tot vernietiging van 
art. 17 van het reglement van orde voor 
de vergaderingen van den Raad der ge
meente Wormer, vastgesteld op 18 Decem
ber 1908. S. 277. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 10 Juni 1909, n°. 
5454, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, tot 
vernietiging van artikel 17 van het reglement 
van orde voor de vergaderingen van den Raad 
der gemeente Wormer , vastgesteld op 18 De
cember 1908; 

Overwegende, dat genoemd artikel luidt : 
Voorstellen vreemd aan de orde van den dag, 
moeten daags te voren schriftelijk aan den 
Burgemeester ter hand worden gesteld. De 

vergadering beslist of het voorstel al dan niet 
in dadelijke behandeling zal worden genomen ; 

Overwegende, dat, ingevolge de bepaling 
van art. 42, laatste lid der Gemeentewet, de 
Raad steeds, behoudens de slotbepaling van 
art. 49, kan beraadslagen en besluiten over 
andere zaken , dan die in de oproepingsbriefjes 
zijn vermeld; 

Overwegende, dat derhalve het aangehaalde 
artikel van het reglement van orde strijdt met 
de wet ; 

Gelet op artikel 146 der Provinciale Wet 
en artikel 153 der Gemeentewet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 Juli 1909, n°. 22) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Binnenlandsche Zaken van 24 Juli 
1909, n°. 7324, afdeeling BinnenlandschBestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Artikel 17 van het reglement van orde voor 

de vergaderingen van den Raad der gemeente 
Wormer, vastgesteld op 18 December 1908 te 
vernietigen wegens strijd met de wet; 

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. 

Het Loo, den 28sten Juli 1909. 

(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Binnenla.ndsche Zaken, 
(_get.) H EEMSKERK. 

(Uitgeg. 14 Aug. 1909.) 

28 Juli 1909. BESLUIT, houdende bepalingen 
tot wering van den Amerikaanschen kruis
bessenmeeldau w. S. 278. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 19 Mei 
1909, Directie van den Landbouw, n°. 41943 , 

afdeeling Uitvoering van Verschillende Wetten, 
en van Onzen Minister van Financiën van 25 
Mei 1909, n°. 45, afdeeling Invoerrechten; 

Gelet op de wet van 2 April 1898 (Staatsblad 
n°. 79), houdende bepalingen tot wering van 
voor den land-, tuin- of boschbouw schadelijke 
dieren en van plantenziekten ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
6 Juli 1909, n°. 31) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voornoem
de Ministers van 19 Juli 1909, Directie van den 
Landbouw, n°. 6990, afdeeling Uitvoering van 
Verschillende Wetten, en van 23 Juli 1909, 
n°. 62, afdeeling Invoerrechten ; 
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Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. 1. De in- en doorvoer, uit alle landen, 

van de nagemelde heesters, te weten : 
kruisbessen, 
roode en witte aalbessen, 
zwarte aalbessen en 
frambozen, 

of van deelen dier heesters, is verboden. 
2. Dat verbod geldt mede de voorwerpen, 

dienende of gediend hebbende tot verpakking 
van een of meer dier gewassen. 

2. 1. Van de in het vorig a rtikel vervatte 
verbodsbepaling kan, ten aanzien van zendin
gen, bevattende een nieuwe variëteit van de 
aldaar genoemde heester s, of voor een weten
schappelijk doel, bij beschikking van Onzen 
Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel 
vrijstelling worden verleend. 

2. Bij zoodanige vrijstelling zal echter de 
in- en doorvoer alleen mogen geschieden langs 
een in de betrokken beschikking aan te wijzen, 
krachtens de bepalingen tot wering der druifluis, 
voor den in- en doorvoer van heesters openge
steld kantoor der invoerrechten en nadat de 
gewassen, bij een onderzoek door of vanwege 
het Hoofd van den Phytopathologischen Dienst, 
geheel vrij zijn bevonden van den Amerikaan
schen kruisbessenmeeldauw. 

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

Onze Ministers van Landbouw, Nijverheid 
en Handel en van Financiën zijn belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad en gelijkt ijdig in de Staatscourant zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 28sten Juli 1909. 
(get.) WIL HEL MINA. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(get.) A. 8. T ALMA. 

De Minister van Financiën, (get. ) K OLKMAN. 
(Ui tgeg. 25 Aug. 1909.) 

28 Juli 1909. BEsLUT'l', houdende nadere be
palingen tot vereenvoudiging van de for
maliteiten in acht te nemen bij het vervoer 
van goederen. S. 279. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 12 Juni 1909, n°. 81, Accijnzen; 

Gezien artikel 1 der wet 4 April 1870 (Staats
blad n•. 61), artikel 1 der wet van 28 Decem
ber 1879 (Staatsblad n•. 260), alsmede de wet 
van 7 December 1896 (Staatsblad n•. 212) ; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
13 Juli 1909, n°. 20); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor. 
noemden Minister van 23 Juli 1909, n•. 68, 
Accijnzen; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. H et Koninklijk besluit van 4 Augus. 
tus 1874 (Staatsblad n•. 116), zooals dat luidt 
na de wijziging en aanvulling bij het K onink
lijk besluit van 17 Juni 1876 (Staatsblad n•. 
114) en Ons besluit van 7 November 1903 
(Staatsblad n°. 273). wordt als volgt gewijzigd : 

In artikel 19 vervallen de woorden : ,,door 
fabrikanten, kooplieden, h andelsreizigers en 
marskramers." 

H et eerste lid van artikel 20 wordt gelezen: 
" De goederen in het vorig artikel bedoeld 

moeten zijn ingeschreven in een zakboek." 
H et eerste lid van artikel 22 wordt gelezen: 
" Zij , die goederen willen vervoeren of door 

bij hen in dienst zijnde personen willen doen 
vervoeren met een zakboek, behoeven daartoe 
de vergunning van den Directeur der invoer
rechten en accijnzen in wiens directie zij wo
nen." 

In het tweede lid van dat artikel worden 
achter de woorden: ,,zullen uitoefenen" ge
voegd de woorden: ,,of doen uitoefenen". 

H et eerste lid van artikel 23 wordt gelezen : 
" De vergunning moet door den houder en 

door de bij hem in dienst ziinde personen, die 
goederen voor hem vervoeren, geteekend zijn. 

Kunnen zij niet schrijven dan wordt hun 
signalement bij de vergunning vermeld." 

H et laatste lid van dat artikel wordt gele
zen: 

" De ve rvoerder moet de vergunn ing of een 
door den Directeur gewaarmerkt afschrift 
daarvan bij zich hebben." 

2. Waar in het in artikel 1 vermelde besluit 
de woorden "provinciale in specteur", ,,inspec
tie", ,,controleur" en "controle" voorkomen, 
worden daarvoor gelezen: ,,directeur", ,,direc
tie", ,,inspecteur" en "inspectie." 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staafsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

H et Loo, den 28sten Juli 1909. 

(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, 
(get.) KOLKMAN. 

(Uitgeg. 10 Aug. 1909.) 
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:!9 Juli 1909. MISSIVE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Gedepu• 
teerde Staten in de provinciën betreffende 
vernietiging van stukken in gemeente
archieven. 

Ten vervolge op nevenvermeld schrijven (1) 
heb ik de eer U te berichten, dat de lijst van 
vernietigbare stukken, vastgesteld bij mijne 
beschikking van 14 Oct. 1908, n•. 2516, afd. 
K. W. in dien zin door mij is gewijzigd, dat 
de als bijlage der gemeenterekeningen over• 
gelegde bevelschriften van betaling daarin 
niet meer zullen voorkomen. In verband 
daarmede zullen de woorden : ,,en bevelschrif• 
ten van betaling", voorkomende onder 6° van 
"Comptabiliteit der gemeente" (blz. 10 van 
genoemde lijst) vervallen. 

Ik heb de eer U te verzoeken den inhoud 
van dit schrijven ter kennis van de Gemeente
besturen in Uw gewest te brengen. 

De Minister van Binnmlandsche Zaken, 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, (qet.) J. B. KAN. 

31 Juli 1909. BESLUIT, houdende vrijstelling 
van het invoerrecht voor met houtgeest 
vermengd vet, benoodigd bij de werkzaam
heden in cbroomlederlooierijen en voor 
,.cellangobl", benoodigd bij de werkzaam
heden in schoenfabrieken. S. 280 

WIJ WILHELMIN Ä, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 5 Juli 1909, n•. 63, Accijnzen; 

Gezien de wet van 11 December 1893 (Staats
blad n°. 175); 

Den Raad van State geboord (advies van 
20 Juli 1909, n•. 52) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 Juli 1909, no. 96, 
Accijnzen ; · 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

Eenig artikel. 

Er wordt vrijstelling van invoerrecht geno
ten voor: 

met houtgeest vermengd vet, benoodigd bij 
de werkzaamheden in cbroomlederlooierijen ; 

cellangohl, zijnde een zeer geconcentreerde 
oplossing van nitrocellulose en kamfer (cellu
loïde) in ongeveer gelijke deelen alcohol en 
aetber, waaraan eenig gips en kool zijn toe
gevoegd, benoodigd bij de werkzaamheden in 
schoenfabrieken. 

Ten aanzien van deze vrijstellingen zijn van 

(1) Zie pag. 101, jaargang 1909. 

toepassing de bepalingen, vervat in de artt. 3 
tot en met 11 van Ons besluit van·ll Augus• 
tus 1908 (Staatsblad n°. 284). 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in ·het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den Si sten Juli 1909. 

(get.) WILHELMINA. 

De Ministe,- van Financiën, (get.) KOLK\iA.N. 

(Uitgeg. 8 Au_q. 1909.) 

4 Augustus 1909. BESLUIT, tot vernietiging 
van het besluit van den gemeenteraad van · 
Breda van 28 November 1908, strekkende 
tot aankoop van de Baronielaan en het 
Engelbert,van-Nassauplein en van het be
sluit van Gedeputeerde- Staten van Noord
brabant van 25 Februari 1909, G. n•. 165, 
waarbij eerstgemeld besluit is goedgekeurd. 
s. 281. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandscbe Zaken van 27 April 1909, n•. 
3681, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Breda bij besluit van 28 November 1908 van 
de Bredascbe Bouwgrondmaatschappij, behou
dens boogere goedkeuring, onder nader om
schreven voorwaarden, voor de som vanJ25,000 
onderhands beeft aangekocht den weg, ge
naamd "Baronielaan" en "Engelbert-van-Nas
sauplein", liggende onder de gemeenten Tete
ringen, Princenhage en Ginneken en Bavel, welk 
besluit · door Gedeputeerde Staten van Noord
brabant is goedgekeurd bij besluit van 25 Fe
bruari 1909, G n•. 165; 

Overwegende, dat genoemde weg, de kortste 
verbinding tusscheI'. de gemeente B reda en 
het nabijgelegen Mastboscb, een voornamen 
verkeersweg vormt door het grondgebied der 
gemeenten Teterin,qen, Princenha.ge en Ginneken 
en Bavel; 

dat ingeval eeI'. verkeersweg, liggende on
der de eene gemeente, privaatrechtelijk in 
eigendom behoort aan eene andere, eerstgenoem
de gemeente bij de zorg voor dit onderdeel 
van hare huishouding door geschillen met de 
gemeente-eigenares in dA ricbtige vervulling 
van hare taak ten zeerste kan worden belem
merd; 
- dat zoodanige geschillen in dit geval te min

der kunnen uitblijven, nu in den weg reeds 
leidingen voor gas en water en riolen zijn aan-
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gelegd, die mede in den koop zijn begrepen, 
en de gemeente Breda, ingevolge contract, aan 
de bewoners der langs den weg gebouwde hui
zen gas en water levert, terwijl voorts, na het 
eindigen van de concessie voor de langs de 
Baronielaan loopende tram, de gemeente-eige
nares het in hare macht zoude hebben in haar 
eigen belang voorwaarden te bedingen, die de 
belangen der drie voornoemde gemeenten be
dreigden ; 

dat alzoo de gemeenten, tot wier gebied de 
weg behoort, bij de zorg voor afvoer van wa
ter en vuil, bij het ontwerpen van een uitbrei
dingsplan, bij nieuwen aanbouw en in het al
gemeen bij de behartiging van de belangen 
der volksgezondheid, der volkshuisvesting, der 
open bare veiligheid en van het verkeer in 
menig opzicht van het goedvinden der gemeente
eigenares afhankelijk zouden :'lijn; 

dat, al zoude daarin moeten worden berust, 
indien de eigendom van vroegere tijden dag
teekende, het in strijd is met het algemeen 
belang een dergelijken toestand thans in het 
leven te roepen ; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet en 
artikel 166 der Provinciale Wet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 25 
Mei 1909. n°. 13); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Binnenlandsche Zaken van 30 Juli 
1909, n°. 5512, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedge·vonden en verstaan: 
voormeld besluit van den raad der gemeente 

Breda van 28 November 1908, tot onderhand
schen aankoop van den weg, genaamd "Baro
nielaan" en "Engelbert-van-Nassauplein" en 
het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord
brabant van 25 Februari 1909, G. n°. 165, 
waarbij eerstgemeld besluit is goedgekeurd, 
te vernietigen wegens strijd met het algemeen 
belang. 

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

Het L oo, den 4den Augustus 1909. 

(get. ) WILHELMINA. 

De M i.nister van B innenlandsche Zaken, 
(get.) HEEMSKERK, 

(Uitgeg . 24 Aug. 1909.) 

5 August·us 1909. BESLUIT, houdende vaststel
ling van het bijzonder recht, te heffen van 
suiker, herkomstig uit de Portugeesche 
Kolonie Mozambique. S. 282. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 30 Juli 1909. n°. 52, Accijnzen; 

Gelet op artikel 4 der overeenkomst betref
fende de suikerbelasting, goedgekeurd bij de· 
wet van 12 Januari 1903 (Staatsblad n°. 18); 

Gezien de nadere mededeeling van de Bel
gische Regeering nopens het bedrag van het 
bijzonder recht, dat volgens de schatting der 
Permanente Commissie, ingesteld bij artikel 7 
der voormelde o,·ereenkomst, van de gepremi
eerde suikers moet worden geheven; 

Gezien artikel XVI der wet van :.!4 Juli 
1903 (Staatsblad n•. 248) ; 

R ebben goedgevonden en verstaan te be 
palen: 

Art. 1. De uit de Portugeesche Kolonie 
Mozambique herkomstige suiker, is, per 100 
kilogram , aan het volgende bijzonder invoer
recht onderworpen : 

ruwe suiker . f 6,48. 
geraffineerde suiker . ,, 6.24. 

2. Dit besluit treedt terstond in werking. 
Onze Minister van .Financiën is belast met 

de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats · 
blad en in de Staatscourant zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 6den Augustus 1909. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van F inancim, 
(get.) lCOLKMAN. 

(Uitgeg. 14 Ai,g. 1909.) 

5 Augustus 1909. BESLUIT, nopens het bfl roep 
van Mr. J . A. H . baron VAN ZUIJLEN 
VAN NIJEV.ELT te 's G-ravenhage tegen de 
uitspraak van den Directeur der directe 
belastingen, invoerrechten en accijnzen te 
Utrecht in zake personeele belasting. S. 283. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
mr. J. A. H. baron VAN ZUIJLEN VAN NIJEVELT 
te 's Gravenhage tegen de uitspraak van den 
directeur der directe belastingen, invoerrechten 
en accijnzen te Utrecht, dd. 5 Februari 1909, 
op zijne aangifte om ontheffing van personeele 
belasting over 1908 op grond dat het bij hem in 
gebruik zijnde perceel te Doorn in het belasting
jaar 1908 niet langer dan tien dagen is bewoond ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 5 Mei 
1909, n°. 160; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 30 Juli 1909, n°. 29, afdeeling 
Directe Belastingen ; 

Overwegende, dat de ontheffing bij boven-
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vermelde uitspraak is geweigerd, op grond dat 
adressant is aangeslagen voor het perceel wijk 
C, n°. 100, te Doorn, en onder den aanslag, 
volgens art. 2 der wet , als aanhoorigheden van 
het hoofdgebouw mede zijn begrepen de oran
jerie en de broeikassen ; d at hoewel het hoofd~ 
gebouw in 1908 geen tien dagen is bewoond 
geweest, de evengenoemde aanhoorigheden ge
durende respectievelijk 5 en 7 maanden van 
opgemeld belastingjaar geregeld in gebruik 
waren; dat het woord "bewonen" in art. 63, 
§ 2, der wet niet in dien engen zin moet worden 
opgevat, da t hieronder alleen zou zijn te ver
st aan het gebruik maken van een perceel als 
woonhuis, da t wil zeggen, om daar te vertoeven 
en n achtverblijf te houden, doch aan dit woord 
de beteekenis van "gebruiken" moet worden 
toegekend; d at waar de bedoelde aanhoorig
heden van het hoofdgebouw niet buiten gebruik 
zijn gebleven, althans in 1908 meer dan tien 
dagen zijn gebruikt, de gunstige bepaling van 
art. 63, § 2, der wet op het perceel, waarvoor de 
aanslag plaats had, niet van toepassing kan 
worden geacht ; 

da t van de uitspraak des directeurs appellant 
bij Ons in beroep is gekomen, daarbij in hoofd
zaak aanvoerende, da t hoewel zeer zeker het 
" bewonen" van een perceel steeds valt onder 
het begrip " gebruiken" het omgekeerde aller
minst juist is en het gebruiken van een perceel 
geenszins altijd gelijk is aan "bewonen"; dat 
een gebouw, geen woning zijnde, gewoonlijk niet 
bewoond wordt ; dat er geen enkele reden is, 
om in art. 63, § 2, eene bijzondere beteekenis 
toe te kennen aan het woord " bewonen"; dat 
in casu het gebruiken van oranjerie en broei
kassen, ook al zijn dat aanhoorigheden van het 
hoofdgebouw, allerminst is het gebruiken van 
de woning en zeer zeker niet is eene bewoning 
dier woning ; 

Overwegende, dat ar t . 63, § 2, der wet op 
de personeele belasting ontheffing van de belas
ting naar de eerste drie grondslagen toestaat 
wegens eene woning, die al is zij gedurende het 
geheele jaar gemeubeld geweest, niet meer dan 
tien da.gen is bewoond geweest ; dat aan het 
woord "bewonen" in genoemd wet sartikel 
slechts de beteekenis kan worden gegeven, dei 
het gewone spraakgebruik daaraan hecht, nu 
voor die uitdrukking niet eene bijzondere, 
wettelijke beteekenis valt aan te wijzen ; da.t 
derhalve door den appellant, die gedurende het 
belastingjaar 1908 het perceel wijk C, n°. 100, 
niet als woning heeft gebezigd, aanspraak kan 
worden gemaakt op ontheffing na.ar art. 63, 
§ 2, der wet; 
- Gezien de meergenoemde wet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
den appellant ontheffing te verleenen van 

de personeele belasting naar de eerste drie 
grondslagen over het belastingjaar 1908 wegens 
het perceel te Doorn, C, n°. 100, ten bedrage 
van / 1621 ,97 in hoofdsom en opcenten. 

Onze Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en, tegelijk met 
zijn r apport, in de Staatscourant, i n waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State, Afdeeling voor de geschillen van 
bestuur. 

Het Loo, den 5den Augustus 1909. 
(,get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, 
(,get. ) K OLK MAN . 

(Uitgeg. 19 A ug. 1909.) 

6 Augustus 1909. BESLUIT, houdende beslis
sing, dat art. 3, eerste alinea der Woning
wet den gemeenteraad niet verbiedt om 
ook, ten aanzien van de krachtens dit ar
tikel in de V<, rordening opgenomen punten , 
aan Burgemeeste r en W ethouders op grond 
van art . G, al. l sub ader wet de bevoegd
heid te verleenen nadere eischen vast te 
stellen . 

WIJ WILHELMINA, enz. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente Arnhe11J, tegen het be
sluit van Gedeputeerde t:ltaten va11 Gelderland 
d.d. 2 December 1908, n•. 26, waarbij goedkeu
ring, voor zooveel die wordt vereischt, is ont
houden aan de door dien Raad vastgestelde 
bouw- en bewoningsverordening; 

Den Raad van State , afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, adviezen van 
6 Mei 1909 n°. 120 en van 8 Juli 1909 n•. 120/36 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 2 Augustus 1909, 
n•. 7464, afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Overwegende, dat door den Raad der ge
meente A rnhem op :.!6 October 1908 is vastge,
steld eene verordening houdende voorschriften 
betreffende het aanleggen en onderhouden van 
straten, het oprichten, geheel of voor een ge
deelte vernieuwen , sloopen en gebruiken van 
bouwwerken, zoomede betreffende bestaande 
gebouwen, waarvan art. 78 d luidt : 

"Burgemeester ·en Wethouders zijn bevoegd 
nadere eischen te stellen : 

d. ter voorkoming van brandgevaar in ge
bouwen, waarin wegens hunne bestemming 
het gevaar voor, of ingeval van, brand bijzon
der groot is ten opzichte van : 
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l<!. toegangen en nooduitgangen ; 
20. de samenstelling der zolderingen ; 
30. aantal, plaats, afmetingen en samenstel

ling van trappen en zitplaatsen ; 
dat Gedeputeerde Staten bij besluit van 2 

December 1908, n°. 25, hunne goedkeuring 
,aan het besluit van den Raad hebben onthou
<len voor zooveel die wordt vereischt, uit over
weging, dat, naar luid van de bepaling van 
-art. 78 sub d, van de onderwerpelijke veror
<lening, aan Burgemeester en Wethouders de 
-bevoegdheid is verleend tot het stellen van 
midere eischen. 

1°. omtrent toegangen en nooduitgangen in 
alle gebouwen, hoewel omtrent toegangen al
leen voor woningen, (art. 68) omtrent nooduit
gangen in het geheel geen eischen zijn gesteld; 

2°. omtrent de samenstelling der zolderingen, 
hoewel daaromtrent geen eischen zijn gesteld; 

3°. omtrent aantal, plaats, afmetingen en sa
menstelling van trappen en zitplaatsen in alle 
gebouwen, alhoewel alleen eischen zijn gesteld 
omtrent aantal en afmetingen van trappen en 
voor zooveel aantal betreft, alleen in woningen 
-(art. 59); 

dat intusschen, zooals vroeger zoowel door 
de Commissie voor de strafverordeningen als 
door den Raad is erkend, er geen sprake kan 
zijn van het stellen van nadere eischen, indien 
zij betreffen punten, waaromtrent in de ver
ordening geen eischen zijn gesteld; dat de on
derwerpelijke bepaling der verordening der
halve in zoover, als bevattende eene niet op 
art. 6, lid 1 sub a der Woningwet gegronde 
delegatie van macht van den Raad op Burge
meester en Wethouders, in strijd is met de wet; 

dat van dit besluit de gemeenteraad bij Ons 
in beroep is gekomen, daarbij in hoofdzaak 
aanvoerende, dat hij de juistheid van de door 
Gedeputeerde Staten aan art. 6, lste lid, der 
Woningwet gegeven beperkte interpretatie in 
het algemeen betwist, althans aanneemt; dat 
deze interpretatie zich tegen art. 78 d, zooals 
het laatstelijk is vastgesteld, niet verzet en in 
elk geval van oordeel is, dat een meeningsver
schil over een enkel ondergeschikt punt der 
verordening geen reden kan zijn om aan de 
geheele verordening de hoogere goedkeuring, 
voo r zoove r die wordt vereischt, t e onthou
den; dat dit gevoelen te meer klemt, waar 
aan Gedeputeerde Staten de weg openbleef, 
om, ook na de goedkeuring der verordening, 
dit meeningsverschil, op de bij art. 8 lid 8 en 9 
der Woningwet aangegeven wijze, tot oplos
sing te brengen ; 

Overwegende, dat § 1 der Woningwet han
delt over de voorschriften betreffende aan wo-

ningen te stellen eischen; dat het stellen dier 
eischen daarbij als regel aan den gemeente
raad wordt opgedragen, terwijl in art. 3 al. 
1 sub a tot en met j dier wet bepaalde pun
ten worden genoemd, waaromtrent voor de 
daarbij bedoelde woningen en gebouwen voor
schriften betreffende die eischen door den ge
mêenteraad "moeten" worden vastgesteld: 

dat wijders art 6, al. 1 sub a dier wet be
paalt, dat Burgemeester en Wethouders, in
dien zij daartoe bij de betrokken verordening 
uitdrukkelijk worden bevoegd verklaa~d, na
dere eischen kunnen vaststellen ten opzichte 
van in die verordening bepaaldelijk aangewe
zen punten ; 

dat die bepaling geene andere uitlegging 
toelaat dan deze : dat wanneer door den Raad 
eischen zijn gesteld betreffende een der pun
ten, bij art. 3, al. 1 sub a tot en met j ge
noemd, hij Burgemeester en W ethouders be
voegd kan verklaren omtrent bepaaldelijk aan
gewezen punten, op zoodanig punt betrekking 
hebbende, nadere eischen te stellen ; 

dat aangezien nu in de betrokken verorde
ning van den Raad der gemeente Arnhem on
der hoofdstuk III afd. [V sub 1, voorschriften 
omtrent te stellen eischen betreffende het punt 
sub / van art. 3, al. 1 der wet genoemd, zijn 
vastgesteld, de wet alleszins toeliet bij die ver
ordening aan Burgemeester en W ethouders 
de bevoegdheid toe te kennen nadere eischen 
te stellen omtrent de bij art. 78 sub d, onder 
punt f der wet ressorteerende, bepaaldelijk 
aangewezen punten; 

dat mitsdien de goedkeuring van Gedepu
teerde Staten ten onrechte, op grond van be
doeld art. 78 sub d aan bedoelde verordening 
is onthouden , en die goedkeuring wr.ar ook 
overigens geen bezwaren tegen die verorde
ning bestaan, alsnog behoort te worden ver
leend; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Gelderland, als
nog goedkeuring te verleenen aan de door 
den Raad der gemeente Arnhem op 26 Octo
ber 1908 vastgestelde verordening., houdende 
voorschriften betreffende het aanleggen en 
onderhouden van straten, het oprichten, geheel 
of voor een gedeelte vernieuwen, sloopen en 
gebruiken van bouwwerken, zoomede betref
fende bestaande gebouwen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. 

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



446 7-9 A. U G US 'l' US 1 9 Ü 9. 

7 Augustus 1909. BESLUIT van den Minister 
van Binnenlandscbe Zaken, betreffende de 
zitting van de boofd-stembureaux van de 
kiesdistricten voor de verkiezing van leden 
van den raad der gemeente Zaandam. 

De Minister van Binnenlandscbe Zaken, 
Gelet op artikel 93, derde lid, der Kieswet; 

Heeft goedgevonden : • 
na ingewonnen advies van Gedeputeerde 

Staten van Noordholland, te bepalen, dat in de 
kiesdistricten voor de verkiezing van leden 
van den raad der gemeente Zaandam, de zit
ting van de boofd-stembureaux, tot het vast
stellen van den uitslag der verkiezing gehou
den wordt, onmiddellijk na afloop van de werk
zaamheid, bedoeld in art. 92, l ste lid, der 
Kieswet. 

's Gravenhage, 7 Augustus 1909. 
· Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, (get.) J . B. KAN. 

7 Augustus 1909. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandeche Zaken aan de Gede
puteerde Staten in de provinciën, betref
fende toepassing van art. 48 j0 • art. 26 der 
wet tot regeling van het Lager Onderwijs. 

Ingevolge het bepaalde bij het 2de lid van 
art. 26 der Lager Onderwijswet ontstaat de 
aanspraak op verbooging der jaarwedde der 
onderwijzers : 

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 hoofdonder
wijzer voor onderwijzers, die bij hunne benoe
ming niet in het bezit zijn van de genoemde 
akte, met den eersten dag der maand, volgende 
op die waarin bedoelde onderwijzers die akte 
verkrijgen. 

De vraag- is gerezen met ingang van welken 
datum de verhoogde bijdrage ex art. 48 der 
L. O.-wet kan worden berekend ingeval een 
onderwijzer is aangesteld met ingang van den 
eersten dag eener maand, zoomede wanneer bij 
op den eersten eener maand de hoofdakte be 
haalde. 

Hoewel eene letterlijke toepassing van deze 
bepalingen, althans van die sub b genoemd, 
in zoodanige gevallen er toe kan leiden om de 
verhoogde bijdrage eerst met ingang van de 
volgende maand te berekenen, bestaat er echter 
ook ruimte voor eene andere meening, n.l. om 
alsdan de verhoogde bijdrage te verleenen met 
de dagteekening van d!) in functie treding of 
van het verkrijgen van de akte van bekwaam
heid als hoofdonderwijzer. 

Ten einde eene uniforme toepassing te be-

vorderen heb ik de eer U mede te deelen, dat 
in gevallen als bovenbedoeld, de verhoogde 
bijdrage ex art. 48 der L. O.-wet om billijk
heidsredenen in rekening kan worden gebracht 
van af den eersten der maand, waarin een 
onderwijzer in een der genoemde gevallen komt 
te verkeeren, mits aan den onderwijzer de ver
hoogde jaarwedde van af dien dag wordt uit• 
betaald, hetzij door h et gemeentebestuur, het
zij door het bestuur eener bijzondere lagere 
school. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, (get.) J. B. KAN. 

9 Augustus 1909 . .BESLUIT, houdende machti
ging tot uitgifte van schatkistpromessen 
volgens de wet van 5 December 1881 
(Staatsblad n°. 185). S. 284. 

9 Augustus 1909. BESLUIT, waarbij ongegrond 
wordt verklaard het beroep van S. DE 
HARTOG tegen de uit;praak van den direc
teur der directe belastingen, invoerrechten 
en accijnzen te Utrecht in zake personeele 
belasting. S. 285. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
S. DE lliRTOO te Gorinchem tegen de uitspraak 
van den directeur der directe belastingen, in
voerrechten en accijnzen te Utrecht, dd. 19 Maart 
1909, op zijne aangüte om ontheffing van per
soneele belasting over 1908, wegens het niet 
langer tot belastbare doeleinden bezigen van 
eene dienstbode, waarvoor hij in die belasting · 
is aangeslagen ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 8 
Juli 1909, n°. 223 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 3 Augustus 1909, n°. 4, afd. 
Directe Belastingen ; 

Overwegende, dat de ontheffing op 8 Septem
ber 1908 is aangevraagd, op grond dat de huis
vrouw van den aanvrager in een sanatorium 
voor zenuwlijders was opgenomen, waardoor 
de dienstbode de huishouding moest waarnemen; 

dat de directeur, op 19 Maart 1909 uitspraak 
doende, besloten heeft geene ontheffing te ver
leenen, ,,vermits gebleken is, dat daarop geen 
aanspraak bestaat" ; 

dat S. DE HARTOG van de uitspraak des di
recteurs bij Ons in beroep is gekomen, daarbij 
aanvoerende, dat van de maand September af 
de dienstbode is geworden huishoudster en alzoo 
niet belastingschuldig ; dat hij meent aanspraak 
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te mogen ma.ken op terugga.af va.n het teveel 
betaalde, da.ar toch ·als eene dienstbode om
streeks dien tijd in betrekking komt, daarvoor 
ook personeele belasting moet betaald worden; 

Overwegende, da.t volgens art. 63, § 3, der 
wet van 16 April 1896 (Staatsblad n°. 72) aan 
den belastingplichtige, die één of meer dienst
boden, waarvoor hij is aangeslagen, afschaft, 
9f niet langer tot belastbare doeleinden bezigt, 
voor zoover hij geene andere daarvoor in de 
plaats neemt of tot belastbare doeleinden ge
bruikt, op zijne a.a.ngüte ontheffing verleend 
wordt van zijn aanslag naar den vierden grond
slag over de maanden van bet ja.ar, die tijdens 
het indienen van de aa.ngüte nog niet zijn in
getreden; dat de belanghebbende op 15 Ja
nuari 1908 eene belastbare dienstbode had, die 
het geheele ja.ar in zijn dienst is gebleven ; dat 
ingevolge art. 36 der wet van 16 April 1896 
(Staatsbladn°. 72)de belastingplichtigheid wordt 
beoordeeld na.ar den toestand, waarin de a.a.nge
sla.gene op 15 Januari van het belastingjaar 
verkeert, zooda.t het feit, dat de huisvrouw 
va.n den appellant in den loop van het bela.sting
ja.a.r zijne woning heeft verlaten, om wegens 
ziekte elders te worden verpleegd, de bela.sting
plichtigheid of het bela.stba.a.r gebruik niet 
heeft doen ophouden ; 

Gezien de wet van 16 April 1896 (Staatsblad 
no. 72); 

Hebben goedgevonden en versta.an : 
Met ha.ndha.ving van de bestreden uitspra.a.k 

~et daartegen ingesteld beroep ongegrond te 
verklaren. 

Onze Minister va.n Financiën is belast met 
de uitvoering va.n dit besluit, da.tin het Staats
blad en tegelijk met zijn rapport in de Staats
courant zal worden geplaatst, en wa.a.rvan af
schrüt za.l worden gezonden a.an den Raa.d va.n 
State, Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

Het Loo, den 9den Augustus 1909. 
(qet. ) W I L H E L MI N A. 

De M inister van Financiën, (get.) .KoLKMAN. 
(Uitge_q. 26 Aug. 1909.) 

!) Augustus 1909. BESLUIT betreffende het be
wijs van aanstelling van een onderwijzer 
bij het openbaar lager onderwijs voor de 
berekening van zijn pensioen. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op de aanvrage om pensioen 
van P.J. SMULDERS, gewezen hoofd der open
bare lagere school te Wouw ; 
. Gezien het daarover door den Pensioenraad 
voor burgerlijke ambtenaren uitgebracht ad
vies van 16 Januari 1909, n°. 6. 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 7 
Juli 1909, n°. 176 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 80 Juli 1909, n°. 
6807, afdeeling Lal'er Onderwijs, en van On
zen Minister van Financiën van 6 Augustus 
1909, n°. 69, afdeeling Pensioenen ; 

Overwegende, dat de Pensioenraad voor bur
gerlijke ambtenaren in zijn bovengenoemd ad
vies Ons in overweging heeft gegeven den be
langhebbende met ingang van 1 November 
1908 een jaarlijksch pensioen toe te leggen 
van f 867, op grond, dat hij met ingang van 
1 November 1908 eervol is ontslagen; 

dat zijn diensttijd als onderwijzer aan eene 
openbare lagere school ten behoeve van het 
lager onderwijs een tijdvak uitmaakt van 88 
jaren, 6 maanden en 6 dagen; dat hij geboren 
7 September 1844, den ouderdom van 64 jaren 
heeft bereikt en uithoofde van lichaamsgebre
ken voor de waarneming van zijne betrekking 
ongeschikt is, welke ongeschiktheid is bewe
zen door eene verklaring van twee geneeskun. 
digen door Burgemeester en Wethouders der 
gemeente Wouw benoemd ; dat een zestigste 
deel der jaarwedde ad f 1860, die over de laat
ste 12 maanden aan het ontslag voorafge
gaan tot grondslag heeft gedii,nd voor de be
taling der bijdrage, vermeld bij art. 48 der 
wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127), 
laatstelijk gewijzigd bij die van 28 December 
1907 (Staatsblad n°. 861), bedraagt/22.60 ; wes
halve hij volgens art. 40, 2de lid, recht heeft 
op een pensioen van f 866.66½ ; 

dat, nadat dit advies aan den belangheb
bende in afschrift was medegedeeld, deze het 
verlangen heeft te kenen gegeven, dat daar
over het gevoelen mocht worden ingewonnen 
van de afdeeling van den Raad van State voor 
de Geschillen van Bestuur, daarbij aanvoe
rende, dat hij niet kan toegeven, dat zijn dienst
tijd slechts een tijdvak zou uitmaken van 38 
jaren, 6 maanden en 6 dagen ; dat hij welis
waar zijne benoeming tot hulponderwijzer aan 
de openbare school te Tongelre, waar hij van 
6 April 1872 tot 6 Februari 1874 werkzaam is 
geweest, niet heeft kunnen staven wegens af• 
wezigheid van het desbetreffend raadsbesluit 
in het gemeente-archief; dat uit zijn eervol 
ontslag door den Raad zonneklaar blijkt, dat 
die diensttijd niet tijdelijk was ; dat mogelijk 
het Bestuur der gemeente ingebreko is geble
ven de gevorderde pensioensbijdragete storten ; 
dat hij, mocht zulks het geval zijn, toch nim
mer aansprakelijk kan worden gesteld voor het 
verzuim of de tekortkoming van anderen; dat 
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hem dan tenminste nog zou moeten worden 
toegestaan het verzuimde goed te maken ; 

Overwegende, dat het vervullen der betrek
king van onderwijzer bij het openbaar lager 
onderwijs in de gemeente Tongefre door be
langhebbende, niet is bewe:r.en door eene aan
stelling als :r.oodanig; 

dat ook uit de overgelegde stukken en de 
nader ingewonnen inlichtingen het bewijs van 
ee_ne aanstelling als zoodanig niet met vol
doende zekerheid valt op te maken ; 

dat bij gebrek van zulk een bewijs die be
trekking geen aanspraak geeft op pensioen ; 
en mitsdien die diensttijd van 16 April 1872-
6 Februari 1874 voor de berekening van het 
pensioen van belanghebbende door den Pensi
oenraad terecht niet in aanmerking is gebracht; 

Gezien de wet tot regeling van het Lager 
Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
aan P ETRUS JOHANNES 8MULDERS, eervol 

ontslagen onderwijzer, hoofd der openbare 
lagere school, te Wouw-P lantage (gemeente 
Wouw) , provincie Noordbrabant, met ingang 
van 1 November 1908 een jaarlijksch pensioen 
toe te leggen van f 861. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en van Financiën zijn belast enz. 

(W. v. D . B. A.) 

9 A1i_qt•stus 1909. M1ss1v.F. van den Minister 
van Justitie aan de Procureurs-Generaal, 
fungeerende Directeuren van Politie, be
treffende het opsporen van overtredingen 
der Drankwet. 

Bij circulaire van 21 September 1889, 2de 
Afd. A . en C. n°. 79, is de gedragslijn voorge
schreven, welke politieambtenaren bij het op
sporen van Drankwet-overtredingen hebben 
te volgen. Met de grondgedachte, die aan 
het vaststellen dier circulaire blijkbaar bij mijn 
toenmaligen Ambtsvoorganger heeft voorge
zeten, ve reenig ik mij geheel. Ook ik ben van 
gevoelen, dat een politiebeambte niet door aan 
t e dringen de oorzaak mag zijn, dat een per
soon, aanvankelijk afkeerig van het begaan 
eener overtreding, ten slotte voor de verlei
ding bezwijkt; terwijl ik aan den anderen kant 
tevens van oordeel ben, dat een eenvoudige 
bAstelling, ten einde vast te stellen, of een 
bestaand vermoeden , dat overtredingen plegen 
te worden begaan , inderdaad juist is, niet mag 
geacht worden een ongeoorloofde uitlokkings
daad te :r.ijn. 

Het schijnt echter, dat het voorschrift, dat 
na e~n weigerend of weifelend antwoord niet 
verder mag worden aa-ngedrongen, te alge-

meen is gesteld , en dat een letterlijke naleving 
van dit voorschrift tot geheel ongewenschte 
gevolgen leidt. Immers . zoodanig weigerend 
of weifelend antwoord plegen niet alleen zij 
te geven, die aanvankelijk nog ongeneigd zijn 
zich aan ongeoorloofden drankverkoop schuldig 
te maken, doch zoodanig aanvankelijk weigerend 
of weifelend antwoord wordt ook dikwijls ge
geven, om zoodoende eenige zekerheid te ver
krijgen of niet de besteiling door een politie
ambtenaar wordt gedaan. Want is dit het 
geval, dan mag, nu een weigerend of weife
lend antwoord werd gegeven, niet meer wor
den aangedrongen, en ontkomt dus de drank
verkooper aan de mogelijkheid·, dat zijn o~er
treden van de bepalingen der Drankwet worde 
geconstateerd. 

Waar derhalve uit het eerst gegeven ant
woord niet kan worden afgeleid, met welke 
kategorie van personen de opsporingsambte
naar te doen heeft, acht ik het gewenscht dit 
voorschrift in te trekken en den politiebeamb
ten op dit punt eenige meerdere vrijheid te 
schenken. Aldus zal het bun b.v. geoorloofd 
zijn nader op het voldoen eener ge::lane be
stelling aan te dringen, indien redelijkerwijze 
door hem mag worden vermoed, dat de aarze
ling of weigering slechts voor de leuze ge
schiedt met het blijkbaar doel om de consta
teering van de overtreding te ontgaan. Ik 
vertrouw, dat deze meerdere vrijheid niet 7,aJ 
worden misbruikt en geen aanleiding zal geven 
tot een zoodanig uitlokken van overtredingen, 
als èn in den aanvang van deze ci rculaire èn 
in die van mijn toenmaligen Ambtsvoorganger 
werd gewraakt. 

Ik heb de eer U weledelgestrenge te verzoe
ken te bevorderen, dat voortaan dienovereen
komstig worde gehandeld , en daartoe het 
bovenstaande, door middel van de in voldoen
den getale hierbij gevoegde afdrukken dezer 
circulaire, ter kennis te brengen of te doen 
brengen van de Officieren van Justitie, de 
Kantonrechters en de Commissarissen van P o
litie in Uw resso rt, terwijl ter kennisneming 
door de overige in art. 8 van het Wetboek 
v>1n Strafvordering genoemde ambtenaren en 
beambten deze circulaire in het .&!gemeen Po
litieblad zal worden geplaatst. 

De Minister v-vn Justitie, (get.) NELISSEN, 

10 Augustus 1909. BESLUIT, houdende bepa
ling van den dag, w11arop de wet van 
1 Juli 1909 (Staatsblad n°. 260) tot wijzi
ging der Beroepswet in werking zal tre
den. S. 286. 

Bepaald op 1 Septembtr 1909. 
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10 Augustus 1909. BESLUIT, bepalende den 
dag, waarop de wet vanl Juli 1909 
(Staatsblad n°. 244) tot wijziging der 
Arbeidswet, de wet van t Juli 1909 
(Staatsblad n•. 246) tot wijziging der 
Veiligheidswet, de wet van 1 Juli 1909 
(Staatsblad n°. 246) tot wijziging der 
Hinderwet, de wet van 1 Juli 1909 (Staats
blad n°. 247) tot wijziging der Phosphor
luciferswet 1901, de wet van 1 Juli 1909 
(Staatsblad n°. 248) tot wijziging der wet 
van 22 Mei 1!105 (Staatsblad n•. 143) en 
de wet van 1 Juli 1909 (Staatsblad n°. 249) 
tot wijziging der Ongevallenwet 1901 in 
werking treden . S. 287. 

Bepaald op l September 1909. 

10 A.uqustus 1909. Bti:SLUJT, tot verdeeling 
van het Rijk in districten ten behoeve van 
den dienst der arbeidsin spectie. S. 288. 

WrJ WI,LHl3:L)IINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 6 Augus
tus 1909, n°. 2060, afdeeling Arbeid; 

Gezien artikel 12, tweede lid, der Arbeidswet 
(wet van 5 Mei 1889, Staatsblad n°. 48, laatste
lijk gewijzigd door de wet van 1 Juli 1909, 
Staaüblad no_ 244) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Ten behoeve van den dienst der ar

beidsinspectie wordt het Rijk verdeeld in negen 
districten, waarvan omvatten : 

het late de provincie Limburg en het gedeelte 
der provincie N oorabantrdb, dat behoort tot het 
rechtsgebied van de kantongerechten Oss, 
Veghel, Boxmeer, Eindhoven, Oirschot, Weert en 
Helmond; 

het 2de het gedeelte der provincie Noordbra
bant, dat niet behoort tot het lste district, be
nevens de provincie Zeeland ; 

het 3de het gedeelte der provincie Zuidhol
land, dat behoort tot het rechtsgebied van de 
kantongerechten Rotterdam n°. 1, no. 2 en n°. 3, 
Schoonhoven, Brielle, Sommelsdijk, Dordrecht, 
Oud-Beijerland, Ridderkerk, Gorinchem, Slie
drecht en Vianen ; 

het 4de het gedeelte der provincie Zuidholland, 
dat niet behoort tot het 3de district, benevens 
de provincie U trech,t ; 

het 5de het gedeelte der provincie Noord
holland, da t behoort tot het rechtsgebied van 
de kantongerechten Amsterdam n°. 1, n°. 2, 
n°. 3 en n°. 4, benevens het niet tot eenige pro
vincie behoorende watergebied des Rijks; 

het 6de het gedeelte der provincie Noord
liolland, dat niet behoort tot het 5de district ; 

l"\J'IH. 

het 7 de de provincie Gelderland ; 
het 8ste de provincie Overijssel ; 
het Ode de provinciën Groningen, Frir-Sland 

en Drenthe. 
2. Dit besluit treedt in werking op 1 Septem

ber 1909. 
Onze Minister van Landbouw, Nijverheid eu 

Handel is belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat gelijktijdig in het Staatsblad en in de 
Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

Het Loo, den !Oden Augustus 1909. 
(get.) WIL H ELM IN A. 

De Min. ·van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(get. ) A. S. TALMA. 

( Uitgeg. 13 Aug. 1909.) 

10 At<[/U.Ytus 1909. Bi,;sLUIT, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur , als bedoeld in het vierde lid van 
artikel 12 der Arbeidswet. S. :.l89. 

W1J WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 26 Mei 
1909, n°. 1445, afd . Arbeid; 

Gezien het vierde· lid van artikel 12 der A.r
beidswet (wet van 5 Mei 1889, Staatsblad n°. 48, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 1 Juli 1909, 
Staatsblad n°. 244) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 Jiili 1909, n°. 21) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 Augustus 1909, n°. 
2037, afd. Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking van Ons besluit van 24 

April 1903 (Staatsblad n°. 107), laatstelijk ge
wijzigd bij dat van 24 December 1906 (Staatsblad 
no. 332) vast te stellen de navolgende bepalin
gen: 

§ J. Algemeene bepalingen. 

1. De ambtenaren, bedoeld in artikel 12 
der Arbeidswet, die in dit besluit worden aan
geduid als de ambtenaren der arbeidsinspectie, 
zijn werkzaam onder de bevelen van Onzen 
Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel. 

Zij dragen den titel van : 
a. directeur-generaal van den arbeid; 
b. hoofclinspecteur van den arbeid, inspec

teur van den arbeid der lste of der 2de klasse, 
acljunct-inspecteur, inspectrice, adjunct-inspec
trice, opzichter of i,ontroleur van den arbeid; 

c. medisch-adviseur bij de arbeidsinspectie; 
2\J 
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d. electrotechnisch-ingenieur bij de arbeids
inspectie. 

2. De ambtskring van de in artikel 1 onder a, 
c end bedoelde ambtenaren alsmede van de amb
tenaren, die ingevolge het bepaalde in het eerste 
lid van artikel 9 onder a aan den directeur
generaal van den arbeid zijn toegevoegd, om
vat het geheele Rijk. Hunne standplaats is 
gevestigd te 's-Gravenhage. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel wijst den overigen ambtenaren der ar
beidsinspectie een of meer der in het tweede lid 
van artikel 12 der Arbeidswet bedoelde dis
tricten aan, waarin zij werkzaam zullen zijn, 
benevens eene standplaats. Van deze aanwij
zingen doet Onze Minister zoodra mogelijk 
mededeeling in de Staat8courant. 

3. Alvorens hun ambt te aanvaarden leggen 
de ambtenaren der arbeidsinspectie in handen 
van Onzen Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel, elk naar de wijze zijner godsdien
stige gezindheid, den eed of de belofte af van 
ijverig, nauwgezet en onpartijdig de plichten 
te zullen nakomen, welke hun ambt. mede brengt. 

4. Bij de uitoefening van hun ambt zijn de 
ambtenaren der arbeidsinspectie steeds voor
zien van eene hun door Onzen :Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel afgegeven 
legitimatiekaart. 

5. De ambtenaren der arbeidsinspectie trach
ten zooveel mogelijk o vereenstemming te be
vorderen tusschen de eischen der wetgeving, 
bij welker uitvoering zij betrokken zijn, en de 
belangen van alle bij den arbeid betrokken 
personen. 

De in artikel 1 onder b, c en d bedoelde amb
tenaren onthouden zich van alle inmenging in 
geschillen tusschen werkgevers en arbeidere, 
voor zooveel zij hiertoe niet door den directeur
generaal van den arbeid gemachtigd zijn. 

6. De ambtenaren der arbeidsinspectie be
kleeden geen ander ambt of andere bediening 
zonder Onze toestemming en nemen middellijk 
noch onmiddellijk deel aan bedrijven of onderne
mingen, onder bepalingen van eenige wet val
lende, waarvan de handhaving of de mede
werking aan de uitvoering ervan aan hen is 
opgedragen. 

Zij verrichten geene werkzaamheden ten 
behoeve van derden dan met toestemming van 
onzen Minister van Landbouw, ijverheid en 
Handel. 

§ 2. Van den directeur-generaal van den arbeid. 

7. Aan het hoofd van den dienst der arbeids
inspectie staat de directeur-generaal van den 
arbeid. 

Bij ziekte, verlof, afwezigheid of ontstentenis 
van den directeur-generaal worden door Onzen 
Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
voor zooveel noodig, maatregelen genomen ter 
voorziening in de tijdelijke waarneming van het 
ambt. Van de genomen maatregelen doet 
Onze Minister zoodra mogelijk mededeeling in 
de Staatscourant. 

8. De directeur-generaal van den arbeid is 
belast met de leiding van- en het toezicht op 
d en dienst der arbeidsinspectie. 

Hij bevordert zooveel mogelijk eenheid in de 
vervulling van de taak der overige ambtenaren 
der arbeidsinspectie. 

Hij dient Onzen :Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel desgevraagd van advies 
en kan Onzen Minister voorstellen doen. 

Hij geeft Onzen Minister zcowel mondeling 
al,! schriftelijk de door dezen verlangde inlich
tingen. 

Jaarlijks brengt hij aan Onzen Minister vóór 
een door dezen te bepalen datum verslag uit 
over de werkzaamheden der arbeidsinspectie; 
daarbij legt hij over de in het laatste lid van 
artikel 11 en het t.\veede lid van artikel 17 be
doelde verslagen. 

Hij is belast met de zorg voor de samen
stelling van verdere versla.gen, waarvan de 
openbaarmaking door Onzen Minister of door 
hem gewenscht wordt geacht en onderwerpt 
deze aan het oordeel van Onzen Minister. 

9. De directetlf-generaal van den arbeid 
wordt in de vervulling van zijn ambt bijgestaan 
door 

a. een hoofdinspecteur of inspecteur als be
doeld in art. l, onder b, en, zoo noodig, een 
of meer der overige daar bedoelde ambtenaren, 
die hem door Onzen Minister van Landbouw, 

ijverheid en Handel worden toegevoegd ; 
b. den medisch-adviseur bij de arbeidsin

spectie voor de behandeling van zaken, welke 
de gezondheid van bij den arbeid betrokken 
personen betreffen ; 

c. den electrotechnisch-ingenieur bij de ar
beidsinspectie voor de behandeling van zaken, 
welke de beveiliging van electrische toestellen 
en geleidingen betreffen. 

Zij vervullen daartoe de opdrachten, welke 
hun door den directeur-generaal worden ge
geven. 

Ten behoeve van het instellen van bepaalde 
onderzoekingen of het verzamelen van bepaalde 
gegevens kunnen door Onzen Minister van 
Landbouw, ijverheid en Handel personen, 
niet t.>t de ambtenaren der arbeidsinspectie 
behoorende, onder de bevelen van den direc
teur-generaal worden werkzaam gesteld. 



10 AUGUSTUS 1909. 451 

In het belang van de eenheid in de uitoefe
ning van den dienst der arbeidsinspectie in de 
districten, bedoeld in het tweede lid van artikel 
12 der Arbeidswet, belegt de directeur-generaal 
ten minste vier maal 's jaars eene vergadering 
met de districtshoofden der arbeidsinspectie, 
welke door de overige ambtenaren der arbeids
inspectie worden bijgewoond, voor zoover deze 
daartoe door den directeur-generaal worden 
uitgenoodigd. Hij houdt voorts de vergade
ringen en besprekingen met de ambtenaren der 
arbeidsinspectie, welke hij ten behoeve van de 
vervulling van zijn ambt noodig acht . 

§ 3. Van de districtshoofden der arbeidsinspectie 
en de hun toegevoegde ambtenaren. · 

10. Aan het hoofd van den dienst der ar
beidsinspectie in elk der districten, als bedoeld 
in het tweede lid van artikel 12 der Arbeids
wet, staat een door Onzen Minister van Land
bouw, Nijverheid en Handel aan te wijzen hoofd
inspecteur van den arbeid of inspecteur van 
den arbeid der lste klasse. 

Voor den tijd van ziekte, verlof, afwezigheid 
buiten het district of ontstentenis van het dis
trictshoofd treedt als zoodanig op de oudst in 
dienst zijnde inspecteur van den arbeid der 
2de klasse, die in het district werkzaam is 
gesteld. Indien deze verhinderd is zijn ambt 
te vervullen, of geen inspecteur der 2de klasse 
in het district werkzaam is gesteld, kan Onze 
Minister een ambtenaar der arbeidsinspectie, 
niet beneden den r ang van adjunct-inspecteur 
tijdelijk als hoofd van het district aanwijzen. 

Van de aanwijzingen, in dit artikel bedoeld, 
doet Onze Minister zoodra mogelijk mededeeling 
in de Staatscourant. 

11. Voorzoover de handhaving en de mede
werking aan de uitvoering van wettelijke voor
schriften alsmede het opsporen van overtre
dingen daarvan aan de ambtenaren der arbeids
inspectie zijn opgedragen, draagt het districts
hoofd der arbeidsinspectie daarvoor zorg in 
zijn district en oefent het daartoe noodige toe
zicht uit. 

Voorts is hij, behalve met de taak, hem bij 
of elders krachtens de wet opgelegd, belast met 
de volgende werkzaamheden. 

Hij dient Onzen Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel en den directeur-generaal 
van den a rbeid desgevraagd van advies en 
geeft Onzen Minister en den directeur-generaal 
zoowel mondeling als schriftelijk de door hen 
verlangde inlichtingen. 

Mede dient hij desgevraagd Onzen Commissa
ris van advies over zaken, welke verband hou
den met de in het eerste lid bedoelde wettelijke 

voorschriften, en den burgemeester over aan
vragen om vergunningen, welke door dezen 
krachtens art. 5 der Arbeidswet kunnen worden 
verleend. 

Hij houdt zich op de hoogte van de arbeids
toestanden in zijn district en van de gebeur
tenissen, die van belang zijn voor de kennis 
der arbeidsverhoudingen. 

Hij stelt onderzoekingen in eu verzamelt ge
gevens, welke voor den dienst der arbeidsin
spectie van belang zijn, voor zoover hem zulks 
door den directeur-generaal wordt opgedragen 
of hij dit zelf noodig acht . 

Jaarlijks brengt hij aan den directeur-gene
raal vóór een door dezen te bepalen datum een 
verslag uit .over zijne werkzaamheden en over 
die van de onder zijne bevelen werkzame amb
tenaren, dat is ingericht overeenkomstig de 
aanwijzingen van den directeur-generaal. 

12. Het districtshoofd der arbeidsinspectie 
bezoekt de plaatsen, welke aan zijn toezicht 
zijn onderworpen. Hij wordt in de vervulling 
van zijne taak bijgestaan door de overige amb
tenarnn der arbeidsinspectie, die in zijn district 
werkzaam zijn gesteld. Deze staan onder zijne 
beveleu en worden door hem in het bijzonder 
belast met het opsporen van overtredingen van 
wettelij ke voorschriften, op welker naleving de 
ambtenaren der a.rbeidsinspectie hebben toe 
te zien. Zij geven den directeur-genei-aal van 
den a rbeid en het districtshoofd zoowel monde
ling als schrif telijk de door hen verlangde in
lichtingen. Voor zoover die ambtenaren in 
meer dan een district werkzaam zijn gesteld, 
wordt door de betrokken districtshoofden in 
onderling overleg geregeld, gedurende welke 
t ijden zij in elk district werkzaam zullen zijn, 
tenzij de directeur-generaal van den arbeid dien
aangaande voorschriften geeft. 

13. De districtshoofden der arbeidsinspectie 
zorgen, dat worde voldaan aan de opdrachten, 
welke door den directeur-generaal van den ar
beid worden gegeven tot het bezoeken van be
paalde plaatsen, welke aan hun toezicht zijn 
onderworpen, en tot het uitoefenen van toe
zicht op de naleving van bepaalde wettelijke 
voorschriften. 

14. De districtshoofden der arbeidsinspectie 
onthouden zich bij de handhaving van wetten 
en de medewerking aan de uitvoering ervan 
van het geven van algemeene voorschriften 
bij wijze van reglementen, instructiën of cir
culaires. 

15. De districtshoofden der arbeidsinspectie 
kunnen Onzen :Minister van Landbouw, Nij
verheid en Handel en den directeur-generaal 
van den arbeid voorstellen doen. 

2\l* 
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Bij inzending van zulk een voorstel aan Onzen 
Minister zenden zij gelijktijdig een afschrift er· 
van aan den directeur-generaal. 

§ 4. Van den medisch-adviseur en den electro
technisch-ingenieur bij de arbeidsinspectie. 

16. Behalve mét de in artikel 9 omschreven 
taak zijn d e medisch-adviseur en de electro-
technisch-ingeuieur bij de arbeidsinspectie naast 
de districtshoofden der arbeidsinspectie belast 
met het toezicht bedoeld in het eerste lid van 
artikel 11, eerstgenoemde voor zoover dit ver
band houdt met bepalingen, welke in het 
belang van de gezondheid van bij den arbeid 
betrokken personen zijn vastgesteld, laatst
genoemde voor zoover het zich uitstrekt over 
electrische toestellen en geleidingen. 

17. De medisch-adviseur en de electrotech
nisch-ingenieur bij de arbeidsinspectie regelen 
hunne in het vorige artikel bedoelde werk
zaamheden in overeenstemming met de des
wege door den directeur-generaal van den arbeid 
gegeven voorschriften. 

Jaarlijks brengen zij aan d en directeur-gene
raal vóór een door dezen te bepalen datum een 
verslag uit over hunne werkzaamheden, dat 
is ingericht overeenkomstig zijne aanwijzingen. 

Zij dienen Onzen Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel desgevraagd van advies 
en hebben gelijke bevoegdheid, als bij het eerste 
lid van artikel 15 aan de districtshoofden der 
arbeidsinspectie is toegekend. Het bepaalde 
bij het tweede lid van dat artikel is op hen 
van toepassing. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

Het Loo, den !Oden Augustus 1909. 
(,get.) WILHELMINA.. 

De M i n. van 
(,get.) 

Landbouw, Nijverheid en Handel, 
A.s. TALMA. 

(Uitgeg. 12 Aug. 1909.) 

10 Augustus 1909. BESLUIT, tot intrekking 
van het Koninklijk besluit van 13 Juli 1906 
(Staatsblad n°. 204), laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 17 September 
1906 (Staatsblad n°. 243) en tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld bij artikel 4 der Arbeidswet. 
S. 290. 

WIJ WILHELMINA., ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Landbouw, Nijverheid en Handel van 25 Ja
nuari 1008, n°. 297, afd. Arbeid ; 

Gezien artikel 4 der Arbeidswet (wet van 
5 Mei 1889, Staatsblad n°. 48, laatstelijk ge
wijzigd door de wet van 1 Juli 1909, Staatsblad 
no. 244); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 April 1908, n°. 11); 

Gezien het on.der rapport van Onzen genoem
den Minister van 6 Augustus 1909, n°. 1500, 
afd. Arbeid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking van Ons besluit van 13 Juli 

1906 (Staatsblad n°. 204), laatstelijk gewijzigd 
-bij dat van 17 September 1906 (Staatsblad n°. 
243 ), vast te stellen de na volgende bepalingen : 

HOOFDSTUK I. 

VAN VERBOD VAN ARBEID VAN PERSONEN BE· 

NEDEN 16 JAREN, GELDEND ZOOWEL IN ALS 

BUITEN FABRIEKEN EN WERKPLAATSEN. 

Art. 1. Het is verboden een persoon beneden 
16 ja.ren arbeid te doen verrichten : 

A. bestaande in het tillen, trekken, duwen, 
dragen of op andere wijze verplaatsen van een 
last, indien deze arbeid kennelijk zijne krachten 
te boven gaat ; 

B. bestaande in gevaarlijke kunstverrich
tingen en in het deelnemen aan kunstverrich
tingen voor zoover dit gevaar oplevert ; 

C. bij het vervaardigen of verwerken van ont
plofbare stoffen ; 

D. bij het uitzoeken, sorteeren of merken 
van vuil, droog waschgoed ; 

E. bestaande in het herstellen, vernieuwen, 
uitbreiden, r einigen of onderhouden van elec
trische geleidingen, werktuigen of toestellen, 
behoorende tot geheel of gedeeltelijk in werking 
zijnde electrische installaties : 

1. voor verlichting of krachtoverbrenging, of 
2. waarbij spanuingen van 50 Volt of meer 

kunnen voorkomen. 
Het verbod om electrische geleidingen, werk

tuigen of toestellen te reiuigen geldt niet, in
dien volgens het oordeel van het districtshoofd 
der arbeidsinspectie die werkzaamheden niet 
gevaarlijk zijn. 

2. Het is verboden een persoon beneden 14 
jaren arbeid te doen verrichten : 

A. bestaande in loopwerk tusschen 9 uur 
des na.middags en 7 uur des voonniddags ; 

B. bij het maken van zink-, wel- of regen
putten; 

C. bestaande in het uit de hand met behulp 
van gereedschap bewerken of afwerken van 
natuurlijke steen of kunststeen, met uitzonde-
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ring van het nat zagen, het nat slijpen en het 
polijsten in een lokaal, waar geen andere be
werking of afwerking van natuurlijke steen of 
kunststeen geschiedt ; 

D. 1. op of in in aanbouw of in herstelling 
zijnde schepen, bouw- of andere const ructies ; 

2. op daken, dakgoten en dergelijke voor 
zoover een of ander voor hem het gevaar op
levert meer dan 4 · Meter naa r beneden te 
vallen; 

E. bij krachtwerktuigen, bij motoren en bij 
stoomketels als machinist of als stoker ; 

F. bij het bedienen van lieren of kranen. 
3. Het is verboden een persoon beneden 16 

jaren arbeid te doen verrichten : 
A. op steigers, stellingen, gaanderijen en 

dergelijke, die voor hem het gevaar opleveren 
meer dan 2.5 Meter naar beneden te vallen, 
tenzij aldaar door voetplanken van ten minste 
12 <'.M. hoogte en gordingen op 90 c.M. h oogte, 
of door twee gordingen, waarvan de bovenste 
op 90 c.M. en de onderste op ten hoogste 
30 c.M. hoogte, dan wel op eene andere door 
het districtshoofd der a rbeidsinspectie schrifte
lijk goedgekeurde wijze, eene beveiliging tegen 
het gevaar van eraf te vallen is aangebracht ; 

B. in de nabijheid van blanke, onder spanning 
sta3.nde deelen van electrische geleidingen, 
werktuigen of toestellen, als bedoeld in art. 1, 
sub E, tenzij deze deelen zoodanig zijn opge
steld of afgedekt, dat onwillekeurige aanraking 
uitgesloten is ; 

C. bij krachtwerktuigen en bij stoomketels 
als machinist of als stoker, tenzij hij niet jonger 
is dan 14 ja ren en die arbeid geschiedt bij aan
wezigheid en onder behoorlijk toezicht van een 
persoon, die zijn twintigste jaar heeft volbracht ; 

D. in een windmolen, tenzij bij aanwezigheid 
en onder behoorlijk toezicht van een persoon, 
die zijn twintigste jaar heeft volbracht ; 

E. in kleine besloten ruimten, zooals tanks, 
dubbele bodems, wingpassages en ketels, in
dien daarin gebruik wordt gemaakt van walmen
de verlichtingsmiddelen of daarin schadelijke 
dampen aanwezig ·zijn. 

HOOFDSTUK II. 

VAN VERBOD VAN ARBEID IN FABRIEKEN EN 

WERKPLAATSEN. 

§ 1. Fabrieken en werkpl,aateen in het 
algemeen. 

Verpla atsen van een te zwa
ren last. 

4. Het is verboden in een fabriek of werkplaats 
eene vrouw arbeid te doen verrichten bestaande 

in het tillen, trekken, duwen, dragen of op 
andere wijze verplaatsen van een last, indien 
deze arbeid kennelijk hare krachten te boven 
gaat of een gevaar voor hare gezondheid op
levert. 

Arbeid aa n drijfwerk e n aa n 
w e r k t u i g e n. 

5. Het is verboden in eene fabriek of werk
plaats een persoon beneden 16 jaren of eene 
vrouw arbeid te doen verrichten : 

A. aan drijfwerk, dat in beweging is, met uit
zondering van het afnemen of opleggen van 
drijfriemen, die minder dan 4 c.M. breed zijn 
en tevens met geringer snelheid loopen dan 
2 M. per seconde, voor zoover dit afnemen of 
opleggen geschiedt, zonder dat de daaraan 
werkzame personen den vloer verlaten ; 

B. aan in beweging gebrachte werktuigen, 
indien: 

l 0 • die personen of die vrouw loshangend 
haar, wijde of loshangende mouwen of kleeding
stukken met loshangende slippen of andere los
hangende deelen draagt, of 

2°. de arbeid bestaat in : 
a. smeren, reinigen, onderzoeken of her

stellen, 
b. werkzaamheden, die door het districts

hoofd der arbeidsinspectie als geva-arlijk zijn 
aangewezen of waarvan het gevaar duidelijk 
blij kt of door de ervaring voldoende is ge
bleken; 

C. aan in rust zijnde werktuigen, waarvan 
het drijfwerk nog in gang is, voor zoover de 
arbeid bestaat in werkzaamheden, genoemd 
of bedoeld sub B 20. ; 

D. welke in verband met den samenhang in 
het bedrijf, b ij voorbeeld in verband met andere 
werkzaamheden of den gang van een werktuig 
of een toestel met zoodanigen haast moet ge
schieden dat deze naar het oordeel van het 
districtshoofd der arbeidsinspectie gevaar of 
schade voor de gezondheid oplevert. 

Het verbod, vervat in het eerste lid sub B 
20. a geldt niet indien en zoolang het districts
hoofd der arbeidsinspectie van oordeel is, dat 
de werkzaamheden niet gevaarlijk zijn. 

Het verbod, vervat in het eerste lid sub C 
geldt niet, indien d e werktuigen m et inacht
neming van door het districtshoofd der arbeids
inspectie gegeven voorschriften zijn afgekop
peld of vastgezet, en - zoo geen voorschriften 
zijn gegeven - indien de werktuigen zooda.nig 
zijn afgekoppeld of vastgezet, dat zij niet an
ders dan opzettelijk in beweging kunnen worden 
gebracht. 

6. Het is verboden in eene fabriek of werk-
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plaats een persoon beneden 16 jaren of eene 
vrouw arbeid te doen verrichten : 

A. ter plaatse waar drijfwerk of een werktuig 
aanwezig is dat : 

1. buiten het werkloka.al, waarin het zich 
bevindt, of 

2. naar het oordeel van het districtshoofd 
der itrbeidsinspectie, op grooten afstand daar
van 

in beweging kan worden gesteld, tenzij tel
kens, vóór het in beweging brengen van het 
drijfwt,rk of het werktuig, een sein wordt ge
geven, dat duidelijk is te hooren ter plaatse, 
waar het drijfwerk of het werktuig zich bevindt; 

B. waar minder dan 1.80 Meter van den werk
vloer verwijd erde en gevaar veroorzakende 
deelen aanwezig zijn van : 

1. krnchtwerktuigen, als vliegwielen, kruk
ken, assen, spieën, riemschijven, ri emen, snaren, 
snaarschijven. uitstekende zuigerstangen, wa
terraderen en molenwieken. 

2. drijfwerken, als krukken, assen, riem
schijven, riemen, spieën, koppelingen en stel
schroeven, 

3. door een krachtwerktuig gedreven werk
tuigen als vliegwielen, ra.deren, krukken, assen, 
spieën, koppelingen, stelschroeven, riemschij
ven , riemen, snaren en sna.a.rschijven. 

4. uit de band gedreven werktuigen, als vlieg
wielen van drukpersen, ponsmachines, metaal
scharen, spantenbuigers en andere werktuigen, 
waarbij zij een soortgelijk gevaar opleveren, 
raderen, slingers van ponsmachines, meta.a.1-
knipmachines. schroefpersen en andere werk
tuigen, waarbij die slingers een soortgelijk 
gevaar opleveren, 

indien die deelen niet of op onvoldoende wijze 
zijn beschut; 

C. waar 1.80 M. of meer van den werkvloer 
verwijderd drijfwerk aanwezig is, bestaande 
uit drijfriemen, die meer dan 15 c.M. breed 
zijn of met grooter snelheid loopen dan 14 M. 
per seconde, of wel bestaande uit zware ket
tingen, kabels of touwen, die bij afvallen ge
vaar kunnen veroorzaken, indieu die drijfrie~ 
men, kettingen, kabels of touwen niet of op 
onvoldoende wijze zijn beschut ; 

D. hij werktuigen, waarvan de snelloopende, 
snijdende of plettende deelen gevaar kunnen 
veroorzaken, bijv. bij cirkel- of lintzagen, frees-, 
steek-, schaaf- of snijmachines hij het bewerken 
van bout in gebruik, stroosnijders, lompensnij
ders, papiersnijwerktuigen, hechtmachines, ha.k
meswerktuigen, metaalscharen, stempelwerk
tuigen; degelpersen, meng- en kneedmachines, 
duivels (wolven) der spinnerijen, kalanders of 
walsen, wringmachines en gehaktmachines, in-

dien die gevaarlijke deelen niet of op onvol
doende wijze zijn beschut ; 

E. bij weefgetouwen, waarvan de spoel meer 
dan 80 sla.gen per minuut maakt of waarvan, 
zoo de rietbreedte meer dan 1.50 M. bedraagt, 
de spoel meer dan 60 slagen per minuut maakt, 
indien geen of geen voldoende beschutting 
tegen het gevaar van het uitvliegen van de 
spoel aanwezig is; 

G a a n d e r ij e n, b o r d e s s e n, e n z. 

F. 1. op gaanderijen, bordessen en dergelijke, 
tenzij aldaar door voetpla.nken van ten minste 
12 c.M. hoogte en gordingen op 90 c.M. hoogte, 
of door twee gordingen, waarvan de bovenste 
op 90 c.M. en de onderste op ten hoogste 30 c.M:· 
hoogte, dan wel op eene andere, door het dis
trictshoofd der arbeidsinspectie schriftelijk 
goedgekeurde wijze eene beveiliging tegen het 
gevaar van eraf te vallen is aangebracht; 

2. bij vloer- en wandopeningen, tenzij deze 
op afdoende wijze tegen het gevaar van erdoor 
of eruit te vallen zijn beschut ; 

3. ter plaatse waar een lift aankomt, neer
komt of voorbijga.at of waar tengevolge van 
het somwijlen vallen of neerlaten van voorwer
pen gevaar besta.at, t enzij doelmatige afsluit
middelen of andere beschuttingsmiddelen ge
bruikt worden ; 

V a s t e k u i p e n o f b a k k e n. 

G. bij vaste kuipen of bakken, waarin zich 
kokende, heete of bijtende vloeistoffen, gloeiende 
of gesmolten metalen bevinden, bij ongedekte 
grondkuipen, r eservoirs en putten, voor zoover 
die gevaar kunnen opleveren, indien deze niet 
door op 90 c.M. hoogte aangebrachte gordingen 
of op andere doelmatige wijze zijn beschut; 

0 o g v e r w o n d i n g e n. 

H. die onder omstandigheden wordt ver
richt, welke veel kans bieden op oogverwon
dingen, indien geen doelmatig beschuttings
middel uitsluitend voor zijn of haar gebruik 
beschikbastr is ; 

Groote stra l ende warmte, fel 
1 i c h t, s c h i 1 f e r s e n s p a t t e n 

v a n e e n v I o e i s t o f. 

I. welke dien persoon of die vrouw aan groote 
stralende warmte, fel licht, wegvliegende schil
fers of spatten van een vloeistof, die daardoor 
gevaar oplevert, blootstelt, indien geen doel
matig beschuttingsmiddel is aangebracht of ten 
gebruike van dien persoon of die vrouw be
schikbaar is ; 

K. welke na.ar het oordeel van het districts-
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hoofd der arbeidsinspectie, den medisch -advi
seur gehoord, dien persoon of die vrouw bloot
st elt M n em ~tige oogziekten of achteruitgang 
van het gezichtsvermogen door het aanhoudend 
zien in fel lich t, tenzij omtrent dien persoon of 
die vrouw door een, door het district shoofd 
d er arbeidsinspectie in overleg met den medisch
a dviseur aangewezen oogheelkundige, eene ver
kla ring is verst rekt, welke inhoudt, dat de be
doelde a rbeid, m et een bepaald , t en gebruike 
van dien persoon of die vrouw beschikbaar ge
steld, beschuttingsmiddel verricht, voor het 
gezich tsvermogen van dien persoon of die 
vrouw geen bijzonder gevaar oplevert. 

H et sub G gestelde-verbod geldt niet voor on
gedekte grondkuipen in leerlooierij en , indien 
volgens het oordeel van het districtshoofd der 
a rbeidsinspectie de arbeid door d e beschutting 
ernstig belemmerd zou worden en het gevaar 
d at de kuipen opleveren slechts gering is. 

H et sub I gestelde verbod betreffende het 
d oen verrichten van arbeid, welke aan groot e 
s tralende warmt e of aan fel licht blootstelt, 
geldt niet indien ingevolge den aard van het be
drijf niet alleen die blootstelling telkens gedu
rende slech t s zeer korten tijd plaats heeft, maar 
ook het gebruik van doelmatige beschuttings
middelen bijzonder bezwaar oplever t, t enzij het 
districtshoofd der arbeidsinspectie aan het hoofd 
of den bestuurder van de fabriek of werkplaats 
h eeft medegedeeld, d at hij arbeid onder de ge
noemde omstandigheden voor jeugdige per
sonen of vrouwen schadelijk oordeelt. 

De in het eerste lid sub K bedoelde verklaring 
m oet zijn gest eld in een vorm, aan te wijzen 
door Onzen Minist er. 

Ten aanzien van d e in dit artikel bedoelde 
beschutt ingen , afsluit- en beveiligingsmiddelen 
en de wijze, waarop het in het eerste lid sub A 2 
bedoelde sein moet worden gegeven, kunnen 
door het districtshoofd der arbeidsinspectie 
voorschtiften worden gegeven . Worden die 
v oorschriften niet of niet voldoende nageleefd, 
d an worden de daarbij bedoelde beschuttingen, 
a fsluit- of beveiligingsmiddelen geacht niet aan 
wezig of niet beschikbaar te zijn of het evenbe
doelde sein geacht niet duidelijk hoorbaar te 
zijn, ter plaat se waar het drijfwerk of het werk
tuig zich bevindt. 

L u c h t v e r v e r s c h i n g. 

7. Het is verbod en in eene fabriek of werk
plaats een persoon beneden lG ja ren of eene· 
v rouw arbeid t e d oen verrichten : 

A. in een werklokaal waar niet is gezorgd voor 
een doelmatige luchtverversching. zonder dat 
hinderlijke tocht ontstaat ; 

B. in een werklokaal, waar op ongeveer 
ad emhoogt e buiten d en onmiddellijken invloed 
van een persoon of een vlam of iets anders dat 
koolzuur verspreidt, het koolzuurgehalte der 
lucht bij dagverlichting meer bedr aagt dan 15 
per tienduizend en bij kunstverlichting door 
een koolzuurverspreidende lichtbron meer dan 
25 per tienduizend ; 

S c h a d e l ij k e g a s s e n , d a m p e n 
of s tof. 

C. waar de verspreiding van gassen, dampen 
of stof, die schadelijk zijn. niet zooveel mogelijk 
wordt belet of tegengegaan . 

H et in het eerste lid sub B bedoelde koolzuur
gehalte is het koolzuurgehalte, bepaald volgens 
door Onzen Minist er t e geven voorschriften . 

Indien door het districtshoofd der arbeids
inspectie t en aanzien van een fabriek of werk
plaats aangewezen is, op welke ,vijze luchtver 
versching, als sub A bedoeld , of het belett en of 
t egengaan van de sub C bedoelde verspreiding 
van gassen , dampen of stof, die schadelijk zijn, 
behoor t t e geschied en en een of ander niet plaa ts 
heeft overeenkomstig zijne aanwijzingen, wordt 
aangenomen , dat in de fabriek of werkplaat-s 
de sub A of C genoemde omst andigheden aan 
wezig zijn. 

Dr a g e I ij k e t e mp e r at uur. 

8. Het is verboden iu een fabriek of werk
plaats een persoon beneden 16 jaren of een 
vrouw arbeid t e doen verrichten , waarbij die 
persoon of die vrouw is blootgesteld, 

a. aau een t emperatu ur van meer dan 323 

Celsius, indien de tem peratuur buiten in de 
schaduw lager is d an 29° Celsius, 

b. aan een t empera tuur van meer d an 3° 
Celsius boven die buiten in de schaduw, indien 
deze t empera tuur 29° Celsius of hooger is. 

Dit verbod geldt niet, indien ingevolge den 
aa rd van het bedrijf die persoon of die vrouw 
afwisselend t elkens gedurende slechts zeer 
korten tijd is bloot gesteld aan eene t emper a tuur 
van m eer dan 32" Celsins, tenzij het districts
hoofd der arbeidsinspectie aan het hoofd of 
den bestuurder van de fabriek of werkplaats 
heeft medegedeeld, dat hij arbeid onder d eze 
omstandigheden voor hem of haar schadelijk 
oordeelt. 

9. H et is verboden in eene fabriek of werk 
plaats een persoon beneden 16 jar en of eene 
vrouw arbeid t e doen Yerrich ten : 

A. in oen werklokaal, dat bij koude weers
gesteldheid niet tot ten minst e 10° Celsius of 
tot zooveel hooger tem perat uur als door het 
district shoofd der a rbeidsinspectie voor eene 
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behoorlijke en voldoende verwarming noodig. 
wordt geoordeeld, is verwarmd, indien die ar
beid van den arbeider weinig lichaamsbeweging 
vordert; 

B. waar het dak, dat het werklokaal begrenst, 
niet behoorlijk beschoten is, indien het met 
pannen of metaal gedekt is, tenzij het werk
lokaal een open loods of luchtig getimmerte is 
of een gemiddelde hoogte van meer dan 4 M. 
boven den vloer heeft of de aard van het be
drijf zich tegen beschieting van het dak verzet ; 

C. op eene plaats waar geen hou.ten vloer of 
houten rooster aanwezig is, indien ten gevolge 
hiervan naar het oordeel van het districtshoofd 
der arbeidsinspectie een jeugdige persoon of 
eene vrouw van het verrichten van arbeid op 
die plaats nadeeligen invloed zou kunnen on
dervinden; 

D. op eene plaats, waar een aldaar werkend 
persoon voortdurend aan temperaturen van 
25° Celsius tot 32° Celsius is blootgesteld, tenzij 
de door het districtshoofd der arbeidsinspectie 
voorgeschreven middelen om de temperatuur te 
verlagen zijn aangewend. 

Het sub A gestelde verbod geldt niet, indien 
de aard van het bedrijf, waarvoor de arbeid 
wordt verricht, zich tegen de bedoelde ver
warming verzet en geen jeugdige persoon of 
vrouw langer achtereen dan door het districts
hoofd der arbeidsinspectie is toegestaan in het 
werklokaal verblijft. 

Drinkwater. 

10. Het is verboden in eene fabriek of werk
plaats een persoon beneden 16 jaren of eene 
vrouw arbeid te doen verrichten, indien niet 
gezorgd is dat; ingeval zulks door het districts
hoofd der arbeidsinspectie is voorgeschreven, 
voor dien jeugdigen persoon of die vrouw goed 
drinkwater kosteloos en in voldoende mate 
beschik baar is. 

Privaten. 

11. Het is verboden een persoon beneden 
16 jaren of eene vrouw arbeid te doen verrichten 
in eene fabriek of werkplaats, waar geen doel 
matig privaat beschikbaar is. 

Z i n d e 1 ij k h e i d. 

12. Het is verboden in eene fabriek of werk
plaats een persoon beneden 16 jaren of eene 
vrouw arbeid te doen verrichten : 

A. in een werklokaal, waar naar het oordeel 
van het districtshoofd der arbeidsinspectie voor 
de gezondheid schadelijke invloed van grond
water, van een riool, een privaat , een urinoir , 

een mest- of een vuilnishoop, een stal of van eene 
· dergelijke inrichting of van in het lokaal aan
wezig aan bederf onderhevig afval wordt onder
vonden of in welks aanhoorigheden naar het 
oordeel van het districtshoofd voor de gezond
heid schadelijke invloed van grondwater is 
waar te nemen ; 

B. in een werklokaal, in hetwelk voor den 
arbeid veel water wordt gebruikt, tenzij naar 
behooren voor afvoer daarvan is gezorgd ; 

C. in een werklokaal, waar doelmatige 
spuwbakken ontbreken, indien deze door het 
districtshoofd der arbeidsinspectie worden noo
dig geacht; 

D. in een werklokaal, dat in verregaanden 
staat van onzindelijkheid verkeert. 

V e r l i c h t i n g. 

13. Het is verboden in eene fabriek of werk
plaats een persoon beneden 16 jaren of eene 
vrouw arbeid te doen verrichten : 

A. in een werklokaal, dat niet gedurende 
den werktijd voldoende is verlicht; 

B. op eene plaats, waar het directe zonlicht 
niet kan worden afgesloten, indien het districts
hoofd der arbeidsinspectie van oordeel is, dat 
deze omstandigheid voor den jeugdigen per
soon of de vrouw nadeelig zou zijn ; 

C. ter plaatse, waar gedurende den tijd tus
schen 9 uur des voormiddags en 3 uur des na.
middags kunstlicht moet worden gebezigd, om 
eene voldoende verlichting te verkrijgen, tenzij 
de bijzondere weersgesteldheid het gebruik van 
kunstlicht noodzakelijk maakt. 

Het bepaalde in het eerste lid, sub A en C, is 
niet van toepassing op arbeid van een persoon 
beneden 16 jaar of van eene vrouw in een 
werklokaal, waar de aard van het daarin uit
geoefende bedrijf zich verzet tegen het toelaten 
van daglicht of van eene voldoende dagver
lichting, als bedoeld sub A, indien: 

a. door dien persoon of die vrouw in zoo
danig lokaal op geen andere uren arbeid wordt 
verricht dan door het hoofd of den bestuurder 
zijn bepaald in eeue schriftelijke regeling der 
werkuren, 

b. die werkuren zoodanig zijn bepaald, dat 
die persoon of die vrouw gelegenheid behoudt op 
iederen dag gedurende een, voor de gezondheid 
noodzakelijk te achten aantal uren, in het d ag
licht te vertoeven, en 

c. de sub a bedoelde regeling der werkuren, 
na aan het districtshoofd der arbeidsinspectie 
te zijn toegezonden en van diens schdftelijke 
goedkeuring te zijn voorzien, op eene duidelijk 
zichtbare wijze in het werklokaal is opgehangen. 
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Raad van State, Afdeeling voor de Geschillel,l 
van Bestuur. 

Het Loo, den 23sten September 1909. 

(.get.) WILHELM.INA.. 
De Ministe,· viin Fiiianciën, 

(.get.) KoLKMAN. 

(Uitgeg. 12 Oct. 1909.) 

23 September 1909. BESLUIT, houdende wijzi
ging en aanvulling van het, bij Koninklijk 
besluit van 17 April 1907 (Staatsblad n°. 86) 
gewijzigde, Koninklijk besluit van 19 De
cem her 1901 (Staatsblad n°. 271), regelende 
de voorwaarden, waaronder voor rekening 
van anderen dan het Rijk aan 's Rijks 
Munt kan worden gemunt, medailles kun
nen worden geslagen en stempels kunnen 
worden vervaardigd. S. 320. 

WIJ WILHELMINA., ENZ. 

Gezien de wet V'an 1 Juli 1909 (Staatsblad 
n°. 253); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van den 9 Augustus 1909, n°. 91, 
Generale Thesaurie, en van Koloniën van den 
9 Augustus 1909, n°. 84, A.fd. E1 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
2 September 1909, n°. 28); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van den 13 September 1909, 
n°. 112, Generale Thesaurie, en van den 17 
September 1909, n°. 3, Afd. E 1 ); 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen 
als volgt: 

Art. 1. In artikel 3 van Ons besluit van 
19 December 1901 (Staatsblad n°. 271). zooals 
dat is gewijzigd bij Ons besluit van 17 April 
1907 (Staatsblad n°. 86), wordt in plaats van "12 
K.G." gelezen "13 K .G.". 

2. In artikel 7 van Ons voormeld besluit 
worden in de eerste zinsnede achter het woord 
"gehaltebepalingen" ingevoegd de woorden 
"door de afdeeling Algemeene Zaken van 
's Rijks Munt verricht". 

3 . De eerste twee leden van artikel 8 van 
Ons voormeld besluit worden gelezen als volgt: 

"Verklaart de leveraar, dat hij bezwaar heeft 
tegen de uitkomsten der gehaltebepalingen, 
als in het vorig artikel bedoeld, dan draagt 
de muntmeester een nader onderzoek op aan 
de afdeeling "Contróle" van 's Rijks Munt. 
Na afloop van dat onderzoek doet de munt
meester uitspraak in het geschil. Voor dit 
nader onderzoek worden geen kosten in reke
ning gebracht. De uitspraak wordt den leveraar 
per aangeieekenden brief toegezonden". 

4 . Artikel 11 van Ons voormeld besluit 
wordt gelezen als volgt: 

,,De speciën worden afgeleverd in zakken,
dragende het zegel van den muntmeester en 
dat van de afdeeling Controle van 's Rijks 
Munt". 

5. Aan artikel 13 van Ons voormeld besluit. 
wordt het volgende lid toegevoegd: 

"Verschillen tusschen het wettelijk en het 
werkelijk gewicht en gehalte der ten behoeve 
van de koloniën of bezittingen vervaardigde 
en afgeleverde gouden en zilveren munten 
komen ten bate of ten Jaste van het Rijk". 

6 . Aan het laatste lid van artikel 17 van 
Ons voormeld besluit wordt het volgende toe
gevoegd: 

"Met afwijking in zooverre. van het bepaalde 
in artikel 15, is Onze Minister van Financiën 
gemachtigd, den verkoop van afslagen van 
Rijksstempels aan derden op te dragen, mits 
deze aan de door Onzen voornoemden Minister 
voor ieder geval te stellen voorwaarden vol
doen. Aan de met dien verkoop belaste per 
sonen of firma's kan door Onzen Minister eene 
korting worden toegestaan van ten hoogste 
25 percent over het volgens dit artikel bepaalde 
loon voor het maken van de door hunnetusschen
komst verkochte afslagen". 

7. Aan het eerste lid van artikel 21 wordt 
het volgende toegevoegd : 

"Indien tegelijkertijd meerdere afslagen van 
een medaillestempel worden vervaardigd, wordt 
het gemiddeld gewicht van die afslagen ge
rekend het werkelijk gewicht van elke medaille 
te zijn. Prijzen van edel metaal worden tot 
een veelvoud van / 0.10 naar boven afge
rond". 

8. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van 
het Staatsblad en van de Staatscourant, waarin 
het geplaatst wordt. 

Onze Ministers van Financiën en van Kolo
niën zijn belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat gelijktijdig in het Staatsblad en in 
de Staatscourant zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Het Loo, den 23sten September 1909. 
(get.) WIL HEL MINA. 

(.get.) 

(qet.) 

De M inister van Financiën, 
KOLKMAN. 

De Minister van Koloniën, 
DE WAAL MALEFIJT. 

(Uitgeg. 29 Sept. 1909.) 



23 SEP'l'EM. B ER 19 09. 575 

dat het Tehuis jaar op jaar met groote te
korten heeft te kampen, terwijl, indien er ook 
winst gemaakt werd, dit door de wet niet werd 
uitgesloten, mits die winst kwam ten bate 
der inrichting ; dat het bestuur srertrouwt, 
dat de Hoogste Vrouwe in Nederland niet zal 
medewerken om het werk voor de vrouw, 
ook in verband met het stationswerk, on
mogelijk te maken, door het Tehuis te doen 
vallen onder de wet tot regeling van de per
soneele belasting, hetgeen bij de telkens weder
keerende tekorten ongeveer met een wenk 
tot staking van den internationalen arbeid in 
het belang der vrouw gelijkstaat ; 

Overwegende, dat de afwijzende beschikking 
van den directeur der directe belastingen enz. 
op het verzoek van den appellant om her
plaatsing van de onder zijn bestuuc staande 
inrichting "Het Tehuis voor Vrouwen" enkel 
steunt op dit motief, dat voor de prijzen, 
die het Tehuis laat betalen, ook bij gewone 
logementhouders een veilig onderkomen is te 
verkrijgen ; 

dat, indien dit ook juist ware, de afwijzende 
beschikking door dit motief niet wordt ge
rechtvaardigd; 

dat toch vooreerst niet in aanmerking is 
genomen, dat deze inrichting ook vrouwen 
opneemt, die niet betalen kunnen ; 

dat voorts de gewone logementhouder logeer
gasten opneemt om winst te maken ; 

dat dit hier niet het geval is, daar de Ver
eeniging ter Verbreiding der Waarheid, die 
de inrichting in gebruik heeft, blijkens hare 
statuten is eene zuivere philantropische ver
eeniging, die bij al hare werkzaamheden be
oogt, zooals het in art. 1 der statuten heet, 
"de uitbreiding van het Rijk des Heeren 
Jezus Christus" ; 

dat hiermede niet in strijd is, dat zij, voor 
hetgeen zij aanbiedt, aan hen die betalen 
kunnen, eene matige vergoeding vraagt; 

dat zelfs, al werd er ook winst gemaakt, 
dit niet zou zijn in strijd met de wet, daar 
die [winst ten goede zou komen aan de inrich
ting; 

dat echter alle denkbeeld van winst ver
valt, daar uit de overgelegde exploitatie
rekeningen blijkt, dat er een jaarlijksch tekort 
is, en dit veel grooter zou zijn, indien niet 
liefdegaven een niet onbelangrijk deel der 
inkomsten vormden; 

dat het hoofddoel der Vereeniging ter Ver
breiding der Waarheid is omschreven in art. 1 
harer statuten en al hare werkzaamheden, 
zooveel · die geschieden in het gebouw Eland
straat 84 - waarvan het algemeen nut ook 

bij den directeur, blijkens de opzettelijke hand
having van die inrichting op de lijst, is on
betwist - als die welke plaats hebben in het 
Vrouwenlogement Tehuis, blijkens art. 7 der 
statuten, strekken tot bevordering van het 
in art. 1 der statuten omschreven hoofddoel, 
wat ook ten aanzien van het Tehuis voor 
Vrouwen duidelijk in het Verslag van die 
inrichting over 1907, pag. 4, is vermeld; 

dat derhalve hier het opnemen van logées 
het middel is om het in de statuten omschreven 
hoofddoel te bereiken ; 

dat met dat hoofddoel de inrichting van 
het Tehuis en de daar geldende leefregels 
overeenstemmen; 

dat eindelijk ook het nauw verband tusschen 
het Tehuis voor Vrouwen en het stationswerk, 
het algemeen nut der inrichting duidelijk 
aantoont; 

dat toch de inrichting, blijkens de opgaven 
achter het verslag, pag. 17-20, in 1907 heeft 
opgenomen 253 vrouwen, die vreemdelingen 
waren en 1175 vrouwen uit allerlei plaatsen 
van Nederland buiten Amsterdam, met het 
doel om de alleenreizende vrouw, die van 
elders te Amsterdam komt en aan de stations 
de aanwijzing van het Tehuis ontvangt, zooals 
de appellant het uitdrukt, geestelijk en zedelijk 
te behouden; dat dus het doel der vereeniging, 
die de inrichting Tehuis voor Vrouwen ge
bruikt, in verband met het gebruik dat van de 
inrichting gemaakt wordt, deze stempelt tot 
eene inrichting van algemeen nut ; 

dat derhalve de beschikking van den di
recteur, waarvan appèl, behoort te worden 
vernietigd, en de plaatsing der inrichting 
"Tehuis voor Vrouwen", op de lijst, bedoeld 
bij art. 4, § 2, der wet op de personeele belasting 
alsnog behoort te worden gelast ; 

Gezien de wet tot regeling van de personeele 
belasting; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te gelasten, dat de bij de Vereeniging ter 

Verbreiding der Waarheid te Amsterdam in 
gebruik zijnde inrichting het Tehuis voor 
Vrouwen te Amsterdam, Prinsengracht 439, 
zal worden geplaatst op de lijst, bedoeld in 
art. 4, § 2, der wet van 16 April 1896 (Staats
blad n°. 72) tot regeling van de personeele 
belasting. 

Ons besluit van 11 Augustus 1909, n°. 139, 
is ingetrokken. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad en tegelijk met zijn rapport in de 
Staatswurant zal worden geplaatst, en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
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v~n edel metaal geen ander dan het alsvoren 
gemerkte metaal wordt gebezigd. 

55. Wanneer eene opgebrachte partij mun
ten, muntnikkel, muntbrons of medaillemetaal 
aan de wettelijke eischen van gewicht en ge
halte voldoet, wordt hierover door de in arti
kel 9, 3de lid, bedoelde ambtenaren' aan den 
muntmeester een door hen geteekend rapport 
uitgebracht, vermeldende de uitkdmsten van 
de gewichts- en de gehaltebepalingen. 

Alle gehaltebepalingen worden door de amb
tenaren der afdeeling "Contróle" verricht vol
gens de aan 's Rijks Munt gebruikelijke me
thoden, zoo noodig overeenkomstig den stand 
der wetenschap gewijzigd. Wijziging in de 
methode mag niet plaats hebben dan na voor
afgaande mededeeling aan den muntmeester. 

56. Ons besluit van 3 December 1901 (Staats. 
blad n•. 234), zooals dat is gewijzigd bij Onze 
besluiten van 13 Februari 1907 (Staatsblad n°. 
óO) en van 13 April 1908 (Staatsblad n•. 110), 
alsmede Ons besluit van 6 Februari 1902, n•. 
26, zooals dat is gewijzigd bij Ons besluit van 
26 Februari 1907, n•. 33, worden ingetrokken. 

57. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na de dagteekening van het 
Staatsblad en van de Staatscourant, waarin het 
geplaatst is. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat gelijktijdig 
in het Staatsblad en in de Staatscourant zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 23sten September 1909. 

(.get.) WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, (get.) KOLKMAN . 

(Uitgeg . 29 Sept. 1909.) 

23 Septe,nber 1909. BESLUIT, nopens het be
roep van het bestuur van het Tehuis voor 
Vrouwen, opgericht door de Vereeniging 
ter Verbreiding der Waarheid te Amster
dam, tegen de beslissing van den directeur 
der directe belastingen, invoerrechten en 
accijnzen aldaar in zake personeele belas
ting. S. 319. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Nader beschikkende op het beroep, ingesteld 
door het bestuur van het Tehuis voor Vrouwen, 
opgericht door de Vereeniging ter Verbreiding 
der Waarheid te Amsterdam, tegen de beslissing 
van den directeur der directe belastingen, 
invoerrechten en accijnzen aldaar van 11 Sep
tember 1908, Directe Belastingen, n°. 320a, 

op zijn verzoek, om herplaatsing van het 
Tehuis op de lijst, bedoeld in art. 4, § 2, der 
wet van 16 April 1896 (Staaüblad no. 72) tot 
regeling der personeele belasting ; 

Den Ra.ad van Sta.te, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
6 Januari 1909, n°. 319; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van den 17 September 1909, no. 42, 
Afdeeling Directe Belastingen ; 

Overwegende, da t, nadat bij beslissing van 
den directeur van 6 Juni 1908, Directe Be
lastingen, n°. 200a, bovenbedoeld Tehuis van 
de lijst is afgevoerd, het bestuur van het 
Tehuis herplaatsing heeft aangevraagd ; 

dat bij beslissing van den directeur van 
11 September 1908, n°. 320a, de herplaatsing 
is geweigerd, uit overweging, dat genoemde 
inrichting volgens de omschrijving, voorkomen
de op blz. 14 van het 52ste Jaarverslag over 
1907, ten doel heeft, aan vrouwelijke personen 
van onbesproken zedelijk gedrag, onverschillig 
van welken stand of godsdienst, op min kost
bare ,vijze een veilig onderkomen te ver
schaffen ; dat door de uitdrukking "op min 
kostbare wijze" de ,vijze van het verschaffen 
van veilig onderkomen niet voldoende wordt 
omschreven, aangezien de beoordeeling van 
het meer of Ininder kostbare geheel afhankelijk 
blijft van een persoonlijk inzicht ; dat toch 
voor een verblijf per 24 uren prijzen worden 
gesteld van /2.50, /2, /1.50, / 0.75 en /0.60, 
waarvoor ook bij gewone logementhouders 
een veilig onderkomen is te verkrijgen ; dat 
derhalve het algemeene nut van de werkzaam
heid der vereeniging niet voldoende uit de 
overgelegde stukken blijkt, zoodat het Tehuis 
Voor Vrouwen niet geacht kan worden te be
hooren tot de inrichtingen, bedoeld bij art. 4, 
§ Id, der wet ; 

dat van laatstgemelde beslissing het bestuur 
van het Tehuis bij Ons in beroep is gekomen, 
bij zijn appellatoir adres overleggende afschrift 
van zijn verzoek om herplaatsing der door 
hem bestuurde inrichting op de lijst, gericht 
aan den directeur en uitdrukkelijk verwijzende 
na.ar de daarin vervatte motieven, waarbij 
dan wordt aangevoerd, dat de inrichting 
samenwerkt met het stationswerk, welk werk 
alle waarde verliest, wanneer de op reis be
veiligde vrouw bij het beëindigen van de reis 
niet kan worden ondergebracht in een positief 
veilig Tehuis, dat zoo noodig voor zeer weinig 
geld of desnoods gratis opneemt, omdat het 
zich alleen ten doel stelt, de vrouw geestelijk 
en zedelijk te behouden, wat na.tuurlijk niet 
van eene commerciëele inrichting is te vragen ; 
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de voornoemde ambtenaren gesloten kast be
waard. 

48. Na ontvangst aan 's Rijks Munt van 
muntnikkel of muntbrons, wordt de zending 
zoo mogelijk in partijen van hoogstens onge
veer 10,000 kilogram verdeeld. Van elk dier 
partijen neemt een der in artikel 9, 3de lid, 
bedoelde ambtenaren een monster van ten 
minste 500 gram, bestaande uit ten minste 25 
hoeveelheden van verschillende gedeelten der 
partij afgezonderd metaal. 

Het verkregen metaal wordt fijn verdeeld, 
gemengd en daarna door één der twee voor
noemde ambtenaren bepaald het koper- en het 
nikkelgehalte van het muntnikkel, het koper
en het tingehalte van het muntbrons. H et 
gehalte aan zink bij muntbrons wordt door 
aftrek gevonden. De samenstelling der bestand
deelen wordt in halve procenten nauwkeurig 
opgegeven. 

Wanneer de uitkomst eener gehaltebepaling 
ligt buiten de wettelijke ruimte, wordthetonder
zoek op een nieuw monster, als boven geno
men:, herhaald. Indien de eerste bevinding 
wordt bevestigd, wordt hiervan kennis gege
ven aan den muntmeester. Deze keurt de par
tij af en zendt ze aan den leverancier terug. 

49. Tijdens den duur van het onderzoek 
eener partij muntnikkel of muntbrons mag 
met de bewerking ervan geen aanvang worden 
gemaakt. 

50. Indien door de afdeeling "Muntfabrica
ge" muntnikkel of muntbrons mocht worden 
vervaardigd, wordt hiermede gehandeld over
eenkomstig het bApaalde in artikelen 48 en 49. 

51. Indien schroot of ingetrokken specie van 
muntnikkel of muntbrons aan 's Rijks Munt 
wordt versmolten ter vervaardiging van nieuw 
muntmateriaal, wordt dit tijdig aan den chef 
der afdeeling "Contröle" medegedeeld. 

Op het nieuw verkregen metaal wordt ten 
minste éénmaal tijdens eene aanmunting een 
onderzoek naar de samenstelling ingesteld op 
de wijze als in artikel 48 omschreven. 

52. Van elke opgebrachte partij munten van 
muntnikkel, muntbrons of koper worden voor 
het gewichtsonderzoek afgezonderd twee hon
derdtallen bij nikkelen of bronzen munt, twee 
vijftigtallen bij koperen munt. 

Deze honderd- of vijftigtallen worden door 
één der in artikel 9, 3de lid, bedoelde ambte
naren gewogen. Zij mogen geen grooter ver
schil dan één stuk boven of beneden het nor
maalgewicht van 100 of 50 stukken opleveren . 
Is dit wel het geval, dan wordt hiervan aan 
den muntmeester mededeeling gedaan en de 
opbrengst aan de muntfabricage teruggegeven. 

De stukken, die buiten de wettelijke ruim• 
ten zijn gevonden, worden onder toezicht van 
de afdeeling "Contröle" ontmunt. 

53. Wanneer gebleken is dat eene opge
brachte partij munten aan de wettelijke eischen 
van gewicht en gehalte voldoet, wordt door 
de afdeeling "Contröle" overgegaan tot het 
ter aflevering verpakken der goedgekeurde 
munten. 

In eiken zak of 
wordt het volgende 

Dukaten 
10 guldenstukken 
Rijksdaalders . 
Guldens . .. 
Halve guldens 

ander verpakkingsmiddel 
aantal stukken gebracht: 

stukken. 
1000 
500 
200 
500 
500 

25 centstukken en ¼ guldens Ne
derlandsch-Indië en Curaçao. 1000 

10 centstukken en 1/ 10 guldens Ne· 
derlandsch-Indië en Cwraçao . 1000 

5 centstukken 1000 
1/ 00 guldens Nederlandsch-Indië 2000 
2½ centstukken. 1000 
1 centstukken 1000 
½ 2000 
De 2½, 1 en ½ centstukken Nederlandsch-

Indië worden gestort in eenen zak, of ander 
verpakkingsmiddel, inhoudende een bedrag 
van f 400 nominaal. 

Afwijkingen van de hierboven genoemde aan
tallen kunnen door Onzen Minister van Finan
ciën worden bevolen, indien dat in het belang 
der circulatie wenschelijk is. 

De verpakking wordt verzegeld met het 
zegel van den muntmeester en met dat der 
afdeeling "Contröle". De inhoud wordt op de 
verpakking of eene aangehechte strook ver
meld. 

54. Indien aan 's Rijks Munt medaillegoud 
of -zilver wordt vervaardigd, wordt door de 
afdeeling "Contröle" een onderzoek ingesteld 
naar het gewicht en gehalte der partij. 

Voor het gehalteonderzoek wordt ééne ge
haltebepaling verricht door één der in artikel 
9, 3de lid, bedoelde ambtenaren. Ligt de uit
komst dezer bepaling buiten de ruimte voor 
medaillemetaal toegestaan, dan wordt het on
derzoek herhaald. Indien de eerste bevinding 
wordt bevestigd, wordt hiervan mededeeling 
gedaan aan den muntmeester, die de partij 
laat omsmelten en daarna opnieuw opbrengen. 

Wanneer eene partij aan de gestelde eischen 
van gehalte voldoet, wordt elk afzonderlijk 
stuk van een onderscheidingsteeken voorzien, 
door de afdeeling "Contröle". Deze ziet tevens 
toe, dat voor de vervaardiging van medailles 
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overeenkomstig de artikelen 42 tot en met 54 
van dit besluit. 

42. De nieuw vervaardigde munten worden 
tot onderzoek opgebracht op zoodanige tijd
stippen als door den muntmeester zullen wor
den bepaald. 

Elke opbrengst bestaat zooveel ·mogelijk uit 
de volgende aantallen stukken der verschil
lende muntsoorten : 

10 guldenstukken of dukaten . 
Rijksdaalders· . . . 
Guldens of halve guldens . 
25 centstukken of ¼ guldens Neder

landsch-Indië of Curaçao . 
10 centstukken of 1/ 10 guldens Ne 

derlandsch-Indië of Curaçao. 
5 centstukken of 1/ 00 guldens Neder-

landsch-Indië • . 
2½ of 1 centstukken . 
½ centstukken . . . 
2½ Nederlandsch-Indië 
1 

stukken. 
10,000 
40,000 
50,000 

100,000 

100,000 

100,000 
100,000 
200,000 
80,000 

120,000 
½ 160,000 

elk aantal vermeerderd met zooveel Etukken 
als voor verschillende gehalte-onderzoekingen 
zullen worden vereiscbt. 

43. Van elke opgebrachte partij munten 
worden door een der in artikel 9, 3de lid, be
doelde ambtenaren afgezonderd: 

1. voor het gewichtsonderzoek, bedoeld in 
artikel 41: 1/ 10oBte deel bij gouden munt, 1/ 000 
ste deel bij grove zilveren munt, 1/600ste deel 
bij zilveren pasmunt, twee honderd-tallen bij 
nikkelen of bronzen munt, twee vijftig-tallen 
bij koperen munt; 

2. voor het gebalteonderzoek bedoeld in ar-
tikel 41: 

a. bij gouden munt : 4 stukken ; 
b. bij grove zilveren munt 4 stukken ; 
c. bij zilveren pasmunt 8 stukken; 
3. voor het onderzoek naar het gemiddeld 

ebalte der aanmunting : 
a. bij gouden munt: ½000ste deel ; 
b. bij zilveren munt een zoodanig gedeelte 

dat van de aanmunting in baar geheel ten 
minste 1000 stukken worden verkregen ; 

4. voor het onderzoek door de Commissie 
voor het muntwezen : 

a. bij gouden of zilveren munt 4 stukken ; 
b. bij nikkelen , bronzen of koperen munt 

10 stukken, of naar verhouding zooveel stuk
ken meer per opbrengst als noodig is om ten 
minste 500 stukken van de geheele aanmun
ting te verkrijgen. 

44. De in artikel 43 sub 1 bedoelde stukken 
worden door één der in artikel 9, 3de lid, ba· 

doelde ambtenaren stuk voor stuk gewogen. 
Indien bij goud één stuk, bij grove zil~eren 

munt 2 stukken. bij zilveren pasmunt 4 stuk
ken gevonden worden buiten de wettelijke 
ruimte, wordt hiervan kennis gegeven aan den 
muntmeester. Deze laat de geheele partij stuk 
voor stuk nawegen, de stukken buiten de 
ruimte uitschieten en de aldus uitgezochte 
partij opnieuw opbrengen . 

Dit gewichtsondérzoek wordt herhaald, zoo
lang het noodig blijkt. 

De stukken, die buiten de wettelijke ruim
te zijn bevonden, worden onder toezicht van 
de afdeeling "Contröle" ontmunt. 

45. Van de in artikel 43 sub 2 bedoelde 
stukken wordt door één der in artikel 9, 3de 
lid, bedoelde ambtenaren het gehalte bepaald 
en wel : 

a. bij gouden munt op elk stuk afaonder
lijk; 

b. bij grove zilveren munt op elke twee stuk
ken; 

c. bij zilve ren pasmunt op elke vier stuk
ken. 

Eene gehaltebepaling berust op minstens 
twee proeven. 

Wanneer de uitkomsten eener gehaltebepa
ling liggen buiten de wettelijke ruimte, wordt 
het onderzoek herhaald. 

Indien de eerste bevinding wordt bevestigd, 
wordt hiervan mededeeling gedaan aan den 
muntmeester. Deze laat de partij onder toe
zicht van de afdeeling "Contröle" ontmunten, 
tenzij hij een onderzoek wenschelijk acht als 
bedoeld in artikel 7, 3de lid, der bij de wet 
van 1 Juli 1909 (Staatsblad n°. 253) gewijzigde 
wet van 28 Mei 1901 (Staatsblad n°. 130). 

46. De in artikel 43 sub 3 bedoelde stuk
ken worden in eene, door de in artikel 9, 3de 
lid, bedoelde ambtenaren gesloten, kast gebor
gen. Na afloop van eiken muntslag wordt van 
de gezamenlijke stukken of van ten minste 
duizend, indien het aantal meer dan duizend 
bedraagt, het gemiddeld gehalte bepaald, zoo
wel door een der hiervoren bedoelde ambte
naren als door een der ambtenaren der afdee
ling "A.lgemeene Zaken". 

Het gemiddelde der uitkomsten zal geacht 
worden het gemiddelde gehalte te zijn van de 
geheele partij, waarvan de stukken afkomstig 
waren. 

47 . De in artikel 43, sub 4, bedoelde stuk
ken worden, na goedkeuring der opbrengst, in 
eene door de in artikel 9, 3de lid, bedoelde amb
tenaren, gesloten proefbus geborgen. Voor el
ke muntsoort wordt eene afzonderlijke bus 
genomen. De bussen worden in eene door 
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1. eene rekening, betreffende de in elk der 
maanden van het laatstverloopen kalenderjaar 
door hem gedane ontvangsten en uitgaven; 

2. eene verantwoording betreffende het in 
het laatstverioopen kalenderjaar door hem 
ontvangen munt- en medaillemateriaal. 

Deze verantwoording vermeldt tevens in 
welken vorm het aanwezige munt- en medail
lemateriaal voorhanden is, welk fabrieksver
lies in het laatstverloopen kalenderjaar geleden 
is op den aanmaak der nieuwvervaardigde 
munten en medailles, alsmede de winst of 
het verlies, veroorzaakt door afwijking van 
het wettelijk gewicht en gehalte dier munten. 

Bij deze verantwoording worden gevoegd de 
rapporten omtrent gewicht en gehalte, bedoeld 
in artikel 25 van dit besluit, voor zoover de
ze rapporten niet reeds bij de rekeningen betref
fende aanmuntingen, bedoeld in artikel 27, 
waren overgelegd. 

31. Door den muntmeester wordt zekerheid 
ten behoeve van aen Staat gesteld tot het 
door Onzen Minister van Financiën te bepa· 
len bedrag. 

32. Voor 1 Juli van elk jaar zendt de munt· 
meester aan Onzen Minister van Financiën 
eene begrooting van ontvangsten en uitgaven, 
's Rijks Munt betreffende, over het volgende 
dienstjaar. 

Il!. Van de afdeeling "Algemeene Zaken•'. 

33. De afdeeling "Algemeene Zuken" is be• 
last met de behandeling van alle bij den munt
meester inkomende of van dezen uitgaande 
stukken, met de boekhouding, met het hou
den der kas, met het opmaken van rekenin
gen en verantwoordingen, met de expeditie 
van medailles, medaille-, ijk-, waarborg-, zegel
en poststempels, met gehalte-onderzoekingen 
ten dienste der munt- en medaille-fabricage, 
met gewichts• en, zoo noodig, gehaltebepalin
gen van alle bij 's Rijks Munt inkomende of 
vandaar af te leve~en munt- of medaillemeta
len, munten of medailles, met de zorg voor 
de bibliotheek, het archief en het munt- en 
medaillekabinet. 

IV. Van de afdeeling "Muntfabricage" . 

34. De afdeeling ".Muntfabricage" is belast 
met de verwerking in haar vollen omvang 
van muntmaterialen tot nieuwe munten. 

V. Van de afdeeling "Stempel- en 11i.edaille
fabricage". 

35. De afdeeling "Stempel- en medaillefa
bricage" is belast met het ontwerpen en ver
vaardigen van medailles, van munt-, medaille-, 

ijk•, waarborg- en zegelstempels, zoowel ten 
dienste van het Rijk als van Y.ijne koloniën en 
bezittingen, en van bijzondere personen of in
stellingen. 

VI. Van . de afdeeling "Poatatempelfabricage" 

36. De afdeeling "Poststempelfabricage" is 
belast met de vervaardiging van stempels voor 
den dienst der posterijen en telegrafie, zoowel 
hier te lande als in de koloniën en bezit tin
gen. 

Vll. Van de afdeeling "O<mtt-óle". 

37. De afdeeling "Contróle" is van de ove
rige afdeelingen van 's Rijks Munt geheel af
gescheiden en onafhankelijk. Zij is belast met 
het voortdurend toezicht op de stipte naleving 
aan 's Rijks Munt van de wettelijke bepalin
gen, het muntwezen betreffende, alsmede op 
het verbruik van munt- en medaillemateriaal 
aan 's Rijks_ Munt. 

38. De afdeeling "Contróle" is belast met 
de ontvangst van alle bij den mnntmeester 
inkomende munt- of medaillemetalen en met 
de expeditie der nieuwvervaardigde muntspe
ciën. 

39. Geene munten van Nederland of van 
zijne koloniën of bezittingen, noch cisailles 
worden ontmunt dan onder toezicht van de 
afdeeling "Controle". 

40. De afdeeling "Contróle" controleert het 
gewicht en, zoo noodig, het gemiddelde ge
halte van: 

I. alle bij den muntmeester, voor rekening 
van het Rijk of zijne koloniën en bezittingen, 
inkomende of van 's Rijks .Munt af te leveren 
munt- of medaillemetalen, munten of medail
les ; 

2. alle munten, medailles, munt- en medail
lemetalen, goud- of zilverhoudende stoffen, 
welke in bewerking worden gegeven, uit de 
munt- of medaillefabricage teruggeleverd wor
den of van de eene werkzaal in de andere 
worden gevoerd; 

8. het in 's Rijks Munt aanwezige munt-. of 
medaillemateriaal, munten of medailles, wan
neer dit door den muntmeester wenschelijk 
wordt geacht. 

41. Het onderzoek naar gewicht en gehalte 
van elke partij nieuwvervaardigde en voor het 
onderzoek opgebrachte munten, alsmede naar 
gehalte of samenstelling van ter verwerking 
bestemd medaillemetaal, nikkelen- of bronzen 
muntmateriaal, geschiedt persoonlijk door de 
twee in artikel 9, 3de lid, bedoelde ambtena
ren van de afdeeling "Contróle". 

De bierbedoelde onderzoekingen geschieden. 



570 23 SEP'l'EMBER 1 909. 

van den muntmeester aan de inzenders terug
gezonden. 

De bepalingen van dit en de beide vorige 
artikelen zijn niet van toepassing, indien de 
muntmeester, ingevolge de artikelen 13 of 14, 
der, bij de wet van 1 Juli 1909 (Staatsblad 
no. 263) gewijzigde wet van 28 Mei 1901 (Staats
blad n•. 130), in een 'burgerlijk of een straf
geding als deskundige wordt gehoord. 

20. Na afloop van elke maand zendt de 
muntmeester aan Onzen Minister van Finan
ciën een tabel van al de uitspraken, als be
doeld in artikel 15 in de vorige maand door 
hem uitgebracht. 

Ook deelt hij aan Onzen voornoemden Mi
nister alles mede, wat in eenig opzicht, ter 
kennis van het Departement van Justitie moet 
worden gebracht. 

21. De Muntmeester draagt zorg, dat een 
of meermalen 's jaars de balansen en gewich
ten van ·•s Rijks Munt aan een onderzoek on
derworpen en hunne afwijkingen vastgesteld 
of opgeheven worden. 

22. De muntmeester draagt zorgt, dat het 
Rijksmagazijn van scheimiddelen in voldoende 
orde en van alles behoorlijk voorzien gehou
den worde en aan de aanvragen van de essai
eurs van den waarborg ten spoedigste worde 
voldaan. 

23. De muntmeester bewaart alle stempels 
en letterblokjes aan 's Rijks Munt voorhanden, 
geeft deze naar behoefte uit en is verantwoor
delijk voor een richtig gebruik. 

Hij ziet toe op de vervaardiging van alle 
stempels en letterblokjes, voor zoover deze 
aan 's Rijks Munt geschiedt, en op de vernie
tiging van de aan den Staat toebehoorende 
stempels en letterblokjes, die voor den dienst 
zijn afgekeurd. Van dit alles worden door 
hem nauwkeurige staten gehouden. 

24. De muntmeester draagt zorg voor de 
instandhouding, rangschikking en catalogisee
ring van het munt- en medaillecabinet aan 
's Rijks Munt. Hierin worden opgenomen 
twee stukken van elke aanmunting en een 
afslag in brons van alken aan 's Rijks Munt 
afgeslagen medaillestempel. 

25. tDe muntmeester doet zoowel door de 
afdeeling .,Controle" als door de afdeeling 
.,Algemeene Zaken" op gewicht en, zoo noo
dig, op gemiddeld gehalte onderzoeken alle 
ter versmelting aan 's Rijks Munt voor reke
ning van het Rijk of zijne koloniën en bezit
tingen, aangevoerde of vandaar te verzenden 
munt- of medaille metalen, munten en me
dailles. 

Elk rapport omtrent bevonden gewicht en 

gehalte wordt geteekend door den ambtenaar, 
die het onderzoek heeft verricht. 

26. Alle ter versmelting inkomende mun
ten en muntmaterialen, niet bedoeld in het 
vorig-artikel, doet de muntmeester op gewicht, 
en zoo noodig, op gehalte onderzoeken door 
de afdeeling "Algemeene Zaken". Mocht hier
over een geschil ontstaan met den inzender, 
dan draagt de muntmeester een nader onder
zoek op aan de afdeeling "Controle". Door 
den muntmeester wordt uitspraak in het ge
schil gedaan. 

27. De muntmeester legt van elke aanmun
ting voor het Rijk of zijne koloniën of bezit
tingen eene rekening af aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

28. Uiterlijk op den tienden dag van iedere 
maand zendt de muntmeester aan de Alge
meene Rekenkamer over de voorafgaande 
maand een staat van ontvangsten en een van 
uitgaven, beiden in tweevoud, vermeldende: 

I. voor zooveel den staat van ontvangsten 
betreft: 

a. de nominale waarde van de voor rekening 
van het Rijk, van zijne koloniën of bezittin
gen vervaardigde en goed bevonden munten ; 

b. de nominale waarde van de door Onzen 
Minister van Koloniën, door de Nederlandsche 
Bank, door het Agentschap van het Ministe
rie van Financiën, en door betaalmeesters bij 
hem overgebrachte munten, daaronder begre
pen de uitsluitend in Nederlandsch-Indië gang
bare munten ; 

c. de opbrengst van het metaal, vervat in 
de bij hem overgebrachte, uit Nederlandsch
Indië afkomstige valsche munten ; 

II. voor zooveel den staat van uitgaven be
treft: 

a. de nominale waarde van de door hem naar 
's Lands kassen, naar de Nederlandsche Bank 
of naar de Koloniën of bezittingen verzonden 
munten ; 

b. de nominale waarde van de sub lb bedoel
de munten, welke door hem zijn versmolten; 

c. de sub Ic bedoelde opbrengst, welke door 
hem in 's Rijks kas is gestort. 

De hiervoren bedoelde staten gaan verge
zeld van de kwitantiën door den muntmeester 
wegens door hem verzonden of afgegeven 
munten ontvangen. 

29. De muntmeester is gemachtigd tot den 
onderhandschen verkoop van het metaal, ver
vat in bij hem overgebrachte, uit Nederlandsch

, Indië afkomstige valsche munten. 
30. -Jaarlijks in de maand Februari zendt 

de muntmeester aan de Algemeene Rekenka
tner: 
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eerlijkheid schuldig maakt, kan hij dien amb· 
tenaar in zijne functiën schorsen. 

Hij geeft hiervan onmiddellijk kennis aan 
Onzen Minister van Financiën, met opgaaf 
der gronden, welke tot de schorsing geleid 
hebben. Schorsing, als in dit artikel bedoeld, 

· heeft geen stilstand van bezoldiging tengevol
ge, tenzij zulks in elk bijzonder geval door 
Onzen Minister van l<'inanciën wordt bepaald· 

9 . Door den muntmeester kan aan de on· 
der hem staande ambtenaren verlof worden 
verleend voor ten hoogste 14 dagen. Langer 
verlof kan door Onzen Minister van Financiën 
worden gegeven . 

Bij ontstentenis of afwezigheid van een dier 
ambtenaren kan de muntmeester de tijdelijke 
waarneming van diens werkzaamheden aan 
een der overige ambtenaren opdragen, met 
dien verstande, dat de ambtenaren der afdee
ling "Controle" niet dan met goedkeuring 
van Onzen Minister van Finaneiën kunnen 
belast worden met de waarneming der werk
zaamheden van een ambtenaar eener andere 
afdeeling. 

Bij ontstentenis of afwezigheid van een der 
twee, in artikel 7 der bij de wet van 1 Juli 
1909 (Staatsblad n°. 263) gewijzigde wet van 
28 Mei 1901 (Staatsblad n°. 130), bedoelde amb
tenaren der afdeeling "Controle", worden diens 
werkzaamheden vervuld, hetzij door den an
der dier twee ambtenaren, hetzij door een, 
door Onzen Minister van Finaneiën aange
wezen, heëedigden plaatsvervanger. Van ont
stentenis of afwezigheid, als in dit lid bedoeld, 
wordt door den muntmeester aan Onzen Mi
nister van Financiën kennis gegeven. 

10. De muntmeester is belast met het toe
zicht over en de zorg voor de gebouwen en 
den inventaris van 's Rijks Munt. 

11 . De muntmeester draagt zorg, dat alle 
opdrachten, betreffende den aanmaak van 
munten, stempels en medailles, zorgvuldig en 
met bekwamen spoed worden uitgevoerd. 

Hij waakt voor een zuinig beheer en zorgt 
voor eene nauwlettende controle op het munt
en medaillemateriaal. 

12. De muntmeester draagt zorg, dat geen 
nieuw vervaardigde munten van 's Rijks Munt 
worden afgeleverd, tenzij van het onderzoek 
en de goedbevinding dier munten door hem 
proces-verbaal is opgemaakt overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 7 der bij de wet van 
1 Juli 1909 (Staatsblad n°. 263) gewijzigde 
wet van 28 Mei 1901 (Staatsblad no-. 130). 

13. De muntmeester doet aan Onzen Minis
ter van Financiën maandelijks opgave van de 
soorten en de hoeveelheden der in de afgeloo. 

pen maand opgebrachte en door hem goedge
keurde munten en der afgeleverde medailles . 

Bij die opgaven worden gevoegd de rappor
ten door de twee in artikel 9, 3de lid, bedoelde 
ambtenaren van de afdeeling "Controle" met 
betrekking tot de in die opgaven vermelde 
munten uitgebracht. 

14. Alle munten, die den muntmeester zijn 
toegezonden, omdat zij op grond van het be
p!ialde bij artikel 18 der Muntwet 1901, moe
ten worden ingetrokken en vermunt, worden 
door hem in ontvangst genomen, geverifieerd 
en beoordeeld. 

15. De muntmeester doet uitspraak over 
alle munten, die als verdacht van valschheid, 
vervalsching of opzettelijke schennis, zijn aan 
gehouden en aan zijn onderzoek onderworpen, 
snijdt, indien de uitspraak het vermoeden be
vestigt, de stukken door, en zendt ze aan den 
inzender terug, een en ander onverminderd 
de bepalingen van het 6de en 6de lid van ar
tikel 17 der Muntwet 1901. 

16. De muntmeester doet uitspraak in ge
schillen van allooi en essaai . 

Evenzeer doet hij de uitspraken, bedoeld in 
artikel 26 der laatstelijk bij de wet van 1 Juli 
1909 (Staatsblad n°. 253) gewijzigde wet van 
18 September 1852 (Staatsblad n°. 178) omtrent 
den waarborg en de belasting der gouden en 
zilveren werken. 

17. Van de ontvangst van pakketten , hou
dende voorwerpen, waarover een uitspraak 
verlangd wordt, geeft de muntmeester kennis 
aan de inzenders . 

18. Indien voor het in ttl stellen onderzoek 
gevorderd wordt, dat van de ingezonden voor
werpen een gedeelte wordt afgenomen of de 
gedaante dier voorwerpen door versmelting of 
anderszins verandere, wordt zulks in de uit
spraak, door den muntmeester uit te breugen, 
vermeld. 

19. De uitspraak bevat de gronden , waarop 
zij berust. De muntmeester zorgt, dat zijne 
uitspraken binnen den kortst mogelijken tijd 
worden uitgebracht, uiterlijk binnen veertien 
dagen, nadat de te onderzoeken stukken zijn 
ontvangen. 

Mocht het tengevolge van bijzondere om
standigheden onmogelijk worde::i bevonden 
de uitspraak binnen dien tijd uit te brengen, 
dan is de muntmeester verplicht van dat uit
stel en van de omstandigheid, die daartoe 
aanleiding heeft gegeven, aan de inzenders 
der te onderzoeken voorwerpen mededeeling 
te doen. 

Na beëindiging van het onderzoek worden 
de onderzochte voorwerpen met de uitspraak 
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22 September 1909. BESLUIT , houdende bepa
ling van den dag, waarop de artikelen 3 
en 4 v,m de Schepenwet in werking treedt. 
S. 317. 

Bepaald op 1 October 1909. 

23 Sep tember 1909. BESLUIT, houdende rege
Hng -van, de inrichting van den dienst van 
's Rijks Munt. S. 318. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gilzien artikel 4, 2de lid, der wet van den 
28sten Mei 1901 (Staatsblad n°. 130), houdende 
bepalingen omtrent het toezicht en de zorg 
over de zaken der Munt, zooals die wet is ge
wijzigd bij de wet van 1 Juli 1909 (Staatsblad 
n°. 263): 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van den 4den Augustus 1909, ne. 
114, Generale Thesaurie; 

Den Rxad van State gehoord (advies van 
den 7den September 1909, n°. 14) ; , :· 

Gezien het nader rapport van Onzen•Minis• 
ter van .Financiën van den 17den September 
1909, n°. 31, Generale Thesaurie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Vast te stellen de volgende voorschriften 

tot regeling van de inrichting van den dienst 
van 's Rijks Munt. 

I. Algemeene bepalingen. 

Art. 1. De dienst van 's Rijks Munt wordt 
verdeeld over de volgende afdeelingen : 

1. Algemeene Zaken ; 
2. Muntfabricage ; 
3. Stempel- en medaillefabricage ; 
4. Poststempelfabricage ; 
6. Controle. 
2. Onverminderd hetgeen in de artikelen 

43 sub 1, 2 en 4, 44 tot en met 48 er: 60 tot 
en met 64 van dit besluit omtrent gewichts
en gehaltebepalingen, omtrent het afzonderen 
van munten of ander materiaal voor onder
zoek en omtrent het verzegelen, na verpak
king, der nieuw vervaardigde specie, aan de 
afdeeling "Contröle" of aan ambtenaren van 
die afdeeling is opgedragen, staan de in het 
vorig artikel bedoelde afdeelingen onder de 
bevelen van den muntmeester. 

3 . Wanneer zulks in bijzondere omstandig
heden naar het oordeel van den muntmeester 
noodig is, kan deze een deel der werkzaam
heden van eene afdeeling tijdelijk aan eene of 
meer der andere afdeelingen opdragen ; de• 
ze bepaling is niet van toepassing op de af
deeling "Controle". 

Andere dan de in dit besluit genoemde werk-

zaamheden en onderzoekingen kunnen ten be• 
hoeve van 's Rijks Munt of van het munt
wezen door den muntmeester aan de afdeelin
gen of aan hare ambtenaren worden opgedra
gen. 

II. Van den ,nuntmeester. 

4. De muntmeester legt bij de aanvaarding 
zijner betrekking in handen van Onzen Minis
ter van .Financiën den eed van zuivering af, 
voorgeschreven bij het Koninklijk besluit van 
31 October 1828, n°. 103, in het formulier let
ter A, alsmede den navolgenden ambtseed : 

,,Ik zweer (beloof), dat ik het mij opgedra
gen ambt met getrouwheid zal vervullen. 

Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig (dat 
beloof ik)". 

5. De muntmeester is gehouden Onzen Mi
nister van Financiën voor te lichten omtrent 
alle punten, het muntwezen betreffende, die 
aan zijn oordeel worden onderworpen. 

Hij heeft de bevoegdheid aan Onzen Minis
ter van .Financiën alle zoodanige voorstellen 
te doen of beschouwingen mede te deelen , 
als waardoor hij vermeent de hem toever• 
trouwde belangen of die van het muntwezen 
te bevorderen. 

Hij houdt zich op de hoogte van den toe• 
stand der muntcirculatie en verricht de werk
zaamheden, die liem in het belang van eene 
behoorlijke circulatie van 's Rijks munten en 
eene gelijkmatige verdeeling der aanmuntin
gen voor rekening van het Rijk, door Onzen 
Minister van Financiën worden opgedragen. 

6. Voo~ afwezigheid van 4 dagen of langer 
buiten de gemeente Utrecht behoeft de munt
meester verlof van Onzen Minister van Finan
ciën. 

7. Met inachtneming van de bepalingen van 
dit besluit, stelt de muntmeester, onder goed
keuring van Onzen Minister van Financiën, 
de voor de uitvoering van het werk noodige 
instructiën der onder hem staande ambtenaren 
vast. 

Hij benoemt, schorst en ontslaat de losse 
werklieden. 

8 . Den muntmeester is de handhaving van 
de goede orde in de gebouwen van 's Rijks 
Munt opgedragen. 

Hij zorgt, dat alle onder heru staande amb
tenaren stiptelijk en getronw hunne plichten 
vervullen en dat door hen niet gehandeld wor
de in strijd met artikel 6 der, bij de wet van 
1 Juli 1909 (Staatsblad n°. 268) gewijzigde, wet 
van 28 Mei 1901 (Staatsblad n°. 180). 

Wanneer een ambtenaar, onder hem ge-· 
plaatst, zich aan wangedrag, ontrouw of on-
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onder de bevelen van een districtshoofd, meent 
dat gevaarlijke stoffen op ongeoorloofde wijze 
zijn geladen of dat door ondoelmatige belading 
de stabiliteit van het schip gevaar loopt, ·dan 
vraagt hij de machtiging van dat districtshoofd 
om de lading, geheel of gedeeltelijk te doen los
sen of om eene stabiliteitsproef te doen nemen. 

2. Eveneens kan een districtshoofd uit 
eigen beweging, indien hij zulks noodig oordeelt, 
gelasten, dat de reeds ingenomen lading geheel 
of gedeeltelijk wordt gelost of dat eene stabili
teitsproef wordt genomen, hetzij met het ledige, 
hetzij met het hela.den schip. 

3. In de in het eerste en in het tweede lid 
bedoelde gevallen, zoomede in het geval, be
doeld in artikel 13, doet het disttictshoofd 
onverwijld mededeeling aan den hoofdinspec
teur. Hierbij vermeldt hij tevens, of van de 
zijde van den eigenaar of van den schipper 
tegen deze lastgevingen bezwaar is gemaakt. 
Is dit geschied, dan gaat hij niet tot de uit
voering over, voordat de beslissing van den 
hoofdinspecteur is ontvangen, of, voor het 
geval beroep is ingesteld, voordat omtrent dit 
beroep is beslist. 

16. De districtshoofden zijn verplicht, van 
alle voorvallen met betrekking tot het toezicht 
binnen hun district nauwkeurig aanteekening 
te houden of te doen houden in hiervoor aan
gelegde registers. 

17. 1. JaarlijksvóórlAprilzendtdehoofd. 
inspecteur aan Onzen Minister een verslag 
betreffende de werking en de toepassing van 
de wettelijke voorschriften en den gang van 
den dienst in alle districten, benevens statis
tische opgaven en eene beoordeeling van de aan 
hem ondergeschikte aml>tenaren. 

2. Telkens wanneer door den hoofdinspec
teur vrijstelling wordt verleend van het na
leven van eene of meer bepalingen van den al
gemeenen maatregel van bestuur tot uitvoering 
Tan de artikelen 5, 9 en 17 van de Schepenwet, 
wordt daarvan door hem onder opgave der 
gronden aan Onzen Minister verslag uitgebracht, 

18. 1. De districtshoofden zijn, ieder voor 
hun district, gemachtigd de reizen te doen. 
tot het onderzoeken van schepen noodzakelijk. 

2. Desgevorderd machtigen zij de onder hunne 
bevelen staande ambtenaren tot gelijk doel. 

19. 1. De ambtenaren der scheepvaart
inspectie behoeven voor elke afwezigheid van 
hunne standplaats, welke niet met den dienst 
in verband staat, en langer dan acht dagen 
duurt, verlof van Onzen Minister. 

2. Het districtshoofd is bevoegd aan de 
ambtenaren, onder zijne bevelen werkzaam 
een vedof tot afwezigheid van ten hoogs~ 

vier dagen te verleenen, of zelf zoodanig verlof 
te nemen, dit laatste onder gehoudenheid daar
van kennis te geven aan den hoofdinspecteur. 

3. De hoofdinspecteur is bevoegd aan de 
hem toegevoegde ambtenaren van de scheep
vaartinspectie een verlof tot afwezigheid van 
niet langer dan acht dagen te verleenen, of 
zelf zoodanig verlof te nemen, dit laatste 
onder gehoudenheid daarvan kennis te geven 
aan Onzen Minister. 

4. De hoofdinspecteur is bevoegd aan de 
niet aan hem toegevoegde ambtenaren van de 
scheepvaartinspectie een verlof tot afwezigheid 
van lange,.- dan vier en niet langer dan acht 
dagen te verleenen. 

5. De aanvragen om verlof tot afwezigheid 
va.n de ambtenaren, onder de be, elen van een 
districtshoofd werkzaam, geschieden door diens 
tusschenkomst, zoo zij aan den hoofdinspecteur 
zijn gericht, en indien zij aan Onzen Minister 
zijn gericht tevens door de .usschenkomst van 
den hoofdinspecteur. 

6. De aanvragen om verlof van districts
hoofden en van de aan den hoofdinspecteur 
toegevoegde ambtenaren aan Onzen Minister 
geschieden door tusschenkomst van den hoofd
inspecteur. 

7. Door Onzen Minister kan een inspecteur 
worden aangewezen om bij afwezigl-eid van den 
hoofdinspecteur dezen te vervangen. 

20. 1. De ambtenaren van de scheepvaart
inspectie zenden de door hen opgemaakte pro
cessen-verbaal aan den bevoegden ambtenaar 
van het Openbaar Ministerie. Gelijktijdig 
doen zij een uittreksel uit het proces-verbaal -
de ambtenaren, onder de· be~elen van een dis
trictshoofd werkzaam, door diens tusschen
komst - toekomen aan den hoofdinspecteur. 

2. Op gelijke wijze wordt zoo mogelijk het 
gevolg, dat het proces-verbaal heeft gehad, ter 
kennis van den hoofdinspecteur gebracht. 

21. Bij de uitoefening van hun ambt zijn de 
ambtenaren van de scheepvaartinspectie steeds 
voorzien van eene hun door Onzen Minister af 
te geven legitimatiekaart. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is belast met de uitvoering van dit be
sluit, het\\'elk gelijktijdig in het Staatsblad en 
in de Staatscourant zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Re.ad van State en aan de Algemeene Reken
kamer. 

Het Loo, den 22sten September 1909. 
(get.) W I L H E L M I N A. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel., 
(get.) A. S. TAI.MA. 

(Uitgeg. 25 Sept. 1909.) 
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adjunct-inspecteurs of experts werkzaam kun
nen worden gesteld. 

2. Het districtshoofd verricht zijne ta.a.k on
der de bevelen va.n den hoofdinspecteur . 

8. De hoofdinspecteur ka.n, wanneer in bij
zondere omstandigheden de belangen va.n den 
dienst dit vorderen, a.a.n de ambtenaren werk
za.a.mheden opdragen in een ander district da.n 
wa.a.rin zij bevoegd zijn. 

9. l. De &mbtena.ren va.n de scheepvaart
inspectie houden doorloopend toezicht op den 
toestand, wa.a.rin de schepen in hun district 
zich bevinden, op hunne uitrusting, hela.ding en 
bemanning, in zooverre het toezicht op deze 
zaken bij en krachtens de Schepenwet is voor
geschreven. 

2. Voor de uitoefening va.n het in het vorige 
lid bedoelde toezicht begeven zij zich op on
gezette tijden a.a.n boord der a.a.n het toezicht 
onderworpen schepen en op de wen en en in de 
dokken, wa.a.r deze schepen zich bevinden. 

3. Zij overtuigen zich of de schepen op 
merkbare wijze in sterkte zijn a.chteruitgega.a.n, 
da.n wel scha.de hebben beloopen en of her
stellingen op afdoende wijze en met deugdelijk 
ma.teria.Rl worden en zijn verricht. 

4. Zij overtuigen zich ,,f is of za.l worden 
voldaan a.a.n de voorschriften, in artikel 4 
der Schepenwet bedoeld of krachtens artikel 5 
dier wet gesteld of gegeven. 

5. Zij zijn bevoegd, zich alle in den in het 
vorige lid bedoelden a.lgemeenen maatregel va.n 
bestuur genoemde voorwerpen te doen ver
toonen, inzage te nemen va.n het scheeps- en 
het machineka.merjourna.a.l, va.n de registers va.n 
waarnemingen betreffende kompassen en tijd
meters, va.n de certificaten en bewijzen, afge
geven bij het onderzoeken va.n la.nta.a.rns, in
strumenten, enz. en in het algemeen va.n alle 
bescheiden, welke kunnen dienen om te beoor
deelen, of de bepalingen worden na.geleefd. 

6. Ingeval va.n twijfel of de bepalingen va.n 
de artikelen 27, 28 en 29 va.n den a.lgemeenen 
maatregel va.n bestuur tot uitvoering va.n de 
artikelen 5, 9 en 17 va.n de Schepenwet be
hoorlijk worden na.geleefd, wordt door hen de 
voorlichting ingeroepen va.n den Directeur va.n 
eene der Filia.a.linrichtingen va.n het Koninklijk 
Nederla.ndsch Meteorologisch Instituut of va.n 
personen, die door Onzen Minister zijn aange
wezen a.ls bevoegd om deze ambtenaren in som
mige opzichten te vervangen. 

7. Zij doen va.n tijd tot tijd de scheeps
booten te water brengen, en brandspuiten en 
lenspompen te werk stellen om zich va.n de 
goede werking te overtuigen. 

10. l. Bemerkt een a.mbtena.a.r va.n de 

scheepvaartinspectie, da.t a.a.n een of meer 
voorschriften niet is voldaan, da.n ma.a.kt hij 
den schipper hierop opmerkzaam. 

2. Blijkt hem uit het ontvangen antwoord, 
da.t het ~oornemen niet besta.at, a.a.n de op
merking gevolg te geven; is de tijd va.n vertrek 
va.n het schip zoo na. op handen, da.t wellicht 
de tijd hiervoor za.l ontbreken, of ziet hij bij 
een na.der bezoek, da.t er nog geen gevolg a.a.n 
gegeven is, da.n handelt hij onverwijld overeen
komstig het bepaalde in artikel 15 va.n de 
Schepenwet door hiervan kennis te geven a.a.n 
den hoogsten in rang der ter plaatse bevoegde 
ambtenaren der scheepvaartinspectie. 

11. l. De ambtenaren va.n de scheepvaart
inspectie zijn verplicht va.n alle belangrijke 
zaken, welke zich bij hunne inspecties voor
doen, a.a.nteekeninp; te houden. 

2. De ambtenaren va.n de scheepvaart
inspectie, die werkzaam zijn gesteld onder de 
bevelen va.n een districtshoofd, zijn verplicht 
dezen met hunne a.a.nteekeningen in kennis te 
stellen. 

12. l. De districtshoofden zien toe op de 
nauwgezette plichtsbetrachting va.n de onder 
hunne bevelen ge11telde ambtenaren. 

2. Hiertoe begeven zij zich ook a.a.n boord 
va.n de schepen, op de werven en in de dokken, 
wa.a.r zich onder toezicht staande schepen 
bevinden. 

3. Door tusschenkomst va.n de onder hunne 
bevelen gestelde ambtenaren en door andere 
doeltreffende middelen zorgen zij steeds op de 
hoogte te blijven va.n den toestand va.n de 
schepen, welke zich binnen hun district be
vinden. 

4. Indien een schip, waaromtrent iets bij
zonders met het oog op het toezicht valt op 
te merken, uit hun district na.ar een ander 
wordt gebracht, geven zij hiervan kennis a.a.n 
het be voegde districtshoofd. 

13. Wanneer een districtshoofd va.n oor
deel is, da.t het noodig za.l zijn, een schip te 
dokken of op andere wijze droog te zetten, 
geeft hij hiervan zoo tijdig mogelijk kennis a.a.n 
den eigenaar en den schipper, opdat dezen 
hiermede rekening kunnen houden bij het re
gelen der werkzaamheden. 

14. Wanneer een districtshoofd verneemt, 
da.t in de gevallen, bedoeld in a.1 tikel 10, lste 
lid, meeningsverschil besta.at tusschen den 
ambtenaar en den schipper of den eigenaar, da.n 
stelt hij zich op de hoogte en tracht overeen
stemming te bewerken ten einde verdere moei
lijkheden te voJrkomen. 

15. l. Wanneer een ambtenaar va.n de 
scheepvaartinspectie, die werkzaam is gesteld 



22 SEP'fEMBEJt 1909. 5fi5 

voorkomen en de gehoorscherpte aan de bo
"'enstaande eischen voldoet. 

C. Aanwijzing en belooning van de genees
kundigen. 

10. Voor de keuringen van het gezichtsor• 
gaan en van het gehoororgaan van schippers, 
stuurlieden, machinisten, machinist-stokers en 
uitkijken worden door Onzen Minister ge
neeskundigen aangewezen, die daarbij in acht 
nemen de hierbovPn omschreven eischen. 

20. De keuringen, in dit reglement bedoeld, 
worden verricht in de daartoe door Onzen 
Minister aan te wijzen plaatsen, naar keuze 
van de belanghebbenden. 

30_ Aan de met de keuringen belaste genees
kundigen wordt voor rekening van het Rijk 
eene belooning toegekend ten bedrage van 
twee gulden en vijftig cent voor elke keuring 
bedoeld in A, 3°, a en B, 2°, a, en zulks voor 
zoover betreft de geneeskundigen, die geene 
Rijksbetrekking bekleeden, waaraan bezoldi
ging is verbonden, in afwijking van het be
paalde in artikel 2 van het Koninklijk besluit 
van 12 Februari 1851 (Staatsblad n°. 12). De 
kosten van de andere keuringen worden door 
de belanghebbenden zelven gedragen. Deze 
kosten mogen niet meer bedragen dan twee 
gulden en vijftig cent voor elke keuring. 

Behoort bij Koninklijk besluit van den 22 
sten September l909 (Staatsblad n°. 315), 

Mij bekend, 

De Min. van Landbouw, N ijverheid en Handel, 
(!Jet.) A. S. TALMA. 

22 September 1909. BESLUIT, tot uitvoering 
van artikel 10 der Schepenwet. S. 316. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 19 Juli 
1909 n°. 1597, afdeeling Nijverheid; 

Den Raad van State gehoord, advies van 24 
Augustus 1909 n°. 43 ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 September 1909, n°. 
3967, afdeeling Nijverheid; 

Gelet op artikel 10 der Schepenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan, met in

gang van den dag, waarop de Schepenwet, 
met uitzondering van het bepaalde in de arti· 
kelen 3 en 4, in werking treedt, vast te stellen 
de navolgende instructie voor de ambtenaren 
van de scheepvaartinspectie. 

Art. 1. Voor de toepassing van dit besluit 
wordt verstaan onder "Onze Minister", Onze 

Minister met de uitvoering van de Schepenwet 
belast. 

2. 1. De ambtenaren van de scbeepvaart
inspectie dragen den titel van hoofdinspecteur, 
inspecteur, adjunct-inspecteur en expert. 

2. Onze Minister wijst eiken ambtenaar van 
de scheepvaartinspectie, met uitzondering van 
den hoofdinspecteur en het aan dezen toege
voegd personeel, het district of de districten 
aan, waarin hij bevoegd zal zijn, benevens eene 
standplaats. 

3. De ):ioofdinspecteur en het an.n dezen 
toegevoegd personeel hebben hunne standplaats 
te 's-Gravenhage. 

3. De ambtenaren van de scheepvaartin
spectie leggen bij de aanvaarding hunner be
diening in handen van Onzen Commissaris in 
de provincie, waarin hunne standplaats is 
gelegen, den eed of de belofte af, dat zij de 
plichten hunner bediening getrouw zullen ver· 
vullen. 

4. 1. De ambtenaren van de scheepvaart
inspectie bekleeden geen ander ambt of andere 
bediening zonder Onze toestemming en nemen 
rechtstreeks noch middellijk de.el aan scheep
vaartondernemingen of aanverwante onder
nemingen. 

2. Voor het aanvaarden van eene opdracht 
tot het verrichten , ·an 1Verkzaamheden ten be
hoeve van derden hebben zij schriftelijke ver
gunning van Onzen Minister noodig. 

5. 1. De hoofdinspecteur is belast met de 
algemeene leiding van den dienst der scheep
vaartinspectie, onder de bevelen van Onzen 
Minister. 

2. Aan den hoofdinspecteur kunnen amb
tenaren worden toegevoegd. 

6. 1. Voor het toezicht, met uitzondering 
van dat op de zeevisschersvaartuigen, welke 
thuis behooren in Noordholland, Zuidholland 
en Zeeland, worden drie districten gevormd 
onderscheidenlijk omvattende: 

1 °. N oordholland ; 
2°. Zuidholland en Zeeland en de groote 

rivieren voor zoover deze voor zeeschepen be
vaarbaar zijn ; 

3°. Groningen, Friesland en Drenthe en de 
Zuiderzeeplaatsen, welke niet in Noordholland 
gelegen zijn. 

2. Voor het toezicht op de zeevisschers
vaartuigen, welke thuis behooren in Noord
holland, Zuidholland en Zeeland, wordt een 
afzonderlijk ~ vierde - district gevormd. 

7. 1. Het toezicht wordt in elk district 
uitgeoefend door eenen inspecteur (districts
hoofd), onder wiens bevelen een of meer vau ue 
overige in artikel 2 genoemde inspecteurs, 
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dit reglement reeds als zoodanig dienst doen, 
aan eene keuring van hun gezichtsorgaan wor
den onderworpen binnen twee jaren na ge
noemd tijdstip en moeten, indien zij eerst na 
dat tijdstip in dienst zullen treden, vooraf aan 
zoodanige keuring worden onderworpen. 

2°. De onder l o. bedoelde verplchting geldt 
niet ten aanzien van degenen, die binnen de 
drie jaren, voorafgaande, hetzij aan genoemd 
tijdstip, hetzij aan het oogenblik van hun in 
dienst treden, ter gelegenheid van een examen 
voor een der genoemde qualiteiten aan de 
daarbij gestelde eischen van lichamelijke ge
schiktheid hebben voldaan, met dien verstan
de, dat het voor schippers, stuurlieden en uit
kijken een stuurlieden:examen en voor machi
nisten en machinist-stokers een machinisten
examen moet zijn geweest. 

3°. Schippers, stuurlieden, machinisten, ma
chinist-stokers en uitkijken moeten opnieuw 
aan eene keuring van hun gezichtsorgaan 
worden onderworpen : 

a. wanneer zij handelingen of verzuimen 
hebben gepleegd, welke onvoldoende gezichts
scherpte of onvoldoend kleureno'nderscheidings
vermogen doen veronderstellen ; 

b. binnen een jaar na het voltooien van het 
veertigste levensjaar ·: 

c. telkens na verloop van vijf jaren na de 
keuring onder b. van dit nummer bedoeld. 
Is in den loop van een der hier bedoelde tijd
vakken van vijf jaren of binnen vijf jaar vóór 
het voltooien van het veertigste levensjaar 
door den belanghebbende een examen, als on
der nummer 2 bedoeld, afgelegd, dan begint 
het nieuwe tijdvak van vijf jaren te loopen 
op den dag, waarop de onder dat nummer 
bedoelde keuring heeft plaats gehad. 

4°. Bij de in dit reglement bedoelde keurin
gen. van het gezichtsorgaan van schippers, 
stuurlieden en uitkijken worden de volgende 
eischen in acht genomen : 

a. dat de belanghebbende bezit eene ge
zichtsscherpte zonder corrigeerende glazen en 
een kleurenonderscheidingsvermogen voor rood 
en groen bij doorvallend licht, bij J,et zien 
met beide oogen gelijktijdig = ½ of bij het 
zien met elk oog afzonderlijk = 1/ , of bij het 
gemis van een oog op het andere = ¾, 

of wel, ziende met beide oogen gelijktijdig 
= 1/ 3 , mits met cylindrische of positieve sfe
rische glazen ¾ wordt bereikt ; 

b. dat hij op een der oogen een on beperkt 
gezichtsveld heeft : 

c. dat hij heeft uitwendig gezonde oogen 
en oogleden zonder neiging tot habitueele 
congestie of ontsteking. 

50_ Bij de in dit reglement bedoelde keurin 
gen van het gezichtsorgaan van machinisten 
en machinist-stokers worden de volgende ei
schen in acht genomen : 

a. dat de belanghebbende bij het zien met 
beide oogen gelijktijdig zonder glazen eene 
gezichtsscherpte beeft = 1 / •, of met elk oog 
afzonderlijk = 1/ 1, of bij het gemis van een 
der oogen op het andere = ½ ; 

b. dat bij op een der oogen een onbeperkt 
gezichtsveld heeft ; 

c. dat hij uitwendig gezonde oogen en oog
leden heeft. 

B. Keuringen van het gehoororgaan. 

1°. Ten aanzien van de keuringen van het 
gehoororgaan geldt hetgeen onder de nummers 
1 en 2 betreffende de keuringen van het ge
zichtsorgaan is bepaald. 

2°. Schippers, stuurlieden , machinisten, ma
chinist-stokers en uitkijken moeten opnieuw 
aan eene keuring van hun gehoororgaan wor
den onderworpen : 

a. wanneer zij handelingen of verzuimen 
hebben gepleegd, welke onvoldoende gehoor
scherpte doen veronderstellen ; 

b. telkens na verloop van vijf jaren na de 
vorige keuring. 

Is in den loop van een der hier bedoelde 
tijdvakken van vijf jaren door den belangheb
bende een examen, als onder nummer 2 be
treffende de keuringen van het gezichtsorgaan 
bedoeld, afgelegd, dan begint het nieuwe tijd
vak van vijf jaren te loopen op den dag, waar
op de onder dat nummer bedoelde keuring 
heeft plaats gehad. 

3°. Bij de in dit reglement bedoelde keu
ringen van het gehoororgaan van schippers, 
stuurlieden, machinisten, machinist-stokers 
en uitkijken worden de volgende eischen in 
acht genomen : 

a. dat de belanghebbende met elk oor af
zonderlijk woorden, die hem fluisterend op 
een afstand van twee meter worden voorge
zegd, terwijl zijn andere oor afgesloten wordt, 
goed verstaat en na kan zeggen ; 

b. dat bij hem niet aanwezig is eenige be
langrijke afwijking in den toestand van den 
uitwendigen gehoorgang, van het middenoor 
of van het inwendige oot, waarvan eene be
langrijke vermindering van het gehoor of eene 
etterachtige afscheiding het gevolg is ; 

c. dat, indien bij hem op een der ooren eene 
zoogenaamde radicale ooroperatie is verricht, 
de operatieholte geheel door een beenigen 
wand omgeven is, waarin geene defecten 
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ketelopeningen omsluiten. De eindelijke ver
mindering met het oog op bovenbouw ze.l er 
ve.n e.fhe.ngen, of e.l de.n niet tijdelijke me.ar af
doende middelen ter afsluiting der openingen 
in het schutdek aanwezig _zijn. 

a. Voor de effectieve lengte ve.n den boven
bouw moet, wanneer stevige middelen, als hier
onder uiteengezet, ter tijdelijke afsluiting der 
openingen in het schutdek e.e.nwezig zijn, de 
e.ls boven berekende lengte vermeerderd wor
den met de helft ve.n het verschil tusschen die 
lengte en de lengte ve.n het schip genomen. 

b. Zijn geene afdoende tijdelijke middelen ter 
afsluiting e.e.nwezig,de.n moet de effectie e lengte 
van den bovenbouw berekend worden, door bij 
de e.Js bo-ven berekende lengte een-vierde in
ple.ats van de helft ve.n het verschil tusschen 
die lengte en de lengte ve.n het schip te voegen. 

c. Zijn de openingen in het schutdek grooter 
de.n boven werd vermeld, de.n moet de ver
mindering voor de aangenomen lengte ve.n den 
bovenbouw naar verhouding -ve.n de werkelijke 
openingen tot de omschreven breedte en een 
volledige well gewijzigd worden. 

4. 1fiddelen ter tijdelijke afsluiting der ope
ningen in het schutdek mogen e.Js afdoende 
beschouwd worden, wanneer ze ten minste 
we.t veiligheid en sterkte betreft voldoen ae.n 
de volgende eischen. 

De verple.atsbe.re plan.ken om de openingen 
e.f te sluiten mogen niet dunner zijn dan in 
artikel 43 Lloyds Rules (1885) voor tentdekken 
is voorgeschreven. 

De plan.ken moeten door verple.e.tsbe.re bal
ken ondersteund worden, langs- of dwars
scheeps aangebracht op niet grooter onder
lingen e.fste.nd de.n 1.5 M., e.e.n de einden 
stevig bevestigd en het dek bij de openingen 
stevig ondersteund door stutten ve.n het dek 
ne.e.r beneden. 

De verplaatsbare plan.ken moeten ve.n oog
bouten en sjorrings voorzien zijn, of ve.n eenig 
ander even afdoend middel om ze ter plaatse 
te bevestigen. 

5. De verschansingpoorten uit artikel 11 e 
behoeven niet aanwezig te zijn, wanneer af
doende middelen ter tijdelijke afsluiting der 
openingen in het schutdek tijdens stormweer 
zijn aangebracht. 

Zijn deze middelen ter afsluiting der openin
gen echter niet aanwezig, hetzij in schepen 
met een of met meer openingen in het schutdek, 
dan moeten de verschansingpoorten ve.n goed 
aa.ngebre.chte ontlastkleppen voorzien worden, 
met een minimum oppervlak volgens de vol
gende te.bel. 

Lengte ve.n de Ópening 
in het schutdek. 

1.5 M. 
3.0 " 
4.5 " 
6.0 " 
7.5 " 

Verschansing poort
oppervle.k ae.n elke 

zijde in M2. 

0.40 
0.60 
0.70 
0.75 
0.80 

oppervlakte der versche.nsingpoorten 
kleiner, de.n moet het vrijboord met ½ pet. 
ve.n de eemeten holte verhoogd worden, mits 
voor schepen, in artikel 12 behandeld, het vrij
boord niet meer verhoogd wordt dan .noodig 
zou zijn tengevolge van bovenbouw van de
zelfde lengte en soort, me.ar met open well, 
zooe.ls is vastgesteld in verschillende bepalin
gen, welke ten opzichte ve.n ce.mpe.gnes, brug
huizen en bakken, in de lastlijn-te.bellen zijn 
se.mengewt. 

6. De vermindering voor den zomer moet 
geïnterpoleerd worden tusschen A en C ne.e.r 
verhouding ve.n de toegestane effectieve lengte 
van den bovenbouw ; de aangewezen uitwate
ring voor die schepen mag nooit minder zijn 
de.n voor een volledig tentdekschip met de
zelfde afmetingen berekend zou zijn. 

7. Bij het bepalen van de uitwatering zul
len een luikgat met stevig ijzeren of sta.Jen 
Juikhoofd, met Juikrustgrendels van de ge
bruikelijke soort en lippen om de grendels of 
beugels in te leggen, stevig e.e.n de hoofden der 
luiken geklonken, dwars- en la.ngscheepsbe.lken, 
stevige luiken en presennings als blijvende mid
delen ter afsluiting beschouwd worden. 

Een bovenbouw, welke alleen op deze wijze 
beschermde openingen heeft, moet e.ls blijvend 
afgesloten beschouwd worden. 

Behoort bij Koninklijk besluit van den 
22sten September 1909, (Staatsblad n°. 315). 

Mij bekend, 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

(get.) A. s. TALMA. ,. 
* ~ 

BIJLAGE Vl. 

REGLEMENT op de geneeskundige keu
ringen van schippers, stuurlieden, machi
nisten, machinist-stokers en personen, aan 
wie aan boord het houden van uitkijk in 
zee kan worden opgedragen (uitkijken). 

A. Keuringen van het gezichtsorgaan. 

10. Schippers, stuurlieden, machinisten, ma. 
chinist stokers en uitkijken moeten, indien zij 
op het tijdstip van in werking treding van 

36* 
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verschil tusschen het vrijboord in tabel A (na 
correctie voor de zeeg) en tabel C worden af
getrokken. 

Is de effectieve lengte 6/w dan moet 55 pet. 
worden afgetrokken enz. naar verhouding, en 
voor tusschengelegen lengten moet men in
terpoleeren. 

14. Voor de schepen, welke een onbeschoten 
ha.rbour- of hoofddek hebben, moet de correctie 
toegepast worden, wanneer men de lineaire 
wijze van berekenen van artikel 6 b volgt. 

15. De dwa.rsscheepsche en langscheepsche 
sterkte van het schip wordt geregeld na.ar die, 
welke vereischt wordt voor driedekschepen van 
dezelfde lengte, breedte, gemeten holte en vol
heidscoëfficient. De afmetingen der verband
deelen van de turret moeten zoo bepaald wor
den, dat de materiaalspanning van de turret 
midscheeps, niet grooter is dan die bij het 
standaardschip van dezelfde afmetingen en 
vorm, dat verbanddeelen heeft voldoende aan 
de eischen van de 100 A klasse Lloyds Register 
voor d.riedekschepen, wanneer zij geladen zijn 

. tot het in tabel A gegeven vrijboord met a~
trek van 12 pCt. 

16. Is een schip gebouwd met een turret 
smaller dan 5/ 10 van de breedte van het schip, 
of lager dan ¼ van de gemeten holte, of is de 
straal van de kromming bij de verschansing 
grooter dan 20 pCt. van de gemeten holte, of 
valt de middellijn van den cirkel boven het 
snijpunt van het verticale boord met eene af, 
geronde verschansing. dan moeten alle bij
zonderheden en berekeningen met het voorstel 
tot toekenning van eene uitwatering overgelegd 
worden. 

17. Het in het certificaat van uitwatering 
aangewezen vrijboord moet van uit de turret
deklijn uitgezet worden. 

.. 
* .. 

REGELS ter bepaling van de uitwatering 
voor ( ahelter-) achutdekschepen. 

In de volgende artikelen wordt onder de uit
drukking schutdekschip verstaan, een stoom
schip met een completen stevigen bovenbouw 
over de geheele lengte van het schip, terwijl 
deze bovenbouw (verder schutdek genoemd) 
doorloopt en niet onderbroken is in de zijden 
van het schip, maar met· een of meer openingen 
in het midden, welke geen blijvende afsluit
middelen hebben, met of zonder middelen ter 
tijdelijke afsluiting. De volgende regels zijn 
in acht te nemen bij het bepalen van het vrij
boord voor schutdekschepen. 

Alle luiken in het dek, onmiddellijk onder 

het schutdek móeten voorzien zijn van stevigé 
luikl10ofden, luiken en leggers, zoos.Is in arti
kel 24 is omschreven. De luiken moeten af
doende middelen hebben om ze te schalmen 
en alle trapgaten en dergelijke openingen moe
ten op afdoende wijze gesloten kunnen worden. 

1. Bij het opmaken van de correctie voor 
de zeeg overeenkomstig artikel 18 van de 
lastlijn-tabellen, moet die zeeg aan de einden 
van het schip gemeten worden en de uitwate
ring gecorrigeerd worden voor de zeeg, bij ·het 
bepalen van de vermindering voor bovenbouw. 

2. a. Ingeval de schutdekschepen slechts 
ééne opening in het schutdek hebben, moet de 
correctie voor de lengte volgens a1·tikel 9 uit 
de lastlijn-tabellen de helft zijn van die in 
tabel A en de vermindering voor bovenbouw 
moet volgens de hieronder volgende methode 
volgens artikel 11 bepaald worden, mits de 
effectieve lengte van den bovenbouw niet min
der dan 6/ 10 van de lengte van het schip besla.at 
en deze lengte bepaald is in de veronderstelling, 
dat de dekopening een open well is en volgens 
de verschilllende bepalingen, samengevat in de 
lastlijn-tabellen welke betrekking hebben op 
campagnes, brughuizen en akken, hetzij open 
of gesloten. 

b. De vermindering voor bovenbouw moet 
volgens artikel 12 toege.past worden voor 
schutdekschepen met eene opening aan elk 
uiteinde van het schip en voor schepen, welke 
meer dan twee openingen in het schutdek 
hebben. De correctie voor de lengte volgens 
a.rt-ikel 9 der lastlijn-tabellen, moet de helft zijn 
van die in tabel A, mits de effectieve lengte 
van den bovenbouw niet minder dan 6/ 10 van 
de lengte van het schip besla.a.t en wanneer 
zij bepaald is in de veronderstelling, dat elke 
opening in het dek een open well is en volgens 
de verschillende bepalingen vastgesteld in de 
lastlijn-tabellen, welke betrekking hebben op 
campagnes, brughuizen en open of gesloten 
bakken. 

3. De effectieve lengte van den bovenbouw 
moet naar de volgende methode berekend wor
den, mits in het midden de openingen in het 
schutdek niet grooter zijn dan de helft van de 
breedte van het schip. 

Aanvankelijk moet de lengte genomen worden 
in de onderstelling, dat elke opening een open 
wel! is, terwijl de waarde van elk deel vastge
steld wordt overeenkomstig de verschillende 
bepalingen uit de lastlijn-tabellen, welke be
trekking hebben op campagnes, brughuizen 
en open of gesloten bakken en tevens overeen
komstig de bepa.ingen, welke betrekking heb
ben op brughuizen, welke niet de machine- en 



22 SEP'l'EMBEU 1.909. 561 

het turret-dek aangebracht r:ijn. Patrijspoor
ten of andere openingen in het zoogenaamde 
harbourdek moeten door middel van ijzeren of 
stalen platen, niet dunner dan het harbourdek, 
waterdicht gesloten worden, behoorlijk verstijfd 
en stevig met bouten bevestigd. 

Bij de volgende methode ter bepaling van de 
uitwatering, wordt aangenomen, dat de turret
dek-luikopeningen voorzien zijn van blijvende 
afsluitmiddelen, zooals in artikel 7 van de 
regels voor schutdekstoomers is beschreven. 

3. De inhoud van de turret moet gerekend 
worden van uit eene normale deklijn getrokken 
door het punt, waar eene verticale lijn op 1 

/, 

van de breedte van het schip de bovenste 
oppervlakte van het dek van het schip snijdt. 
Wanneer de turret bijna de helft van de breedte 
van het schip beslaat en de dwarsdoorsnede 
aan den voet is afgerond, dan moet de grondlijn 
van de turret getrokken worden door het punt, 
waar de verticale lijn op ¼ van de breedte, de 
bovenste oppervlakte snijdt, doorgestrookt in 
dezelfde richting als de normale lijn der dek
balken. 

4. Het reservedrijfvermogen in de tabellen 
vereischt, moet verkregen worden door van 
den inhoud van de turret 70 pet. in rekening 
te brengen. 

De hoogte van de turret, welke in rekening 
wordt gebracht, mag niet meer dan 25 pet. 
van de gemeten holte zijn. Geene correctie 
wordt toegepast voor een onbeschoten ijzeren 
harbourdek, bij het gebruik van de methode 
van het drijfvermogen. 

5. Voor de gemeten holte van het schip 
moet de holte in de zijde van uit de deklijn als 
voren omschreven tot den bovenkant van de 
kiel genomen worden. 

6. Om het volume van de turret te bepalen, 
wanneer het schip zeeg heeft, moet de lijn van 
den turretvoet op elke doorsnede als bovenom
schreven getrokken worden. 

Aan het voorste eind van het schip moet de 
de voet van de turret evenwijdig aan het turret
dek zijn. 

7. Zijn eene campagne ·en bak of een bak 
alleen aangebracht op de turret, dan is de ver
mindering daarvoor als volgt : is de effectieve 
lengte van dezen bovenbouw 1/ 8 van de lengte 
van het schip, dan moet 8 pCt. van het ver
schil tusschen het vrijboord in tabel A (na 
correctie voor de zeeg) en tabel C worden 
afgetrokken. 

Voor kortete of langere bovenbouwen is de 
vermindering evenredig aan de lengte. De 
vermindering mag niet grooter zijn dan lO pet. 
van het verschil tusschen de uitwate.-ing in 

1909. 

tabel A (na correctie voor de zeeg) en tabel C. 
Men verkrijgt de effectieve lengte van eene 

campagne of bak, door hare werkelijke lengte 
te vermenigvuldigen met de verhouding van 
hare breedte tot de breedte van het schip, res
pectievelijk aan het achtereinde van den bak 
of het vooreinde van de campagne. In deze 
gevallen moeten de regels der uitwaterings
tabellen met het oog op de hoogte van den bak; 
het schot aan het achtereinde daarvan en aan 
het vooreinde der campagne en de middelen 
om de openingen in de schotten af te sluiten, 
toegepast worden. 

8. De bovenomschreven methode wordt 
alleen toegepast, wanneer het mogelijk is om 
eene juiste lijnenteekening van h.et schip te krij
gen en ze mag alleen gebruikt worden, wanneer 
men de teekening door werkelijke metingen 
op het schip kan verifieeren overeenkomstig 
artikel 6 der vrijboord-tabellen. 

Is de geverifieerde teekening te verkrijgen, 
dan moet de voorgaande of de volgende methode 
gebruikt worden, ter keuze van den eigenaar ; 
is geen geverifieerde teekening te verkrijgen, 
dan mag alleen de volgende methode gebruikt 
worden. 

9. De ruimdiepte, welke gebruikt wordt 
om de volheidscoëfficient te bepalen van sche
pen, welke grooter of kleiner zeeg hebben, moet 
volgens artikel 3 gewijzigd .worden; de aldus 
verkregen coëfficient, moet gewijzigd worden, 
wanneer het schip bij de verschansing afgerond 
is, gewoonlijk moet men 0.01 bijtellen. 

10. De correctie voor de lengte van de last
lijn in artikel 9, moet ¼ zijn van die in tabel A 
gegeven, wanneer de breedte van de turret 
5/ 10 van de breedte van het schip is, maar de 
correctie in de tabel moet tot de helft worden 
teruggebracht, wanneer de turret-breedte 6/ 10 
of meer van de scheepsbreedte is. 

Bij turrets met breedte tusschen 5/ 10 en 6/ 10 

moet de correctie voor de lengte naar evenre
digheid bepaald worden. 

11. De zeeg moet aan de einden van het 
schip gemeten worden ten einde de correctie 
hiervoor overeenkomstig artikel 18 der lastlijn
tabellen aan te brengen. 

12. De effectieve turretlengte wordt ver
kregen door hare ' lengte te vermenigvuldigen 
met de verhouding tusschen de gemiddelde 
turretbreedte en de midscheepsbreedte van het 
schip. 

13. De vermindering van het in de tabellen 
aangegeven vrijboord met het oog op de turret 
is als volgt : 

Wanneer de effectieve turretlengte 5/ 10 van 
de scheepslengte is, dan moet 45 pCt. van het 

a6 



560 22 SEP'rEMBER 1V09. 

Voor gedeeltelijk tentdekschepen is de 
standaardhoogte van het verhoogde halfdek 
1,2 M., voor lagere ,erhoogde halfdekken, welke 

c:I 

1 

minder dan 4/ 10 van de lengte beslaan, moet 
de vermindering met het oog op den bovenbouw 
volgens volgende tabel bepaald worden. 

~::.l ol Gemeten holte van het schip in M. p. .., ~-= _s <> O..!:< 
b!>"!..ci" 
0 k"C 
0 ., .... 3.048 3.658 ~ P-cè 

..C! 
----

m.M. m.M. 
1.07 6 

0.91 12 18 

0.76 25 31 

0.61 37 43 

0.46 51 62 

Voor mindere of meerdere lengte der ver
hoogde h ,ilfdekken moet eene evenredige cor
rectie toegepast worden. 

TABEL D. 

Bij het to passen der t<tbellen moeten de 
zeilsch~pen van de klasse A (zwart) Lloyds 
Register als lste klasse schepen beschouwd 
worden. 

Voor hardhouten schepen, te weten andere 
dan vuren of dennenhouten klasse A (rood) in 
Lloyds moet het vrijboord uit de tabel met 
8 pCt. vermeerderd worden. 

De uitwatering van hardhouten schepen, 
klasse A. E. Lloyds, moet met 15 pCt. ver
meerderd worden. De uitwatering van hard
houten schepen zonder klasse, moet met 20 
pCt. vermeerderd worden, tenzij ze ter inspectie 
geopend zijn, terwijl in ·dit geval het vrijboord 
van hun toestand afhangt . 

Voor zachthouten schepen moet de volheids
coëfficient veranderd worden met het oog op 
de meerdere geregistreerde breedte, tengevolge 
van de extra dikte in de zijde. Voor hardhou
ten schepen is hierin reeds in de tabellen voor
zien. 

Vo01· zachthouten schepen, klasse A (rood) 
in Lloyds, moet de uitwatering uit de tabellen 
met 10 pCt. vermeerderd worden. Voor 
zachthouten schepen, geclassificeerd A. E. 
Lloyds, moet de uitwatering uit de tabellen 
met 20 pCt. vermeerderd worden. 

Voor zachthouten schepen zonder klasse 
moet het vrijboord uit de t11obel met 25 pCt. 
vermeerderd worden tenzij ze voor inspectie 
geopend zijn, terwijl in dit geval de uitwatering 
van hun toestand afhangt. 

1 

4.267 4.877 5.486 6.069 
1 

6.706 

m.M. m.M. m.M. m.M. m.M. 
12 12 12 18 18 

25 25 31 37 45 

37 43 51 63 76 

57 70 82 94 108 

76 94 108 127 152 

Voor ijzeren en stalen zeilschepen, welke 
eene sterkere helling der wrangen hebben dan 
1 op 8, moet de gemeten holte, bij de tabellen 
te gebruiken, verminderd worden met de helft 
van het verschil tusschen de totale verhooging 
van de wrang op de helft van de breedte en de 
totale standaardverhooging van I op 8. De 
grootste helling, waarvoor eene vermindering 
toegestaan wordt is I op 5. Wordt het reser
vedrijfvermogen berekend, dan moet dit over
eenkomstig de bovenstaande verminderde holte 
genomen worden, in geen geval echter mag de 
uitwatering kleiner zijn dan die, in den boven• 
sten regel van tabel D voor dat percentage 
gegeven. 

De correctie voor de lengte moet in verband 
met de verminderde gemeten holte toegepast 
worden, onverschillig welke methode men daar
bij gebruikt. 

REGELS ter bepaling van het vrijboord van 
Turretdelcschepen en van hiermede over
eenkomende typen. 

I. Een turret is een stevig geconstrueerde 
doorloopende bovenbouw op het midden van 
het schip, welke met het hoofd- of "harbour" 
dek een integreerend deel van den romp vormt, 
welke niet smaller dan 6/ 10 van de grootste 
breedte van het schip is, en niet lager dan 25 
pCt. van de gemeten holte. De volgende regels 
zijn in acht te nemen bij het bepalen van de 
uitwatering voor turret-dekschepen. 

2. De hoofden der luiken moeten minstens 
0.6 M. hoog zijn en de omhullingen van machi
ne- en ketelopeningen minstens 1.37 hoog boven 
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aan die standaard voldoen, toch niet voldoen 
aan Lloyds voorschrüten voor spa.rdekschepen, 
moeten als tentdekschepen beschouwd worden, 
terwijl de uitwatering van de sterkte afhangt. 

Voor tentdekschepen is geene wijziging noo
dig met het oog op de tusschendekhoogte. 

Bij het berekenen van de uitwatering voor 
tentdekschepen, welke zwaarder verba.nddeelen 
hebben, dan als standaard vereischt, moet eene 
vergelijking gemaakt worden tusschen hun ver
banddeelen en de verba.nddeelen van schepen 
met dezelfde afmetingen volgens den 100 A 
spa.rdekregel gebouwd, en van schepen volgens 
den sta.ndaa.rd-tentdekregel gebouwd; de uit
watering is te bepalen uit tabellen B en C. 

Verhou-1 Lengte 
ding Holte 

Lloyds plaat-
nummer. 

10.000 tot 13.000 
l3.l00 " 15.500 
[5.500 " 16.600 
16.600 " 18.700 
18.700 " 26.400 
26.400 " 30. 900 
30.900 " 35.200 
35.200 " 40.000 

12.5 
15.0 
15.0 
17.5 
20.0 
20.0 
22.5(1) 
22.5(1) 

De holte en lengte moet gemeten worden als 
in Lloyds Registervoorschrüten voor het be
palen der spantnummers. Wanneer artikel 46 
van bovengenoemd voorschrift (dat betrekking 
heeft op schespsverhoudingen) op deze schepen 
van toepassing is, moeten de vermeerderde 
dikten ver.eischt voor berghoutga.ng, stringers, 
enz. bij die van het hoofddek gevoegd worden. 
Wordt één stalen dek verlangd, dan moet dit 
het hoofddek zijn, worden twee stalen dekken 
verlangd, dan moeten deze het hoofddek en 
het tentdek zijn, voor de vergelijking van de 
sterkte, ten einde het vrijboord te bepalen. 

Voor schepen, welke een plaatnummer groo
ter dan 40000 hebben moeten de verba.nddeelen, 
vereischt voor het standaard-tentdekschip voor 
de uitwatering uit tabel C zoo bepaald worden, 
dat de materiaalspanning van den romp mid-

(1) De stuiken van de tentdek-berghoutga.ng 
moeten drievoudig geklonken zijn, de langs
naden van de huidplaten dubbel geklonken. 

(2) De stuiken van de huidgangen, beneden 
de tentdek-berghoutgang moeten drievoudig 
geklonken zijn. 

De afmetingen zijn ~egeven voor ijzer in zes
ti~den en v_oor staa.l m twintigsten van l c.M. 
Z1Jn twee dikten gegeven, dan is de grootste 
die van de tentdek-berghoutga.ng. 

Voor schepen, waarvan de bo,enbouw min
der sterk is dan die van het sta.nda.ard-tentdek
schip, moet na.ar evenredigheid de uitwatering 
vermeerderd worden. 

Bij het vergelijken van verba.nddeelen en 
uitwatering voor tentdekschepen, welke zwaar
der verbanddeelen hebben dan het standaa.rd
tentdekschip, komt de rekenwijze overeen met 
die, welke boven uiteengezet is voor spardek
schepen, welke zwaarder verbanddeelen hebben 
dan de spardekregel eischt. 

De dikte van de huid boven het hoofddek 
voor sta.ndaard-tentdekschepen moet over de 
helft van de midscheepslengte overeenkomstig 
de volgende tabel zijn. 

12.5 en 15.0 
15 

15 en 17.5 
17.5 en 20.0 
20.0 en 22.5 (1 ) 

15 
15 
17.5 
20.0 
22.5 (1 ) 

22.5 (1) 

25 (1) 
25 (2) 

22.5 en 25.0 (1) 
25 (2) 

25 (2 ) 

scheeps niet grooter is dan die van een stan
daardschip van dezelfde verhoudingen en vorm 
en dat verbanddeelen heeft voldoende aan de 
vereischten van de 100 A klasse van Lloyds 
Register voor driedekschepen, wanneer zij ge
laden zijn tot de in tabel A gegeven uitwatering, 
nadat hiervan 12 pCt. afgetrokken is. 

Eene vermindering van het vrijboord van 
tabel C mag naar de volgende scha.BI toegepast 
worden voor tentdeksbhepen met verhoogde 
halfdekken en langen bovenbouw met de 
extra sterkte volgens artikel 44 Lloyds Rules 
van 1889 voor ijzeren en stalen schepen, waarbij 
de voorzijde van bet halfdek 1/ 10 van de lengte 
van het schip achter het midden is, wanneer 
de sterkte van het verband goed verzekerd is. 

Als de voorzijde van het halfdek niet minder 
dan 3/ 10 van de lengte van het schip achter het 
midden is, dan mag het dubbele van boven
staande vermindering toegepast worden ; voor 
hier tusschengelegen lengte van den boven
bouw, moet de vermindering door interpoleeren 
verkregen wÓrden. 

Schepen met plaatnummers onder : 
18000, 63,5 m.M. 
18000 tot 21000, 75 
21000 " 24000, 87,5 
24000 " 27000, 87,5 
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hoogte, het juiste bedrag hangt van de sterkte 
van het schip af. 

Wanneer in spardekschepen de hoogte tus, 
schen hoofd- en spa.rdek grooter dan 2,1 M. 
is, moeten de spant- en plaatnummers bepaald 
worden als of die hoogte 2,1 M. bedroeg. 

Vallen beide bovenstaande nummers tusschen 
dezelfde limieten als de werkelijke nummers 
van het schip, dan is de correctie voor de hoogte 
tusschen de dekken 1/ 3 van de meerdere hoogte 
boven 2.1 Meter. Vallen beide nummers tus
schen hoogere cijfers dan de werkelijke van het 
schip, dan moet 2/ 3 van de meerdere hoogte 
bijgevoegd worden ; is een dezer nummers 
hooger, dan moet de helft van de meerdere 
hoogte bijgevoegd worden. 

Hetzelfde beginsel wordt toegepast, wanneer 
de hoogte tusschen de dekken minder dan 2.1 
Meter is. 

Da.ar de uitwatering van uit het spardek 
gemeten wordt, moet zij vermeerderd worden, 
wanneer de tusschendekboogte grooter is, en 
verminderd, wanneer deze kleiner is dan 2.1 
Meter. 

Bij het berekenen van de uitwatering voor 
spardekschepen, waarvan de zwaarte der ver
ba.nddeelen grooter is dan Lloyd~ voorschriften, 
moet eene vergelijking gemaakt worden tus 
schen de zwaarte in schepen van dezelfde af
metingen volgens den 100 A driedekregel ge
bouwd en in schepen •: olgens de 100 A spa.t·
dekregel gebouwd ; de uitwatering moet dan 
evenredig gesteld worden tusschen die in tabel 
A en in tabel B, nadat eerst 12 pCt. van de uit
watering in tabel A is afgetrokken ; in geen ge
val mag het aldus verkregen vrijboord kleiner 
zijn dan dat in tabel A aangewezen voor een 
schip van dezelfde afmeting, zeeg, dekrondte 
en bovenbouw. 

De volgende methode moet toegepast worden 
bij het vergelijken der zwaarte der verband
deelen en het bepalen van het vrijboord in 
spardekschepen, die zwaarder verbanddeelen 
hebben dan Lloyds voorschriften : 

I. Het verschil tusschen de uitwatering in 
tabel A (verminderd met 12 pCt.) en tabel B 
moet door 5 gedeeld worden; 3/ 5 is te beschou
wen als veroorzaakt door het langsverband en 
2/ 5 door het dwarsverband, terwijl deze vermin
deringen de grootste zijn, welke v.oor elk der 
beiden worden toegestaan. 

2. Bij het vergelijken van stalen schepen 
mag, niettegenstaande in het algemeen de dikte 
van sta.al 20 pCt. minder mag zijn dan van 
ijzer, de huidbepla.ting ter plaatse van den 
dubbelen bodem niet meer verminderd worden 
dan met 1.25 m.M. tenzij de dikte 14 m.M. of 

meer is. Verminderi,ng mag slechts toegestaan 
worden wanneer wrangen op elk spant voor
komen. 

3. Bjj het berekenen van de sterkte moet de 
volgende methode toegepast worden, 

a. Bij eene dunne ijzeren of stalen beplating 
der onbeschutte dekken en bij binnenbepla.ting 
der dubbele bodems moet bij de sterktebereke
ning de oppervlakte .der doorsnede verkleind 
worden als volgt : 

1. Komen de dekba.lken of wrangen op elk 
spant voor en staan de spanten op normalen 
afstand: 

Dikte in m.M. 6.3 7.5 9 10 11.3 
0.6 0.7 0.9 l l 

2. Komen de dekbalken of wrangen om het 
andere spant voor : 

Dikte in m.M. 6.3 7.5 9 10 ll.3 
0.4 0.5 0. 6 0.7 0.8 

Zijn de dekken met hout bekleed, met ver
bindingen op niet meer dan 0.6 M. uit elkander, 
dan moeten de in l gegeven vermenigvuldig
tallen gebruikt worden, onverschillig of de 
balken op elk spant of om het andere spant 
bevestigd zijn. Komen de verbindingen voor 
op onderlingen afstand van 1.2 M., dan moeten 
de vermenigvuldigtallen in 2 gegeven worden 
gebruikt tenzij de balken op elk spant beves
tigd zijn. 

b. Eene vermindering van 1/ 7 moet met het 
oog op de klinknagelgaten in staal toegepast 
worden en van 1/ 8 in ijzer voor de deelen, welke 
onder trekspanning staan. 

c. IJzeren of stalen dekken, welke niet min
der dan 2/ 5 van de midscheepslengte beslaan, 
moeten bij de berekening beschouwd worden 
alsof ze de geheele lengte beslaan. 

d. Gedeelten van onbeschutte houten dek
ken, doorloopend over het midscheepsgedeelte, 
moeten gelijkwaardig beschouwd worden met 
een stalen dek, dat 1/ 25 van de doorsnede van 
het houten dek heeft. 

e. Bij het vergelijken van de sterkte, moet 
de breedte van de luikopening in het standaard
schip beschouwd worden 1 / 3 van de dekbreedte 
te bedragen, terwijl men moet aannemen, dat 
de luikhoofdversterking op zijde van de luik
gaten is aangebracht. 

TABEL C. 

De standaard-sterkte der awning-(tent)dek
schepen is te vinden in Lloyds Rules 1883 
voor de 100 A awningdekklasse, zooals ze ge
wijzigd en uitgebreid zijn in de volgende tabel, 
welke de dikte der bovenzijga.ngen aangeeft. 

Alle schepen, even sterk als bovenstaande 
standaard, of die, hoewel ze in ruime ma.te 
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breedte va.n het schip is a.a.ngebra.cht, altijd 
wanneer flinke verscha.nsingspoorten a.a.nge
bra.ch t zijn. 

De volle lengte va.n de campagne ma.g in 
aanmerking genomen worden, wanneer de 
openingen in het schot voorzien zijn va.n stevige 
wa.terkeeringen of andere afdoende middelen 
ter tijdel ijke afsluiting over de volle hoogte 
der openingen. 

In geen geval echter zullen gevelingpla.nken 
of andere middelen ter tijdelijke afsluiting der 
openingen in de schotten voor en achter in een 
brughuis of voor in de campagne voldoende 
geacht worden, tenzij de bevestigingsmiddelen, 
bijv. groeven, klampen, knieren, enz. blijvend 
a.a.n de schotten a.a.ngebra.cht zijn. De sta.n
da.a.rdboogten der bakken en verhoogde half
dekken, reeds omschreven in artikel 11, gelden 
ook voor dit artikel. 

Artikelen 16 en 17. Indien een zeilschip 
een ba.k en een verhoogd halfdek bezit, of al
leen een verhoogd halfdek, dit laatste lager da.n 
1.2 M., dan moet de lengte, van het verhoogde 
halfdek voor de berekening verkort worden 
evenredig met zijne hoogte in vergelijking tot 
de sta.ndaa.rdhoogte. Voorgaande artikelen, 
betrekking hebbende op de hoogte der bakken, 
schotten a.a.n den achterkant der bakken en den 
voorkant der campagnes en de middelen ter 
afsluiting der openingen in genoemde schotten, 
zijn ook va.n toepassing op zeilschepen, vallende 
onder de artikelen 16 en 17. 

Artikel 18. Zeeg. Onder eene goed stroo
kende zeeg is het volgende te versta.an. 

Op een achtste van de lengte va.n het schip 
va.n uit den voor- of achtersteven, moet de zeeg 
55 pet. bedragen va.n de zeeg bij den voor- of 
achtersteven, gemeten op ¼ va.n de lengte van 
uit den voor- of achtersteven, 26 pCt. en op 3/

8 
van de lengte 7 pet. 

Is er geen ba.k, da.n wordt de zeeg gemeten 
bij den voorsteven en den achtersteven en wor
den correcties a.a.ngebra.cht alsof men met een 
gla.ddekschip te doen heeft. 

Wanneer het brughuis omsloten is, moet 
de zeeg genomen worden bij den voorsteven en 
achtersteven. De uitwatering is da.n te coni
geeren, voor de zeeg terwijl de vermindering 
voor bovenbouw in aanmerking genomen 
wordt. 

Is het brughuis niet a.a.n beide einden afge
sloten, da.n moet de zeeg gemeten worden alsof 
er geen brughuis wa.s. De uitwatering moet 
da.n a.l of niet met het oog op de zeeg gecorri
geerd worden, door de vermindering voor bo
venbouw in aanmerking te nemen overeen
komstig de zeeg, welke gemeten is bij den 

voorsteven of op 1/8 va.n de lengte va.n uit den 
voorsteven. 

a. Men moet er om denken, da.t de artikelen 
11 en 12 duiden, of op gewone welldekschepen 
of op schepen met eene oa.mpa.gne en ba.ken een 
niet daarmede verbonden brughuis. 

d. Bij toepassing va.n dezen regel moet reke
ning gehouden worden met de door bovenbouw 
bedekte lengte waarover de zeeg te gering is. 

e. De uitwa.te-ring va.n schepen, waarvoor 
eene vermindering wordt toegestaan met het 
oog op den bovenbouw volgens artikel 11 en 
die eene veel kleinere da.n de sta.nda.a.rdzeeg 
hebben, moet gewijzigd worden met het oog 
op de mindere dekboogte in de "well". 

/. De totale gemiddelde sta.nda.a.rdzeeg va.n 
gla.ddekschepen beteekent de zeeg gemeten bij 
voor- en achtersteven. V a.n schepen, welke 
eene campagne en bak hebben, beteekent het 
de zeeg gemeten op punten, op 1/ 8 va.n de lengte 
va.n het schip va.n uit voor- en achtersteven. 

De hoogte va.n het verhoogde halfdek moet 
va.n uit het niveau van den bovenkant van den 
midscheepschen dekba.lk genomen worden voor 
schepen, welke eene vermindering krijgen voor 
bovenbouw volgens artikel 11, wanneer de zeeg 
achter het middenschip kleiner wordt. 

Artikel 19. Dekrondte. De overmaat va.n 
dekrondte va.n gladdekzeilschepen, waarvoor 
eene vermindering is toegestaan, mag de stan
daarddekrondte niet overschrijden. 

De vermindering voor zeilschepen, welke een 
bovenbouw op het dek hebben, wo~dt kleiner 
in verhouding tot het onoverdekte gedeelte 
van het hoofddek. 

TABEL A. 

De vermindering voor den zomer voor sche
pen, welke een bovenbouw hebben, moet in 
verhouding va.n de lengte van het schip, welke 
door dien bovenbouw overdekt is, bepa.a.ld 
worden uit het gemiddelde va.n de uitwatering 
uit de te.bellen A en C. 

TABEL B. 

Alle schepen, welke voldoen a.an Lloyds 
spa.rdekregel of die, al voldoen zij ruim aa.n 
dezen regel, niet voldoen aan Lloyds eischen 
voor schepen met volle zwaarte der verband
deelen tot a.an het bovendek, zijn te beschou
wen als spardekschepen, waarvoor de uitwate
ring afhangt va.n hunne sterkte. 

Is de hoogte tusscben de dekken meer of 
minder dan 2,1 M., da.n zal de daaruit volgende 
wijziging va.n het vrijboord uiteen loepen tus
schen 1

/ 3 en 2/ 3 van de meerdere of minder e 
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ta.bel A a.a.ngeduid, moet a.angebracht worden 
voor stoomschepen. welke onder dit artikel 
vallen en omsloten bovenbouwen hebben over 
eene lengte van 6/ 10 of meer van de lengte van 
het schip. De uitwatering wordt slechts ge
corrigeerd voor de zeeg ter berekening van de 
vermindel'ing voor bovenbouw, daa.r de ver
mindering met het oog op de lengte practisch 
in beide tabellen dezelfde zal zijn. 

De vermindering voor bovenbouw, welke 
minder dan ' /10 van de lengte va.n het schip 
besla.a. t, is na.ar e ,enredigheid te bepalen. 

Bijvoorbeeld wanneer 3/ 1 0 overdekt is, moet 
men met ¾ va.n 25 pCt. verminderen. Men 
moet het bepaalde in d en e van het voorgaande 
artikel toepassen, wanneer de schepen kleiner 
gemeten holte d a.n 4.5 M. hebben, waarbij de 
geza.menlijke lengte van den omsloten boven
bouw meer dan 5/ 10 van de lengte van het 
schip is, of wanneer de geza.menlijke lengte van 
de omsloten en open bovenbouw gelijkgesteld 
kan worden aan meer da.n 5/ 10 van de lengte 
van het schip. 

Slechts wa.nneer de bovenbouw 6/ 10 van de 
lengte of meer beslaat, moet de volle 1 pCt. van 
de gemeten holte volgens elke van deze onder
artikelen bijgeteld worden. Voor tusschen
gelegen lengten van den bovenbouw inter
poleere men, dus wanneer 55/ 100 van de lengte 
van het schip o,erdekt is, is de vermeerdering 
van de uitwatering ½ pCt. van de gemeten 
holte onder elk onderartikel. 

A,:tikelen 12 en 13. De vern.indering voor 
een zeilschip, met het oog op een brughuis 
met campagne en een bak of met een bak 
alleen moet berekend worden volgens de ar
tikelen 12 en 13 en wordt gevonden uit het 
verschil in uitwatering uit tabel A en C, m. a.. w. 
de vermindering met het oog op een bak, 
brughuis en campagne, of met het oog op een 
bak en brughuis op een zeilschip, is dezelfde 
als die voor een dergelijken bovenbouw op een 
stoomschip van dezelfde afmetingen. 

Artikel 13. Wanneer de gezamenlijke lengte 
van een verhoogden bak en brughuis 5/ 10 van 
de lengte van het schip beslaat, mag de uit
watering met 3/ 10 verminderd worden. Dit 
is dan de maximum vermindering voor dit type 
van schip. 

Besla.at de bovenbouw minder dan 3/ 10 van 
de lengte van het schip, dan wordt eene even
redige vermindering toegepast. 

Bijvoorbeeld als 2,\ 0 is overdekt, moet men 
met 2/ 3 van 19 pet. verminderen. 

In alle artikelen, welke de vermindering van 
uitwatering regelen, moet het volgende worden 
in aanmerking genomen. Nooit mag de lengte 

van den bak voor meer dan 1/ 8 van de lengte 
van het schip ten volle in rekening worden ge
bracht, wa.nneer de verhoogde bak achter niet 
door een sterk ijzeren schot afgesloten is ; 
eene grootere lengte. mag voor de helft in reke
ning gebracht worden. 

Bijvoorbeeld voor een schip van 73 M. lengte 
met een open bak van 24 M. lang, is de lengte 
voor de vermindering 9.12 + 7.44 = 16.56 M. 

Wanneer de verhoogde bak een stevig ijzeren 
schot heeft en de bak achter dit schot verlengd 
en niet afgesloten is, dan moet in aanmerking 
genomen worden het volle bedrag van bet 
afgesloten deel, of 1/ 8 van de lengte van het 
schip, welk van de beide het grootste is. 

Open brughuis. Strekt het brughuis zich 
van de eene tot de andere zijde uit, dan moet 
het bedrag der vermindering met het oog op 
zijne hoedanigheden bepaald worden, welke 
afhangen van de goede voorziening der dek
openingen, deuren en bunkerluikplaten, enz. 

Zijn deze allen goed vool'Zien en is het brug
huis aan beide einden open, dan mag de helft 
van de lengte in aanmerking genomen worden 
bij het berekenen der vermindering ; ¾ van 
de lengte mag in aanmerking genomen worden, 
wanneer het voorste gedeelte, door een stevig 
ijzeren sch0t i..~ afgesloten. 

De volle lengte van den bovenbouw mag in 
aanmerking genomen worden bij de bepaling 
van de uitwatering, wanneer de openingen in 
het achterste schot van een brughuis, dat a.a.n 
de voorzijde gesloten is, stevig beschermd zijn 
door goed aangebrachte waterkeeringen over 
minstens de helft van de hoogte van den 
bovenbouw. 

Dit geldt echter niet voor het geval van een 
langen bovenbouw, welke onder artikel 11 
valt, bijv. welldek-schepen, welke de kuil (well) 
achterin hebben, ma.ar wel voor shelterdek
schepen, welke flinke middelen hebben om 
tijdelijk bij slech t weder de openingen in het 
schutdek (shelterdek ) af te sluiten. 

De brughuizen voor stoomschepen, welke 
onder de artikelen 12 en 13 vallen, waarbij de 
machine- en ketelopeningen niet omsloten zijn 
door een bovenbouw, welke zich van de eene 
tot de andere zijde uitstrekt, mogen eene ver
mindering hebben, welke niet grooter is dan die, 
welke ~oegestaan zou worden voor een brug
huis van de halve lengte en van denzelfden 
aard, dat de machine- en ketelopeningen om
sluit. 

Artikelen 14 en 15. De helft van de lengte 
der campagne mag in rekening gebracht worden, 
wanneer deze geen stevig ijzeren schot beeft 
of wanneer het schot niet over de gebeele 
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van schepen met verhoogden bak, welke eene 
lange campagne of verhoogd halfdek, verbon
den met een brughuis hebben, moet gewijzigd 
worden, tenzij de sterkte van het voorste 
schot van de campagne of het brughuis ten 
minste voldoet aan de volgende eischen : 

a. Het campagne- of brugschot moet even 
dik zijn als de beplating in de zijden, zooals 
deze voor schepen, waarvan de lengte niet 

Breedte van Afmeting der 
het schip. verstijving. 

In meters. 

7 127 X 76 X 10.2 

9 152 X 76 X 11.4 

11 1,7 X 76 X 12.7 

13 177 X 76 X 14.0 

Tusschengelegen afmetingen moeten door in
terpoleeren worden bepaald. 

b. Horizontale knieplaten even dik als de 
randplaten moeten de campagne- of brugschot
ten met de verschansing aan weerszijden van 
het schip ter hoogte van de reeling verbinden. 

Ingeval de schepen alleen een bak en een 
verhoogd halfdek hebben, moet het frontschot 
even dik zijn als de brugzijbeplating en ver
sterkt door hoekijzers op onderlingen afstand 
van 76 c.M. met afmetingen als voor de hoofd
spanten vereischt worden. 

Ten einde de vermindering te verkrijgen voor 
den bovenbouw volgens dit artikel moeten de 
openingen in het frontschot van de lange cam
pagne of van het brughuis voorzien zijn van 

meer is dan 13 x de holte, in onderstaande 
tabel vereischt is, met randplaten, die 0.127 
c.M. dikker zijn en v-ersterkt door kraalhoek
staal overeenkomstig de volgende tabel, ge
plaatst op onderlinge afstanden van 76.2 c.M., 
bevestigd aan de rand- en dekplaten of aan 
een dwarsscheepsche plaat op de dekbalken, 
zoowel onder als boven en een kniepla.at aan 
elk eind van de versterking. 

Breedte van 1 Afmeting der 
het schip. _I _ verst-ij ving. 

----
In meters. 

14 190 X 89 X 14 

15 203 X 89 X 16.5 

16.5 216 X 89 x .16.5 

17.5 en meer. 229 X 89 X 16.5 

scharnierende ijzeren of stalen deuren, of van 
hiermede overeenkomende blijvende middelen, 
welke deze openingen afsluiten. Is de wijdte 
van de opening grooter dan 76.2 c.M., dan moe
ten speciale middelen aangebracht worden om 
de sterkte der scharnierende deuren te ver
zekeren. 

Artikel 44 van Lloyds Rules, zooals deze 
gewijzigd zijn door de tabel der dikte van de 
huidplaten voor tentdekschepen, geven de 
standaarddikte aan voor de zijbeplating van 
de lange campagne en de brughuizen. 

De vermeerdering van het vrijboord voor 
Jen winter in den Noord Atlantischen Oceaan 
is als volgt : 

Gedeelte van de lengte van het schip, 
Lengte van het waarover de bovenbouw zich uit-strekt. 

schip 

in Meters. 60/100 

55 102 
67 89 
79 89 
91 76 

Artikel 12. Men berekent voor schepen, wel
ke geen bak hebben, ma.ar verder boven
bouw als in dit artikel beschreven, de vermin
dering voor bovenbouw in de onderstelling, 
dat er een bak is over 1/ 8 van de lengte van het 
schip en trekt 11/ 2 maal de vermindering af, 

65/100 70/100 75/100 80/100 

89 76 ;q 51 m.M 
89 76 62 51 
76 62 51 51 
76 62 51 51 

welke volgens artikel 15 toegepast zou worden, 
indien het schip enkel een dergelijken bak had. 

Deze regel geldt ook voor schepen, welke 
geen bak hebben, maar een brughuis als in 
artikel 13 bedoeld. 

De helft van de correctie voor de lengte, in 
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Geene vermindering is toegestaan voor een 
zoogenaamden monkey-bak, welke lager is 
dan de hoofdverschansing of reeling, of lager 
dan 1,2 M., wat van de beide het laagste is. 

Is dit het geval, of heeft men een gezonken 
bak met achteraan een stevig ijzeren schot, dan 
wordt de lengte, welke voor de vermindering 
in aanmerking komt, berekend door de lengte 
van den monkey-bak te vermenigvuldigen met 
ha.re hoogte en te deelen door 1,83, de mini
mumhoogte van een verhoogden bak. 

Deze regel zoowel als die, welke betrekking 
hebben op de hoogten van verhoogde halfdek
ken, zijn van toepassing op de schepen, welke 
vallen onder de artikelen 12, 13, 14 en 15 zoo
wel als onder artikel l I. 

Ingeval de schepen geen bak hebben, maar 
toch om andere redenen onder dit artikel 
vallen, moet de vermindering met het oog op 
den bovenbouw berekend worden in de ver
onderstelling, dat er een bak is over 1/ 8 van 
de lengte van het schip, terwijl hiervan twee 
maal de vermindering afgetrokken wordt, die 
het schip toegestaan zou zijn, indien het een 
bak had als in a rt. 15 bedoeld. 

Ondera.rtikel a. Het verschil zal niet ge
wijzigd worden door de correctie voor de lengte, 
da.ar de vermindering in beide tabellen prak
tisch dezelfde is. 

Onderartikel c. Wanneer de machine- en 
ketelopeningen alleen beschermd zijn door een 
verhoogd halfdek, moet de uitwatering verhoogd 
worden met 25 en 50 m.M., respectievelijk voor 
schepen met een gemeten holte van 4,5 en 6 M. 
Voor schepen met een gemeten holte kleiner 
dan 4,5 M. moet eene evenredige vermeerdering 
bepaald worden. De helft van bovenstaand 
bedrag moet berekend worden, indien er slechts 
een klein brughuis voor de openingen is, dat 
deze niet omsluit . 

Onderartikel d. Als de bemanning niet in 
het brughuis is gehuisvest en de inrichtingen 
om hen in staat te stellen zich vooruit en achter
uit te begeven niet voldoende zijn, dan moet de 
uitwatering met 1 pCt. van de holte worden 
vermeerderd als het schip 55 meter of langer 
is en de "wells" 21 meter of korter zijn. Als 
het schip niet langer is dan 45 meter of de "well" 
24 meter of langer is, dan wordt deze vermeer
dering niet geëischt. Bij schepen van eene 
lengte tusschen 45 en 55 meter en "wells" 
tusschen 21 en 24 meter wordt de meerdere 
uitwatering bij interpolatie bepaald. 

Planken, vastgemaakt met sjorringen, wor
den uiet als voldoende inrichtingen beschouwd 
en een loopplank, welke een overgang vormt 
tusschen bet brughuis en den bak wordt niet 

voldoende beschouwd, tenzij voldaan wordt 
aan de volgende bepalingen : 

De loopplank moet niet minder dan 45 centi
meter breed zijn en met geschikte tusschen
ruimten stevig ondersteund. De einden moe
ten met bouten bevestigd zijn aan steunen, 
welke geklonken zijn aan de schotten van brug
huis en bak, of aan de luikhoofden, of aan 
ijzeren stutten, welke aan het dek gebout zijn 
of op eene andere, even afdoende wijze zijn 
bevestigd. 

De bovenzijde van de loopplank moet niet 
minder dan 75 centimeter boven het dek zijn. 
Eene lijn of reeling over de geheele lengte van 
de loopplank moet gesteund worden door ge
smeed ijzeren stutten op geschikte afstanden 
van elkander en niet minder dan 75 centi
meter hoog. 

Als de luiken ten minste 75 centimeter hoog 
zijn, behoeft de loopplank slechts tusschen en 
voorbij de luiken door te loopen, zoodat een 
doorloopend oppervlak wordt gevormd van 
tenminste de -vereischte hoogte. De lijn of 
reeling moet over de geheele lengte, met inbe
grip van de luiken, doorloopen en door stutten 
gesteund zijn. 

De loopplank moet zoo, er als mogelijk is, 
binnen boord worden aangebracht. 

Onderartikel e. Het minimum oppervlak 
der , erschansing- of lenspoorten moet zijn 
a ls volgt: 

Schaal van oppervlak der verschansingpoorten. 

Lengte der 
verschansing in de 

(well) kuil in M. 

Verschansin~poorten 
opper.lak aan elke 

zijde in l\T2. 
---------------------

1.5 
3.0 
4.5 
6.0 
7.5 
9.0 

10.5 
12.0 
13.5 
15.0 
16.5 
18.0 

0.5 
0.6 
0.7 
0.8 
0.8 
0.9 
0.9 
l.O 
1.0 
1.1 
1.1 
1.2 

Voor 20 M. en langer 0.1 M2. op iedere 1.5 M. 
lengte verschansing. 

Wanneer de oppervlakte der verschansing
poorten minder is dan hierboven is aangegeven, 
dan moet de uitwatering met 1 pCt van de 
gemeten holte verhoogd worden. 

De tabel van vermindering voor bovenbouw, 



22 SEPTEMRE lt 1909. 553 

bij de standaardzeeg, moet de geregistreerde 
holte, welke gebruikt wordt om de volheids
coëfficient te bepalen, vermeerderd worden voor 
een overmaat in zeeg of verminderd voor een 
tekort in zeeg met een derde van het verschil 
tusschen de standaardzeeg en de werkelijke 
gemiddelde zeeg van het schip, zoo noodig na
dat deze tot eene goed strookende lijn her
leid is. 

Artikel 4. V ol,heidscoëf!i,cient. Geene ver
andering mag gemaakt worden in de uitwate
ring, wanneer de volheidscoëfficient grooter of 
kleine,: is dan die, gegeven in de tabel waaruit 
de uitwatering genomen is. 

Artikel 5. Gemeten hol,te. Ingeval een bij 
zonder dik houten dek of een doorloopend dub
bel houten dek is aangebracht, moet de holte 
met de overmaat van dikte vermeerderd wor
den. De uitwatering wordt dan uitgezet, van 
den bovenkant van het dek van grootere dikte, 
in de zijde van het schip. 

Artikel 6. Uitwatering. Wanneer de uit· 
watering vastgesteld is door eene daadwerke
lijke berekening van het reservedrijfvermogen, 
moet de planteekening, bij die berekening ge
bruikt, geverifieerd worden door opmetingen 
van het schip ; teekeningen en berekeningen 
worden ingeleverd bij de Commissie en, wat 
ook het resultaat van de berekening mag zijn, 
het aangewezen vrijboord mag niet minder zijn 
dan dat verkregen zou zijn door uit de tabellen 
de uitwatering te nemen, welke overeenkomt 
met de kleinste volheidscoëfficient voor een 
schip van dezelfde gemeten holte, uitgezonderd 
voor zeilschepen met eene groote opkimming. 

Het vrijboord, uit deze tabellen verkregen, 
moet gemeten worden tot de snijlijn van het 
dek met de zijde van het schip. Bij het af
geven van het certificaat, moet dit altijd zoo 
gecorrigeerd worden, dat de uitwatering wordt 
aangegeven zooals zij gemeten zou worden tot 
aan de deklijn, welke volgens het voorschrüt 
is bepaald. 

Artikel 6, a en b. Voor schepen met ijzeren 
bovendek, niet met hout bedekt, moet de 
vermindering volgens a berekend worden, wan
neer de bovenbouw zich over minder dan 
'/10 van de lengte uitstrekt ; in alle schepen 
met bovenbouw, welke meer dan ' /10 van de 
lengte beslaat en in spar- en tentdekschepen 
moet de vermindering volgens b berekend 
worden. 

b. Voor spardekschepen, welke een ijzeren 
spardek hebben en voor tentdekschepen met 
ijzeren hoofddek moet de uitwatering in de ta
bellen gerekend worden, alsof die dekken met 
hout bekleed waren, d. w. z. de gewone dikte 

van een houten dek, verminderd met . de dikte 
van de stringerplaten, moet van de uitwatering 
afgetrokken worden. Ook moet in schepen, 
waar 7 / 10 of meer van het hoofddek overdekt is 
door stevig omsloten bovenbouw, de uitwate
ring in de tabellen midscheeps van het houten 
dek gemeten worden, of wanneer het een ijzeren 
dek is, moet zij van het ijzeren dek gemeten 
worden, maar dan moet de vereischte dikte van 
een houten dek voor de afmetingen van het 
schip, verminderd met de dikte van de stringer
platen, afgetrokken worden van de uitwatering. 

Bij schepen, waarvan 6/ 10 van het dek over
dekt is, moet 6/ 10 van de dikte van een houten 
dek, verminderd met de dikte van de stringer
plaat, van de uitwatering afgetrokken worden. 
Voor maten, gelegen tusschen 6fi0 en 7 /w in
terpoleere men. Wanneer bijv. 65/ 100 bedekt 
is, dan moet met 8/ 10 van de dikte van het dek 
+ de dikte van de stringerplaat verminderd 
worden. 
N.B. Wanneer volgens dit artikel vermindering 

berekend wordt, dan mag de gemeten 
holte niet volgens a van art. 6 verminderd 
worden. 

Artikel 9. Wanneer schepen vallen onder 
artikel 12, en zij niet geheel omsloten boven
bouw hebben, moet de effectieve lengte der 
open gedeelten volgens de artikelen 13, 14 en 
15 in rekening gebracht worden. 

Is de lengte van den omsloten bovenbouw + 
de lengte der open gedeelten als boven berekend, 
gezamenlijk minder dan 6/ 10 van de lengte van 
het schip, dan moet de geheele correctie voor 
de lengte toegepast worden. 

Artikel 11. Dit artikel heeft geene betrek
king op schepen, waarvan de bovenbouw min
der dan 6/ 10 van de lengte beslaat, uitgezondera, 
wanneer de achterste bovenbouw minstens 4/ 10 

van de lengte beslaat en in het geheel 5/ 10 tot 
6/ 10 van de lengte van het schip overdekt is. 

In dit geval moet de vermindering geïnter
poleerd worden tusschen die, toegestaan in 
artikel 14 voor bovenbouw over 5/ 10 van de 
lengte en die, toegesta.a.n in a.rtikel 11 voor 
bovenbouw,' die 6/ 10 van de lengte van het 
schip beslaat. De correcties voor lengte en 
zeeg moeten in rekening gebracht worden bij 
het vaststellen van deze vermindering. 

In alle andere gevallen, waar bovenbouw 
minder dan 6/ 10 van de lengte beslaat, moet 
artikel 14 toegepast worden. 

Als schepen een bovenbouw hebben, welke 
gedeeltelijk open is of welke minder dan de 
normale hoogte heeft, dan moet de lengte van 
den bovenbouw berekend worden, zooPls elders 
is aangegeven. 
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TOELICHTINGEN bij het toepassen der 
uitwateringstabellen, met het doel om een
heid in de uitvoering te verzekeren. 

Deklijn. Heeft men schepen met onbedekte 
ijzeren of stalen dekken, dan moet een goot
breedte ·aangenomen worden ; het aldus ver
kregen punt moet horizontaal tot in de zijde 
van het schfp overgebracht worden. 

Voor schepen van 7 M. of minder breedte 
moet de aangenomen gootbreedte 30 c.M. zijn, 
voor schepen van 12 M. en meer breedte, 
50 c.M. ; voo_r schepen met een breedte tus
schen 7 en 12 M., moet de goot.breedte 1.25 
c.M. zijn voor elke 30 c.M. breedte. 

Waar een houten dek dezelfde dikte tot in de 
- - -zijden behoudt, moet dezelfde methode gevolgd 

worden. Wanneer een ijz~ren dek gedeeltelijk 
met hout bedekt is, dient de deklijn ter hoogte 
van den bnvenkant-van het dek op het midden 
der lengte genomen te worden, onverschillig 
of dat gedeelte van hout of van ijzer is. De 
noodige correcties moeten overeenkomstig 
artikel 6 aangebracht worden, evenals de cor
rectie, welke immer vereischt wordt voor de 
wettelijk voorgeschrevên deklijn. 

Brughuizen op spardekschepen. In een spar
dekschip, waar een sterk brughuis in de mid
scheeps •îs aangebracht, dat de machine- en 
ketel-openingen omsluit, moet dit, wanneer het 

minstens 2/ 5 van de lengte van het schip beslaat 
en afmetingen bezit overeenkomsti1; de ver
eischten van Lloyds Register (1885) voor brug
huizen, met het oog~op de sterkte van het schip, 
in aanmerking genomen worden voor de uit
watering. 

De vermindering, met het oog hierop toege
staan, mag in geen geval meer zijn dan die, in 
de volgende tabel gegeven. 

Holte van het schip 
tot bovendek. 

4.9 M. 
6.1 " 
7.3 " 
8.5 " 

Toegestane 
vermindering. 

102 m.M. 
76 
51 
25 

Indien echter de sterkte .van het brughuis 
de eischen van Lloyds rules /1885) overtrllft. 
moet de uitwatering bepaald worden op de 
basis van vergelijking tusschen de sterkte van 
het sÓhip en de sterkte van een schip, van de
zelfde afmetingen gebouwd volgens de duedeks
rules en van een schip gebouwd volgens de 
spardeckrules, een brughuis in alle gevallen 
aannemende. 

U itwateringsttibellen. Eene grootere uitwa
tering wordt vereischt voor schepen van de 
90 A en 80 A klasse of voor schepen van ge
lijkwaardige sterkte naar de volgende schaal, 

Lengte van het schip. 
- --

in 
Meter§- 45.72 53.34 60.96 68.58 76.20 83.82 91.44 

m.M m.M. m.M. m.M. m.M. m.M. m.M 

90 A bijvoegen. 13 13 13 

80 A bijvoegen. 26 26 32 

Waar in deze artikelen ter verduidelijking ver
wezen is naar schepen van de Lloyds klassen 
van verschillende typen, spreekt het van zelf, 
dat dit ook toepasselijk is voor alle andere 
schepen van gelijke sterkte, onverschillig of ze 
geclassificeerd zijn door andere classificatie
bureaux, zooals bijv. Bureau Veritas of British 
Corporation of niet geclassificeerd zijn. 

Als de afstand tusschen de spanten met ¼ 
vermeerderd wordt, moeten alle huidplaten, 
uitgezonderd zandstrook en berghoutgangen 
0.127 c.M. dikker zijn, dan de dikte vereischt 
in het standaard schip; andere vermeerderin
gen in den afstand moeten in dezelfde verhou
ding berekend worden. 

19 19 25 32 

38 44 51 64 

Artikel 1. Lengte. De lengte van den bo
venbouw moet gemeten worden ten opzichte 
van de lengte van het schip op de lastlijn. Dit 
wil zeggen. dat de bovenbouw vóór den voor
kant van den voorsteven op de lastlijn of.achter 
den achterkant van den achtersteven op de 
lastlijn, niet in rekening wordt gebracht. 

Artikel 3. Ruimholte. De ruimholte, zooals 
· ze gebruikt wordt om de volheidscoëfficient te 

bepalen van ijzeren en stalen zeilschepen, moet 
gemeten worden tot den bovenkant van de 
wegering en in stoomschepen tot den boven
kant van de wrangen. 

Wanneer een schip óf een overmaat öf een 
tekort heeft in de gemiddelde zeeg, vergeleken 



TAB EL D. 

Volheids

coëfficient. 

IJzer. 

0.64 

0.66 

0.68 

0.70 

0.72 

0.74 

0.76 

22 SEP'l' EM B E~ 1 9 09 . 551 

Percentage reservedrijfvermogen. IJzeren zeilschepen. 

29.8 1 30.0 1 30.2 1 30.4 1 30.6 1 30.8 : 31.1 1 31.4 1 
1 1 1 

Uitwatering midscheeps in millimeters g~meten in de zij va.n a.f bovenkant dek. 

J 

Gemeten holte en lengte in Meters. 

8.382 , 8.534 1 8.69 1 8.84 8.99 1 9.14 1 9.30 1 9.45 1 1 

83.82 l 85.34 186.87 188.39 89.92 l 91.44 192.96 194.49 
1 

/ 

1791 1 1842 1 1880 1930 1981 2032 2083 1 2134 1 1 

1816 1 1867
1

1905 1956 2007 2057 1 2108 1 2159 l 
1842 1 1880 1 1930 1981 2032 2083 2134 2184 1 

1854 1 1905 1 1956 2007 2057 2108 2159 2210 1 

1880 l 1930 1 1969 2020 2070 2121 2172 , 2223 1 

1893 1943 1981 2032 2083 1 2134 2184 1 2235 1 IT 
1918 1969 2007 2057 2108 1 2159 2210 2261 1 

---------- ------------___ \ ___ --- ------ ==J== ='=== 
=~r;:ti;e~lill-~~n - ~; - 3; - ~6 - ~6 36 38 1 38 1 38 1 1 1 

3 M. in de lengte. -i-, 1 ! 1 ! 
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T ABEL D. 

Volheids

coëfficient. 

22 SEPTE MB E R 1909. 

Percentage reservedrijfvern.ogen. IJzeren zeilschepen. 

28.6 \ 28.8 l 28.9 \ 29,1 l 29.2 \ 29.4 \ 29.5 l 29.7 1 j 1 

Uitwatering midscheeps in millimeters gemeten in de ztj van af bovenkant dek. 

Gemeten holte en lengte in Meters. 

Compo- 7.16 1 7.32 1 7.47 
1 

7.62 7,77 j 7.93 1 8.08 1 8. 23 1-HI 1 
Hout. siet. IJzer. . ______________ : -

71.63 173.15 174.68 '. 76.20 77.72 179.25 i 80.77 182.30 1 1 1 
---'----~-

- - 0.64 1422 1 1473 1 1502 i 1562 1 1600 1 1651 i 1696 1 1740 i 1 1 

- 0.64 0.66 1448 1 1486 1 1524 ! 1575 1613 1 1664 1 1715 1 1766 I 1 1 >---

- 0.66 0.68 1461 1 1501 1 1549 i 1600 1638 i 1689 i 1740 1 1791 1 1 1 

~.. o... o.,o 1473 1•,. l 1,,, 1 "" I "" 1 1702 117" l~I 1 1 

0.66 0.70 0.72 1499 1 1549 1 1587 1 1638 j 1676 , 1727 1 1778 ! 1829 1 1 1 

0.68 0.72 0,74 1512 1 1562 , 1600 1 1651 i 1689 1 1740 1 1791 1 1842 1 1 1 -

0.70 0.74 - 1537 1 1588 , 1626 l 1676 ! 1715 1 1766 ! 1816 1 1867 ! 1 i 

0.72 - - 1562 1613 1 1651 ~ 1740 1791 1 1842 1893 1 1 -

=<J;;;;ectie in m.M. = === ==='=== === === === === === === • ==1=== = • 

,-oor een verschil van 33 33 33 33 33 33 33 36 
3 M. in de lengte. 
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~ABEL D. 

Percentage reservedrijfvermogen. IJzeren zeilschepen. 

Volheids-
26.8 127.1 127.3 127.4 127.5 127.6 127.7 l 21.9 \ 28.0 l 28.2 / 28.3 128.5 

coëfficient. 

Uitwatering midscheeps in millimeters gemeten in de z\j van af bovenkant dek. 

Gemeten holte en lengte in Meters. 

Compo- 5.33 1 5.49 5.64 1 5.79 5.94 1 6~ 25 1~ 1 6.71 1 6.86 7.01 
~Iout. siet. IJzer. 

53.34 / 54.86 56.39 , 57.91 59.44 160.96 62.48 164.01 165.53 167.06 j 68.58 70.10 

- - 0.64 1 965 1 1004 1 1041 1080 1118 1 1156 1 1194 1 1232 l 1270 1 1308 1 1346 1 1385 

- 0.64 0.66 978 , 1016 1054 1092 1131 1 1168 , 1207 1 1245 1 1295 1 1334 , 1372 l 1410 

- 0.66 0.68 
--:-1~ ~ 1 1105 1143 I~ 1219 1 1257 1308 1 1346 1 1385 1 1422 

1004 1 1041 

---
0.64 0.68 0.70 1080 1118 1156 1194 1232 1270 1321 1359 1397 1435 

0.66 0.70 0.72 1016 1 1054 ll05 1143 ll81 1219 1257 1295 1 1346 1 1385 1422 1461 

0.68 0.72 0.74 1029 1067 1118 1156 1194 1232 1270 1308 1 1359 1397 1435 1473 

0.70 0.74 - 1041 1 1080 ll31 1168 1207 1245 1283 1 1334 1372 1422 1461 1499 

0.72 - - 1054 1092 ll43 1181 1219 1257 1295 1346 1397 1435 1473 1524 

--------- --- --- === === === - - - - - - --- - - - - - - - -- === 
Correetie in m.M. 

oor een verschil van 28 28 28 31 31 31 31 31 31 31 31 33 . 
3 M. in de lengte. 
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'ABEL D. 

Volheids

coëfficient. 

22 SEP'l'EMBER 1 909. 

Percentage reservedrijfvermogen. IJzeren zeilschepen. 

u2 l u4 l u6 l u9 1~1 1~3 1~5 1~7 l•o \•2 \•41•6 

1 

Uitwatering midscheeps in millimeters gemeten in de zij van af bovenkant dek. 

, _ _______ Ge_ m __ eten holte en lengte in Meters. 

Hout. ~~l- IJzer 3.51 1 3.66 ! 3.81 1 3.96 4.12 1 4.27 1 4.42 1 4.57 4.72 1 4.88 1 5.03 1 5.H 

35.05136.58 i 38.10 
1 

39.62 41.15 142.67 144,20 l 45.72 47.24 I~ 50.29 151.8~ 

0.64 533 ~I 597 1 635 1 673 1 699 1 737 1 775 1 813 ~I 889 927 

0.64 0.66 533 572 610 1 648 686 1 711 ~I 787 1 825 1 864 902 940 

0.66 0 .68 ,.. '" '" 1 660 ~1~ 1 800 1 ,,. [ 877 914 ,,,, 

0.64 0.68 1 0.70 -:-1 597 :~1~--:-~ 737 1--:-1 813 :~ :-~ 965 

0.66 0.70 : 0.72 572 1 610 1 648 1 686 724 : 750 1 787 i 825 1 864 902 940 978 

1 ---------- -

0.68 0.72 
1 

0.74 572 1 610 l 648 
1 

686 724 i 762 800 1 838 1 877 914 953 991 

------'-,--------··-----1----'----!----.1 

0.70 0.74 1 
- 584 1 623 ! 660 1 699 737 1 775 813 1 851 1 839 927 965 1004 

0.12 \ - 1 - ~~I~ ,--:- ~ ;-:-1~ 1--:-1 902 940 978 1016 

======---- === ===I=== === = = = I=== = == == = === ,. 
Correctie in m.M. 

voor een verschil van 
3 M. in de lengte. 

25 25 25 25 25 f 25 

1 

28 28 28 28 28 28 
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tABEL D . 

Volheids

coëfficient _ 

Percentage reservedrijfvermogen. IJzeren zeilschepen. 

21.7 121.9 l 22.1 122.3 l 22.5 ~ -}_J22.9 123.1 l 23,~ _2:5 123.7 123.9 

Uitwatering midscheeps in millimeters gemeten in de zij van af bovenkant dek. 

Gemeten holte en lengte in Meters. 

Compo- J 

1

-;_;-11.83 1.98 1 2.13 ·1·· 2.29 1 2:: 1 2.59 1 2.741 2.90 1 3.05 1 3.20 1 3.35 
Hout. ! siet. IJzer. ----<...-- ______ I _______ _ 

16.76 118.29 19.81 121.34 122.86 , 24.38 ! 25.91 127.43, 28.96 , 30.48 132.00 133.53 

0.64 

0.64 1 216 1 242 1 267 1 292 1 318 1 343 1 369 1 394 1 419 445 1 470 1 496 

0.64 1 0.66 1 216 1 242 1~ 1~ 1 318 1 343 1 369 1 394 1 419 445 1 470 1 496 

0.66 

0.68 

~• 1• i™lml~1~1~1m/alm/~l• I• 
~l• l™/ml~1~1~1mlalml~l• lm 

0.68 

0.66 1 0.70 1 0.72 1-:;21 267 ; 292 1 318 343 1 369 1 394 1 419 1 445 1 470 1 496 1 533 
---------~ 

0.74 242 1 267 1 292 1 318 343 1 369 1 394 1 419 i 445 1 470 i 496 1 533 0.72 

0.70 
,------------

- 1 254 1 279 ! 305 ! 330 356 1 381 1 406 1 432 1 457 1 483 ! 508 1 546 ____ , ______ --=i:=_ 0.74 

0.72 
Correctie in m.M. 

oor een verschil van 
3 M. in de lengte. 

254 1 279 1 305 1 330 356 1 381 1 406 1 432 1 457 1 483 1 521 1 559 

20 20 20 20 20 20 23 23 23 23 23 23 

35• 
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TABEL C. 

1 wa rmg m1 se eeps. - ., ..,o cc 
Gemeten van af bovenkant dek ..8]-:ë ;;-.,"j." 

in de zij. In millimeters (winter) . • ] 0 c,.S f~ 
o~Q) j .... J.r 

Gemeten holte {;;:t hoofddek) 11""] ,.s ~ 
Volheids- = looi IM•tonl d:~!~ 

coëfficient. 9.75 9.90 10.06 10.21 10.36 [::.ï-i~~] 

1 1 1 i~;m 117.04 118.87 120.70 122.53 124.36 ~ c ~~ :!l..: 
~~~ &,~ 

U"t te . "d h 

"" 
I 

1486 1 1549 1 1613 1 1676 , 1727 0.66 914 

0.68 1502 1 1575 1 1639 1 1702 1 1753 I 914 

0.70 1524 1 1588 1 1651 \ 1115 1 1766 1 940 

0.72 1549 1 1613 1 1676 1 1740 1 1791 1 940 

0.74 1562 1 1626 l 1689 1 1753 1 1803 1 965 

o.76 1587 1 1651 i 1715 \ 1118 l 1829 1 965 

0.78 1600 1 1664 1 1727 1 1791 1 1842 1 991 

0.80 1613 1676 1 1740 1803 1867 991 

==========-=-==----------
Correctie· 
m.M. voor 
een verscb · 20 20 
van 3M. · 
de lengte. 

Verminde· 
ring in 

m.M. voor 165 165 
zomer
reizen. 

20 20 20 

165 165 165 

TABEL D. 

Uitwateringstabel voor tste klasse zeilschepen. 

Eene vermeerdering van uitwatering van 
76 m.M. wordt vereischt voor de Noord Atlan
tische vaart en is toe te passen op alle schepen 
zeilende naar of van de Middellandsche-zeeha
vens of eenige Europeescbe haven, naar of va.n 
havens in Britsch-Noord-Amerika., of Ooste
lijke havens in de Vereenigde Sta.ten ten noor
den va.n Ka.a.p Ha.ttera.s va.n a.f October tot 
en met Maart. 

Zeilschepen va.n minder dan 100 ton (2.83 M3) 
bruto inhoud kunnen 2edurende de ma.a.n<1en 
April tot en met September in zeewater worden 
hela.den tot het zoetwa.termerk, voor zoover 
zi.i hunne reizen niet verder uitstrekken da.n 
de kust va.n de Noordzee va.n Ka.a.p Grisnez 
tot a.a.n het Agger-ka.na.al, met inbegrip van 
Helgoland, het Ka.ttega.t ten zuiden va.n de lijn 
van Frederikshave na.ar Gotenburg en verder 
de geheele Oostzee. 



TABEL C. 

Volheids

coëffioient. 

0.66 

0.68 

0.70 

0.72 

0.74 

0.76 

0.78 

0.80 

22 SEPTEMBER 1909, 545 

Uitwatering npdscheeps. Winter. Gemeten van af bovenkant hoofddek in de 
zij. In. millimeters. 

Gemeten holte (tot hoofddek) en lengte. In Meters. 

7.93 1 8.08 1 8.23 1 8.38 8.53 1 8.69 1 8.84 1 9.00 1 9.14 1 9.3~ 9.45 9.60 

95.10 l 96.93 198.76 1100.58 102.411104.241106.07110;.90~ 109.731111.56 113.39 115.21 

813 864 921 \ 978 1029 1

1

1080 u31 \ 1181 1231 l 1295 1359 1422 

826 877 940 1 991 1041 1092 1143 1194 1258 1321 1385 1448 

851 902 965 1016 1067 1118 1168 1232 1295 1359 1422 1486 
_____ ! ______ _ 

864 914 978 1029 1080 1131 1181 1245 1308 1372 1435 1499 

~~-::- 1054 1105 1156 1207 1270 1334 1397 1 1461 1524 

902 ~ 1016 1067 1118 1168 1219 1283 1346 1410 1 1473 1537 

---- --,--
914 965 1029 1080 1131 1181 1232 1295 1359 1422 1486 1549 

-------- --- --- - - - --- --- - -- -- - --- - - - --- --- ---
Correctie in m.M. 
voor een verschil 

vanl!n~e~de 18 _:_ 18 1_:__:__:__:__:_~_:__:__:_ 

Vermindering in 
m.M. voor zomer- 127 140 140 140 140 152 152 152 152 152 152 165 

reizen. 

1909. 35 
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TABEL C. 

Volheids

co fficient . 

0.66 

0.68 

0.70 

0.72 

0.74 

0.76 

0.78 

0.80 

22 SEP'l'EMBER 1909. 

Uitwatering midscheeps. Winter. Gemeten van af bovenkant hoofddek in de 
zij. In millimeters. 

Gemeten holte (tot hoofddek) en lengte. In Meters. 

6.07 6.25 1 6 40 6.55 6.71 1 6.86 7.01 7.16 7.32 7.47 1 7.62 1 7.7"1 

73.15 74.98 ! 76.81 78.64 80.47 , 82.30 84.12 89.95 87.78 89.61 191.44 , 93.21 

369 406 432 470 483 521 559 1 597 635 686 724 775 
____________ ! ____ ,_ 

369 406 432 470 496 533 572 1- 610 ö48 699 737 787 

1 381 1 419 446 1 483 508 1 548 684 1 623 660 711 760 --: 

1 394 432 457 496 521 559 597 1 635 673 724 762 ~ 

394 432 457 496 521 559 597 1 635 686 737 1 775 -: 

---- --'-- -----
406 445 470 508 533 572 610 1 648 699 750 787 838 

419 457 483 521 546 584 623 1 660 711 762 800 -: 
_ ! ___ _ 

432 470 496 533 559 597 635 673 724 775 813 864 

-------- --- --- --= --- --- -- - --- --- --- --- --- -=, 
Correctie in m.M. 
voor een verschil 
van 3 M. in de 15 15 15 15 15 15 15 15 15 18 18 18 

lengte. 

Vermindering in 
m.M. voor zomer

reizen. 

--~i------------ ---
89 89 89 l 89 102 102 102 115 115 115 127 .127 

1 



hABEL 0 . 

Volheids

coëfficien t. 

0.66 

0.68 

0.70 

0.72 

0.74 

0.76 

0.78 

0.80 

22 SEP'rEMBE lt 1909. 

Uitwatering midscheeps. Winter. Gemeten van af bovenkant hoofddek in de 
zij. In millimeters. 

Gemeten holte (tot hoofddek) en lengte. In Meters. 

4.27 .4.42 1 4.57 1 4.72 1 4.88 5.03 5.18 5.33 5.49 1 5.64 1 5.79 1 5.94 

1 1 1 1 

1 

51.21 53.04 1 54.86 56.09 158.52 60.35 62.18 64.00 65.84 67.67 \ 69.49 171.32 

127 140 152 1 165 1 178 1 190 1 216 229 254 1 27~ 05 343 

127 140 152 1 165 ! 178 1 100 1 216 : 229 254 1 279 1 305 343 

140 152 165 1 178 190 203 229 242 267 1 292 . 318 356 

140 152 -:-1~-:---:--:- 254 ~ 1-:-~ 368 

~-:- 178 Hll 1 203 216 1 254 254 279 1 305 1 343 368 

-- 1 

_:_ _:_ _ 178 _:_ _:_ _:_l_ _ _:_
1
_:_l_:_I_:_ _:_i_:_ 

_:__: 191 ' 203 229 242 267 279 1 305 330 356 394 

165 178 191 203 229 242 267 279 305 330 356 394 

=--=---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- - -- -
orrectie in m.M. 
oor een verschil 
van 3 M. in de 13 13 13 13 13 13 13 13 13 15 15 15 

lengte. 
------ :------------------------
Vermindering in 
.H. voor zomer- 51 51 51 51 51 64 64 64 64 76 76 '26 

reizen. 
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TABEL C. 

Uitwateringstabel voor tste klasse Awningdek schepen In rout water. 

De vermindering van de uitwatering voor zomerreizen, van uit Europeesche en Middel
la.ndsche-zeeha.vens moet van a.f April tot en met September toe~esta.a.n worden. 

In andere werelddeelen moet de vermindering van de uitwa.termg toegepast worden, ge
durende de overeenkomstige <>f erkende zomermaanden. 

Het dubbele van bovenstaande vermindering. ia toegestaan voor.reizen in het mooie jaar
getijde, in de Indische Zeeën tusschen Suez en Singapore. 

Eene vermeerdering van 5 c.M. moet bij de uitwatering gevoegd worden voor alle schepen 
tot en met 100 Meter lengte, wanneer zij den Noord Atla.ntischen Oceaan bevaren na.ar of 
van uit de Middella.ndache Zee of eenige Europeesche ha.ven, na.ar of van uit havens in Britsch
Noord-Amerika. of Oostelijke havens in de Vereenigde Sta.ten, ten noorden van Kaap Ha.tte
ra.s, van Ootober tot en met Ma.art. 

Uitwatering midscheeps. Winter. Gemeten van af bovenkant hoofddek in de 
zij. In millimeters 

Gemeten holte (tot hoofddek) en lengte. In Meters. 

1 

Volheids

coëfficient. 2.44 2.59 2.74 2.90 3.05 ~,~ 3.51 1 3.66 _3.81 1 3.96 4.1\ 

29.26 31.09 32.92 34.75 3ü.57 38.40 140.23 -::1-:::--:::~1-::-:: 
0.66 

0.68 

0.70 

0.72 

_:_

1_:_~ I_:_ _:_ _:J,_:_i_:_l_:_l_:_I_:_ 111 

25 25 t 38 38 50 i 50 63 63 76 89 1 102 lH 
__ l ___ i_ \_ 

25 25 1 ;8 
1 

38 50 1 50 1 63 ----:-~!----:-1---:--: 
~~1-:1-:----:-1----:-1~ 1-7-6 ,-8-91_10_2 ~-11-, 1-1-21 

0.74 

0.76 

~ ~1-:1-:1----:-1----:-1~ _1_61_8_9 :_10_2 \_11_5 l_1_2: 

~~-:1----:-1----:-1~~ 89 102 115 127 141 

0.78 _:_ 38 50 63 63 1 76 76 89 102 115 127 1~ 

0.80 50 50 63 76 76 89 89 100 115 127 140 15 

======== --- --- - -- --- - -- - - - -- - =-- = = = = == === = = 
Correctie in m.M. 
voor een verschil 

va.n 3 M. in de 
lengte. 

10 10 10 10 10 13 13 13 13 13 13 

-------·!- ----------------------------------
Vermindering in 

m.M. voor zomer
reizen. 

51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 ö 



ABEL B. 

Volheids

coëfficient 

0.68 

0.70 

0.72 

0.74 

0.76 

0.78 

0.80 

0.82 

22 SEP'l'EMBER 1909. 541 

Uitwatering midscheeps. Winter. Gemeten van af bovenkant spardek in de zij. 

Gemeten holte (tot hoofddek) en lengte. 

- -----,----c------c-----------------,------,,-------- --_:_!~ 7.92 ~ 1__:__\__:__ 8.53 _::_i 8.84 8.99 9.14 --

1 1 1 
117.4 1118.87 120.70 122.53 124.361126.19 128.02 129.841131.67 133.55 135.33 

2680 2743 2706 2883 2946 , 3023 3099 3175 f 3264 3340 3429 --

2705 2769 2831 2909 2972 3048 3124 3200 3290 3365 3454 

2718 2794 2857 2933 2997 3073 3150 3226 3314 3391 3480 

2743 2819 2883 2959 3023 3099 3175 3251 3340 3416 3505 

2756 2831 2896 1 297~ 3048 3124 3200 3277 3365 1 3441 3531 --

2782 2857 1 2921 1 2997 3073 3150 3266 1 3302 3391 3467 3556 

----------'--------- -
2794 2870 2933 i 3010 3086 3162 3239 3314 3404 3492 3581 

_ ___ ! _____________ _ 

2819 2896 2959 3035 3102 3188 3264 3340 3429 3518 3607 

======= - -- --- --- --- --- -- - --- --- --- --- --- -- -
~rrectie in m.M. 
or een verschil 
an 3 M. in de 33 

lengte. 
33 33 36 36 36 36 38 38 38 38 

t-------1-------------------------
lr ermindering in 
M. voor zomer- 140 140 140 140 152 152 152 152 165 165 165 

reizen. 
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TABEL B. 

Uitwatering midscheeps. Winter. Gemeten van af bovenkant spardek in de zij. 

Volheids- Gemeten holte (tot hoofddek) en lengte. 

coëflicient. 

5.79 1 5.94 6.09 6.24 6.40 6.55 6.70 1 6.86 1 7.01 1 7.16 7.31 1 7.4/ ---------1- ,_ 
95.09 196.92 98.75 100.58 102.41 104.24 106.071107.891109.73 111.56 113.381115.2 

0.68 2020 2057 2108 2146 2197 2248 1 2311 1 2362 2426 2489 1 2552 2616 

------ -----

0.70 2044 2083 2134 2172 2223 2273 2337 1 2388 2451 2515 2578 2642 

------------ -------

0.72 2057 2095 2146 2184 2235 2286 2350 2400 2464 2528 2591 2654 

-----------------------
0.74' 2070 2108 2159 2210 2261 2311 2374 2426 2489 2552 2616 268( 

-----------------------
0.76 2083 2121 2172 2223 2273 2324 2388 2438 2502 2565 2629 26m 

---------------------- -

0.78 2095 2134 2184 2235 2286 2337 2400 2451 2515 2578 2642 271! 

-----------------------

0.80 2108 2146 2197 2248 2299 2350 2413 2464 2528 2591 2654 273 

---------------------- -
0.82 2121 2159 2210 2261 2311 2362 2426 2476 2540 2616 2680 275f 

======== --- -- - --- -- - --- --- === - - - --- --- --- ==' 
Correctie in m.M. 
voor een verschil 
van 3 M. in de 28 28 28 28 28 30 30 30 30 30 33 3' 

lengte. 
--------------------,_ 

Vermindering in 
'm.M. voor zomer- 88 89 89 102 102 102 115 115 115 127 127 12 

reizen. 



AREL B. 

Volheids

coëfficient. 

22 SEP'rEMBER 1909. 539 

Uitwatering midscheeps. Winter . Gemeten van af bovenkant spardek in de zij. 

Gemeten holte (tot hoofddek) en lengte. 

. 3.96 1 4.11 1 4.26 4.42 1 4.57 4.72 1 4.87 1 5.03 1 5.18 5.35 1 5.48 5.64 

l "·" 1,._,. 1 "·'° "·" I '°·'° 82." 1 "·" 1 "·" 1 " ·" "·" 1 "·" "·" 

0.68 

0.70 

0.72 

0.74 

0.76 

0.78 

0.80 

0.82 

rrectie in m.M. 
or een verschil 
an 3 M. in de 
~ lengte. 

ermindering in 
.M. voor zomer

reizen. 

1651 1676 1702 1727 1753 1778 1803 1829 1866 1892 1930 1969 

1664 1689 1114 1740 1765 1791 1816 1842 l 1880 1907 1956 1994 

lrn,~I 1102 l 1,21 11763 lms 1so, 1829 ·1864 l 1s,2 l 10,o 1969 2007 
__ I __ I __________ I __ I ______ I __ 

1689 1 1714 1 1740 1765 !1791 1 1816 : 1842 1866 1 1905 , 1943 1981 l 2020 

1702 1727 1 1753 1778 1803 1829 1854 1880 1 1917 1956 1994 2032 

~ 1740 1 1765 ...::_ 1816 1842 _::_ 1892 1930 1969 2007 2044 

1727 1753 1778 1803 1829 1854 1880 1905 1943 1981 2020 2057 

1740 1765 1791 1816 1842 1866 1892 1917 1956 1 1993 2032 2070 

23 23 23 23 23 23 23 23 25 25 25 25 

51 51 51 51 64 64 64 64 76 76 76 76 
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T.1.BEL A. 

Volheids

coëfficient. 

0.68 

0.70 

0.72 

0.74 

0.76 

0.78 

0.80 

0.82 

Correctie in m.M. 
voor een verschil 
van 3 M. in de 

lengte. 

Vermindering in 
m.M. voor 

zomerreizen. 

22 SEP'l'EMBER 1909. 

Percentage reservedrijfvermogen. 
· Winter. 

4~ 35.8 1 35.8 1 35.8 

Uitwatering midscheeps in den 
winter in millimeters ; in de zij 
gemeten van af bovenkant dek. 

Gemeten holte en lengte in Meters. 

·14.63 14.78 14.94 15.09 15.24 

------ ------
175.57 177.39 179.22 181.05 192.88 

4089 4128 4166 4204 1 4242 

------

4255 1 4293 4128 4166 4216 

------
4179 4216 4255 1 4293 , 4343 

_ I __ 

4229 4267 4306 4343 1 4382 

------
4280 4318 4356 4394 , 4433 

4318 4356 4394 4433 1 4483 

------

4356 4394 4433 4470 1 4521 - ,-
4407 4445 4483 4521 4572 

-- - - - --- - - - = = = 

43 43 43 43 43 

238 
---1-

238 238 1 238 238 

TABEL B. 

Uitwateringstabel voor 1ste klasse spardek 
schepen in zout water. 

Deze tabellen gelden voor spa.rdekscbepen, 
waarvan de hoogte in de zij tusschen het hoofd 
en het spa.rdek 2.13 Meter bedraagt, gemeten 
van den bovenkant van den dekba.lk tot den 
bovenkant van den dekba.lk. Is deze hoogte 
grooter of kleiner dan 2.13 Meter, dan moet 
de uitwatering tot aan het spa.rdek gewijzigd 
worden. 

De vermindering van de uitwatering voor 
zomerreizen van uit · Europeesche en Middel
landsche-zeeha.vens wordt van a.f Apr il tot en 
met September toegestaan. 

In andere werelddeelen moet de verminde
ring van uitwatering toegepast worden, gedu
rende de overeenkomstige of erkende zomer
maanden. 

Het dubbele van bovenstaande verminder' 
is toegestaan voor reizen in het mooie jaarge
tijde in de Indische zeeën tusschen Suez e 
Singapore. 

Eene vermeerdering van 5 c.M. moet bij d 
uitwatering gevoegd worden voor alle schepe 
tot en met 100 Meter lengte, wanneer zij de 
Noord Atla.ntischen Oceaan bevaren na.ar o 
van uit de Middellandsche Zee of eenige Euro 
peesche ha.ven, na.ar of van uit havens in Britse 
Noord-Amerika of Oostelijke havens in de Ver 
eenigde Sta.ten ten noorden van Kaap Ha.tter 
van October tot en met Maart. 
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~BEL A. 

Percentage reservedrijfvermogen. Winter. 

35.8 1 35.8 1 35.8 1 35.8 1 35 .8 1 35.8 1 35.8 1 35.8 1 35.8 1 35.8 1 35.8 1 35.8 

Uitwatering midscheeps in den winter in millimeters; in de zij gemeten 
Volheids- van af bovenkant dek. 

coëfficient. 

Gemeten holte en lengte in Meters. 

12.80 12.95 13.11 13.26 13.41 , 13.56 13.71 13.86 14.02 114.17 114.33 114.48 

153.62 155.45 157.28 159.11 
1 

160.931162. 76 164.59 166.42 168.251170.081171.911173.74 

0.68 3556 3620 3658 3708 3747 1 3785 1 3835 3886 1 3925 3962 4001 l 4039 

0.70 3594 3658 1 3708 3759 3798 1 3835 1 3874 

----
3925 1 3962 4001 4039 4077 

1 1 1 1 1 

0.72 3632 3696 3747 3798 3835 1 3874 1 3912 3962 1 4013 4052 1 4089 4128 

0.74 3671 3734 3785 3835 3874 3912 1 3962 4013 4064 4102 4140 4179 

0.76 3708 3772 3823 3875 3912 3962 4013 4064 4115 4153 4191 4229 

3747 1 3810 

- --
0.78 3861 3912 3962 4013 4052 4102 4153 4191 4229 4267 

0.80 3785 3848 3899 3950 4001 1 4052 4089 4140 4191 4232 4267 4306 

0.82 3835 3899 3950 4001 4052 4102 4140 4191 4229 4280 4318 4356 
__ ::s ______ --- --- --- --- - - - - - - --- - -- --- --- - - - === 
Correctie in m.M. 
or een verschil van 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 
~ M. in de lengte. 

irmindering ID: m.M. 200 200 200 200 213 213 213 213 225 225 225 1 225 
voor zomerreizen. 

--
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T ABEL A. 

Percentage reservedrijfverm ogen. Winter. 

34.7 1 34.9 1 35.1 1 35.3 1 35.4 1 35.4 1 35.5 1 35.6 1 35.61 35.7 ~ 35.8 

Volheids- Uitwatering midscheeps in den winter in millimeters ; in de zij gemeten 
van af bovenkant dek. 

coëfficient. 
- - -- -

Gemeten holte en lengte in Meters. 

1 10.9.7 1 11.13 1 11.28 11.43 11.58 11.74 11.89 12.04 12.19 12. 34 112.50 12.65 

1 131.681 133.501135.33 137.16 138.99 140.82 142.65 144.48 146.301148.131 149.96 151.79 

0.68 2896 i 2959 1 3023 , 3086 3137 3188 3239 1 3290 3341 3391 1 3442 3505 

0.70 2921 1 2985 1 3048 
1 

3112 3175 3226 3277 1 3327 3378 3429 1 3480 3544 

2959 1 3023 3213 1 3264 
1 

3467 1 3518 0.72 3086 3150 3315 3366 3417 3581 
1 

0.74 2997 1 3061 1 3124 3188 3251 3302 3353 3404 3454 3505 i 3556 3620 

1 -
0.76 3036 1 3099 3163 3226 3290 3340 3391 3442 3493 3544 1 3594 3658 

0.78 3061 1 3124 3188 3251 3315 1 3366 3417 3467 3531 3581 1 3632 3696 

0.80 3099 1 3163 3226 3290 3327 1 3404 3454 3505 3569 3620 1 3671 1 3734 

0.82 3137 3200 3264 3327 3391 3442 3493 3544 3607 3658 1 3721 3785 

========== ==------- --- - -- --- --- - -- ---
=:;1=:; Correctie in m.M. 

voor een verschil van 43 43 1 43 43 43 43 43 43 43 43 
3 M. in de lengte. ! 

165 1 

1 

175 1 175 1 188 1 188 1 Vermindering ~ m.M. 165 1 165 165 175 175 188 188 
voor zomerreizen. 

-
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TABEL A. 

i 
=-=------=-= --= --- -

Percentage reservedrijfvermogen. Winter. 

32.0 1 32.3 1 32.6 1 32.8 1 33.1 1 33.3 1 ~3:~1 33.8 1 34.o· 1 34.21 34.4 1 34.6 

Volheids-
Uitwatering midscheeps in den winter in millimeters; in de zij gemeten 

van af bovenkant dek. 

coëfficien t. - - - --
Gemeten holte en lengte in Meters. 

9.14 9.30 9.45 9.60 9.75 1 9.91 10.6 10.21 10.36 10.52 10.67 10.82 

109. 73 111.56 113.39 115.21 117.041 118.87 120.70 122.53 124.36 126.19 128.02 129.85 

0.68 2172 , 2235 , 2299 2362 2426 , 2477 - 1,.,. 1 2667 i "" 1 2794 1 2845 

0.70 2210 1 2274 2337 2401 2464 1 2515 2578 ; -2642 1 2705 1 2769 1 2819 2870 

2235 1 2299 

---
2604 1 2667 2731 2794 

1 

2845 0.72 2362 2426 2489 2540 2909 

1 

0.74 2261 2324 2388 2451 2515 2578 2642 2705 2769 2831 2883 1 2946 

0.76 2286 2349 2413 2476 2540 2604 2667 1 2731 2794 2858 2921 1 2972 

0.78 2324 2388 1 2451 2515 2578 1 2642 . 2705 1 2769 1 2831 1 2896 2946 1 3010 

0.80 2349 2413 1 2476 2540 2604 2667 2731 2794 1 2856 1 2921 2985 1 3026 

0.82 2374 2438 2502 2565 2629 2692 2756 2819 , 2883 1 2946 
1 

3010 1 3073 

======---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -=- === - --
Correctie in m.M. 

43 1 
43 1 voor een verschil van 37 37 40 40 40 40 40 43 43· 43 

3 M. in de lengte. 
1· 

Vermindering~ m.M. 114 125 1 125 1 125 125 1 138 1 138 1 138 1 150 150 150 1 150 
voor zomerreizen. 

1 
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TABEL A. 

Volheids

coëflicient. 

0.68 

0.70 

0.72 

0.74 

22 SEP'l'EMBE?.. 1909. 

, Percentage reservedrijfvermogen. Winter. 

---,----c--------,------,----,---,----,---~----,-----~ -

28.6 1 28.9 1 29.2 1 29.5 1 29.8 1 30.1 1 30.4 1 30.8 1 31.1 1 31.3 1 31.~I- 31.8 

Uitwatering midscheeps in den winter in millimeters ; in de zij gemeten 
va.n af boven.kant dek. 

Gemeten holte en lengte in Meters. 

7.32 7.47 1 7.62 7. 77 7.93 8.08 8.23 8.38 8.53 8.69 8.84 8.99 

87. 78 89.61 1 91.44 93.27 95.10 96.93 98. 76 100.58 102.41 104.24 106.07 107.90 

1486 1549 1 1613 1 1664 1727 , 1778 i 1842 1 1905 1 1956 2007 2057 2108 

1512 1562 1 1626 1 1676 ~ 1 1791 ! 1854 , 1918 1 1981 2032 2096 2147 

1524 1 1588 1--::-1 1702 1765 1 1816 1 1880 1 1943 1 2007 i 2057 2120 2172 

1549 l 1600 1 1664 I~ 1778 1 1842 1 1905 1 1968 1 2032 , 2083 2147 2197 
_L_ _______ :---1----+---

ó.76 1562 1 1626 1 1689 1 1740 1803 1 1867 1 1930 l 1993 , 2054 1 2108 2172 2223 

0.78 1588 1 1639 1702 1 1753 1816 1 1880 1 1943 1 2007 i 2070 1 2134 2197 2261 

0.80 1600 1 1664 
1

1727 1 1778 1842 1 1905 1 1968 1 2032 l 2095 2159 2222 2286 

0.82 1626 1689 1753 1803 1867 1930 1993 1 2047 , 2121 ~ 1 2248 1 2311 

=OJ~ectie in m.M. I-
voor een verschil van 33 33 33 33 33 35 35 35 35 37 37 37 

3 M. in de lengte. , 

Vermindering in m.M. 75 1 76 1 88 1 89 1~ 1~ 1~ 1--:-1--:-1--:-1-=-1-=-voor zomerreizen. 



1 

1 

1 

1 

1 

' 

TABEL A. 

Volheids-

coëfficient . 

0.68 

0.70 

0.72 

0.74 

0.76 

0.78 

0.80 

0.82 
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Percentage reservedrijfvermogen. Winter. 

26.5 1 26.7 1 26.0 1 26.2 1 26.6 1 26.7 ! 27.0 1 27.3 1 27.6 1 27.8 , 28.1 1 28.3 

Uitwatering midscheeps in den winter in millimeters ; in de zij gemeten 
van af bovenkant dek. 

Gemeten holte en lengte in Meters. 

5.49 6.64 1 5. 79 1 5.94 6.07 6.25 6.40 6.66 1 6. 70 6.86 7.01 7.16 

65.84 67.67 , 69.49 , 71.32 73. 16 74.98 76.80 78.64 , 80.47 82.30 84.12 86.96 

940 1 978 , 1016 1 1054 1105 1 1143 1 1194 1 1232 1 1283 1 1334 1 1385 1 1435 

953 1 991 1 1029 , 1080 1118 1 1168 1 1207 1 1258 1 1308 1 1359 1 1410 1 1461 

965 1- 1- 1 1092 1130 1 1181 i 1219 1- 1 1321 1 1372 1 1422 , 1473 

,,, b i "" 111, 1~ 1, .. l m• ~ 1«8 11499 

991 1 1041 1 1080 / 1131 l 1168 1 1219 1 1258 1 1308 1359 1 1410 1 1461 1 1512 

1016 1 1054 , 1105 , 1156 1194 1 1245 1 1283 

1

1334 1 1385 1 1435 , 1486 , 1537 

______ I -~ --

1029 1 1067 1 1118 1 1168 _ , 1258 , 1295 1 1346 1 1397 1~ 1- 1 1549 

1041 1080 1131 1171 1219 1270 1308 1359 1400 1461 1512 1575 

----------------------------------------------
Correctie in m.M. 

voor een verschil van 27 
3 M. in de lengte. 

Vermindering in m.M. 
voor zomerreizen. 

27 27 27 30 30 30 30 30 30 30 33 

63 
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T ABEL A. 

Volheids

coëfficient. 

0.68 

0.72 

0.74 

0.76 

0.78 

0.80 

0.82 

22 SEP'l'EMBER 1909. 

Percentage reservedrijfvermogen. Winter. 

22.s J 23.0 1 23.2 1 23.4 1 23.61 23.8124.0 1 24.21 '.l4.6 I 24. 71 26.0 1 26.2 

Uitwatering midscheeps in den winter in millimeters ; in de zij gemeten 
van af bovenkant dek. 

- -----------------------

Gemeten holte en lengte in Meters. 

~ l 3.80 \~ \~ 4.27 1 4.42 l 4.57 14.72 14.88 15.03 5.18 5.33 

43.89 145. 72 147.55 149.38 51.21 163.03 164.86 156.69 158.52 160.36 62.18 64.01 

521 1 546 ! 584 ! 610 1 647 1 686 1 711 1 749 ~ 787 1 825 1 864 1 9~2 
_____ L__ ___ _ 

521 1 546 ! 584 1 623 647 1 686 1 723 1 762 1 799 1 838 1~ 1-:-

533 ! 559 1 597 1 635 660 1 698 1 737 ! 774 1 8131 851 1---:-1~ 

533 1 559 1 597 i 635 1 673 1 711 1 749 1 787 ! 825 1 864 1-:-1~ 

546 1 572 1 610 ! 647 1 686 1 ,,, I 762 1 799 ! 838 1~ -:-1~ 
546 1' 584 ! 623 i 660 i 686 i 723 i 762 1

1 

799 : 838 1 889 1~ 1--:-
I ' ' 1 ' , , 1 

~ 1 597 
1~ 1 673 :---:-1 737 : 774 :l~ :--:-1 901 1 940 1 978 
1 i 1 1 1 ! 1 

559 597 1 635 1 673 ' 711 1 749 1 787 825 

1 

864 914 953 991 

1 1 1 1 1 

Correctie in m.M. / ·1 1' Il 
voor een verschil van 23 23 1 23 23 25 1 25 25 25 25 25 

3 M. in de lengte. 1 1 j 
27 27 

Vermindering lil: m.M, I 25 1 26 l~ ll~ l~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1--:-1--:-1--:-
voor zomerreizen. 1 1 

, 1 1 
1 
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l : ; . \. Reserve drijfvermogen en uitwatering voor lste ldasse ijzeren en stalen zeeatoomschepen. In zout water. 

Volheids

coëfficient. 

Percentage reservedrijfvermogen. Winter. 

20.4 1 20.6 1 20.8 1 21.0 1 21.2 I 21.4 1 21.6 1 21.8 \ 2"2.0 1 22.2 \ 22.4 \ 22.6 

Uitwatering midscheeps in den winter in millimeters ; in de zij gemeten 
van af bovenkant dek. 

Gemeten holte en lengte in Meters. 

1.83 1 1.98 i 2.13 1 2.28 2.44 1 2.59 1 2.74 . 2.89 3.05 3.20 3.35 1 3.50 

21.95 123. 77 125.60 1 27.43 29.26 1 31.09 1 32.92 34. 75 36.58 38.40 1 40.23 \ 42.06 

0.68 203 1 229 1 254 1 279 : 305 1 330 
1 

356 1 381 1 406 1 432 1 457 1 496 

o. 70 203 i 229 : 254 279 ! 305 ! 330 356 1 381 1 406 1 432 1 457 f 496 

0.72 216 1 242 ! 267 292 ! 318 i 343 1 369 1 394 i 418 ~ 445 1 470 1 508 

0. 74 l 216 1 242 267 ; 292 i 318 1 343 I 369 1 394 ! 418 1 445 \ 470 1 508 

0.76 
1 

229 i 254 1 279 1 ~05 : 330 1 356 1 381 405 ! 432 1 457 1 483 1 521 

0.78 229 1 254 279 ! 305 1 330 1 356 1 381 405 1 432 1 457 1 483 1 521 

0.80 1 242 1 267 292 
1 

318 1 343 369 1 394 1 418 1 445 1 470 1 496 1 533 

1 
' 1 1 1 1 0.82 1 242 267 292 318 343 1 369 1 394 1 418 445 470 496 1 533 

:~~:t~:::~~=1-~;I-~;, ~;- 20 l-~;l-~;1-~;11-~;1-~;-~; . ~;-~3 . 
3 M. in de lengte. . 1 , 

Vernµndering in ~.M. 1 25 Ij 25 25 : 25 25 1 25 1 25 \ 25 1 25 1 25' 1 25 ,~ 
voor zomerreizen. , 1 1 

34* 
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wezen, toegepast wordt voor schepen, welke 
binnenlandsche wateren of rivieren bevaren. 

Wanneer zulk een water overgestoken wordt, 
mag zooveel dieper geladen worden, als het 
gewicht van de provisie en brandstof bedraagt, 
noodig voor het verbruik tusschen het punt van 
vertrek en de open zee. 

Artikel 23. De uitwatering van schepen, 
welke poorten, spuigaten of andere openingen 
in de zijde hebben, moet bepa~ld worden naar 
de volgende beschouwingen. 

Wanneer de openingen voorzien zijn van 
waterdichte poorten en bestemd zijn voor lading, 
kolen enz. en dus alleen in de haven geopend be
hoeven te worden, behoeft de uitwatering, 
vastgesteld volgens de tabellen, geene wijziging, 
wanneer de afsluitingen der openingen vol
doende sterk en zeedicht verzekerd zijn. 

Wa!'.ffieer echter de schepen deuren of poorten 
in de zijden hebben ter plaatse van eene tusschen
dekruimte onder het bovendek, of patrijspoor
ten of andere openingen van denzelfden aard 
en de uitwatering, vastgesteld volgens de ta
bellen, waarborgt geene voldoende hoogte van 
de lastlijn tot de drempels van die openingen, 
dan moet de uitwatering vermeerderd worden. 
Het bedrag van de vermeerdering hangt af 
van den aard der openingen en de ter afsluiting 
toegepaste middelen. 

Wanneer scharnierende patrijspoorten van 
het gebruikelijke model aangebracht zijn, het 
glas dik genoeg is en ze deugdelijk verzekerd 
zijn door metalen grendels en wanneer draaiende 
ijzeren patrijspoorten of blinde patrijspoorten 
binnen de glazen zijn aangebracht, dan mag de 
lastlijn aangegeven door het middelpunt van 
den cirkel of door de Indische zomerlijn, indien 
aangebracht, niet minder dan 15,2 c.M. be
neden den drempel ~an de laagste patrijs
poort staan. 

Artikel · 24. De uitwatering, vereischt vol
gens de tabellen, moet toegepast worden, onder 
de voorwaarde, dat de machine en ketelmantels 
boven het opperdek voldoende hoog en sterk 
zijn, voorzien van doeltreffende middelen, om 
bij slecht weer alle openingen af te sluiten. De 
luikopeningen moeten goed afgesloten zijn met 
deugdelijke hoofden en zware luiken, deze 
laatste ste-<ig ondersteund door losse balken 

van het eene eind tot het andere, naar gelang 
van de afmetingen der luikopeningen. Zijn 
deze voorwaarden niet vervuld, dan mag men 
eischen, dat de uitwatering vermeerderd wordt. 
Echter dient overwogen te worden, voor welke 
r oute men van plan is het schip te gebruiken. 

Artikel 25. In geen geval mag bij de toe
gestane grootste diepgang inizout water, hetzij 
door de zomerlijn, hetzij de Indische zomerlijn 
aangegeven, de bovenkant van het bovendek 
aan de scheepszijden, op het laagst gelegen ge
deelte van dat dek, onder water komen. Bij 
shelterdekschepen moet het dek onder het 
shelterdek als bovendek beschouwd worden. 

TABEL A. 

Uitwateringstabel voor stoomschepen zonder 
spar- of tentdek In zout water. 

De vermindering van de uitwatering voor 
zomerreizen van uit Europeesche en Middel
landsche-zeehavens moet van April tot en met 
September toegestaan worden. 

In andere werelddeelen moet de vermindering 
van uitwatering toegepast worden, gedurende 
de overeenkomstige of erkende zomermaanden. 

Het dubbele van bovenstaande vermindering 
is toegestaan voor reizen in het mooie jaarge
tijde in de Indische Zeeën tusschen Suez en 
Singapore. 

Eene vermeerdering van 5 c.M. moet bij de 
uitwatering gevoegd worden voor alle schepen 
tot en met 100 Meter lengte, wanneer zij den 
Noord Atlantischen Oceaan bevaren, naar of 
van uit de Middellandsche Zee of eenige Eu
ropeesche haven; naar of van uit havens in 
Britsch-Noord-Amerika of Oostelijke havens 
in de Vereenigde Staten ten Noorden van Kaap 
Hatteras van October tot en met Maart. 
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/ . Bij gladdekschepen en schepen met korte 
campagne en bak mag de overmaat van de 
zeeg, waa:rvoor eene vermindering toegestaan 
wordt, niet meer zijn dan de helft van de totale 
gemiddelde zeeg, voor de grootte van het 
schip. 

g. Geene vermindering van uitwatering mag 
toegestaan worden, voor spar- en tentdek
schepen met het oog op de overmaat van 
zeeg. 

Artikel 19. Dekrorulle. Bij het berekenen 
van het reservedrijfvermogen is aangenomen, 
dat de dekrondte 6 m.M. is op elke 30 c.M. 
lengte van den midscheeps-dekbalk. 

Is .de dekrondte in gladdekschepen grooter 
of kleiner dan de bovenstaande, dan moet het 
verschil in c.M. door 2 gedeeld en de uitwatering 
met dit bedrag verminderd of vermeerderd 
worden. 

Bij schepen met bovenbouw op het dek 
hangt het in rekening te brengen bedrag af van 
de lengte van het onbedekte hoofddek. 

Deze regel voor de ronding van het dek 
geldt niet voor spar- en tentdekschepen. 

Artikel 20. Het volgende voorbeeld kan 
dienen ter opheldering van de wijze, waarop 
de tabellen gebruikt moeten worden ten einde 
de uitwatering te wijzigen naar aanleiding van 
bovenbouw op het dek, buitengewone ver
houdingen en variaties in de zeeg. 

Een schip is lang 71.323 M. en breed 8.839 M. 
en heeft eene holte van 5.182 M. en de vol
heidscoëfficient is 0. 7 2. 

Veronderstelt men dat het eene campagne en 
een brughuis heeft tot eene gezamenlijke lengte 
van 36.882 M. en een bak van 6.096 M. lang. 
De zeeg, in de zijde gemeten, is vóór 1.37 M. en 
achter 0.62 M. 

Wij vinden nu in de tabel A voor standaard
lengte en zeeg zonder bovenbouw : 

Eene uitwatering van . . . . 
De gemiddelde standaardzeeg is 

84.8 c.M. dat is 15.2 c.M. minder 
dan in bedoeld schip. De vermin
dering van uitwatering is dus 15.2 
c.M. gedeeld door 4 = . . 

De uitwatering van een schip zon
der verhoogingen en met een gemid
delde zeeg van 100 c.M. bedraagt 

889 m.M. 

38 

alzoo , . . 851 m.M. 
Volgens tabel C indien het een 

tentdek (Awning) schip was . 241 

Verschil . 610 m.M. 
De gezamenlijke lengte van den 
1909. 

bovenbouw bedraagt ~~:;~: of 6/ 11 

van de lengte van het schip. Dus 
de vermindering met het oog op den 
bovenbouw volgens art. 11 bedraagt 
'/1o van 61 c.M. = 24,0 c.M. 

Wij hebben dus : 
Vermindering van uitwatering we-

gens grootere zeeg . 38 
Vermindering van uitwatering voor 

bovenbouw . . . . . . . 240 
Vermindering als het schip ge

bouwd is met een onbedekt ijzeren 
bovendek (art. 6) = 6/ 10 x 88,9 52 

330 m.M. 
Daar de lengte 9.144 M. grooter is · 

dan die, waarvoor de tabellen ont-
worpen zijn, moet de uitwatering daar-
om vermeerderd worden met de helft 

9.144 28 •. van 3_048 x . 38 m.lh. 

292 m.M. 

Ten slotte dus moet men 292 m.M. van 889 
m.M. aftrekken rest 587 m.M. voor de winter
uitwatering. 

De hiermede overeenkomende uitwatering 
voor den zomer is 534 m.M. 

Artikel 21. Schepen, welke in zoet water 
geladen worden, mogen eene kleinere uitwate
ring hebben dan die, welke in de verschillende 
tabellen gegeven wordt na.ar de volgende schaal. 

-- - =·=======-=== 

Gemeten holte 
in Meters. 

-----
1.829 tot 2.438 
2.438 " 

3.353 
3.353 " 

3.962 
3.962 " 4.877 
4.877 

" 
5.791 

5.791 " 
6.706 

6.706 " 7.620 
7.620 " 

8.534 
8.534 

" 
9.449 

9.449 " 
10.363 

Opmerking. 

Vermindering van uit
wa. tering. 

37.5 
51.0 
63.5 
76.0 
88.5 

102 
115 
127 
140 
152 

m.M. 

88.5 
102 
115 
127 
140 
152 
165 

m.M. 

102 
115 
127 
140 
152 
165 
178 

, m.M. 

Voor het gewicht van 1 d.M3 zoutwa.ter is 
in bovenstaande tabel genomen 1.025 K.G. en 
van zoetwater 1 K.G. 

Artikel 22. Het is niet de bedoeling, dat 
het vrijboord, in de volgende tabellen a.ange-

34 
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bedrá.agt zij 1/8 van de lengte, dan moet 
4 pCt. van het reservedrijfvermogen of 6 pet. 
van de uitwatering worden afgetrokken. 

Wanneer minder dan 1/8 van de lengte van 
het schip overdekt.Cis door bovenbouw, moet de 
vermindering in verhouding zijn tot die, ge
geven voor bovenbouw, welke 1/8 van de lengte 
van het schip beslaat. 

Artikel 17. Wanneer een zeilschip slechts 
van een verhoogden bak voorzien is, moet de 
vermindering in het reservedrijfvermogen de 
helft zijn van die, omschreven in het vorige 

artikel, ingeval het schip, behalve van een ver
hoogden bak, voorzien is van eene evenlange 
càmpagne. 

Is er alléén eene campagne, dan moet de 
vermindering de helft zijn van die, welke in 
dit artikel gegeven is voor een bak en campagne 
van dezelfde lengte. 

Artikel 18. Zee,g. De tabellen zijn ont
worpen voor schepen met eene gemiddelde 
zeeg van het dek, in de zijde gemeten, zooals 
in de volgende tabel is aangegeven. 

Lengte waarover de zeeg gemeten wordt 
In Meters. 

30.48 145.721 60.96 l 76.~ 91.44 1 106.68 1 121.92 

Gemiddelde zeeg in m.M. bij deze lengte. 

1. Bij gladdekschepen de zeeg te me-
ten bij voor- en achtersteven . . 508 

2. Schepen met korte campagne en 
bak, de zeeg te meten op punten 

1 
gelegen 1/8 van de lengte van het 
schip uit beide einden . . . . 356 

3. Bij schepen, welke alleen een korten 
bak hebben de zeeg te meten op 
den achtersteven en een punt, dat 
1/8 gedeelte van <l;~ lencft_e van den 

368 voorsteven verwJJder 1s . . . 1 

a. Bij gladdekschepen en bij schepen, waarop 
de artikelen 11 en 12 van toepassing zijn, moet, 
ingeval de zeeg behoorlijk strookend is, het 
verschil in m.M., tusschen hun zeeg, en de 
gemiddelde zeeg als aangegeven doo" 4 worden 
gedeeld. De uitkomst in m.M. is het bedrag, 
waarmede het vrijboord midscheeps verminderd 
of vermeerderd moet worden , al naar de zeeg 
grooter of kleiner is. 

b. Bij schepen, welke eene korte campagne 
en bak hebben en bij schepen, welke alleen 
een korten bak hebben, moet de uitwatering 
gecorrigeerd worden met het OOé; op de over
ma!\t of het te weinig van reservedrijfvermogen, 
dat toegeschreven moet worden aan afwijkingen 
van het standaardbedrag van de zeeg, vooals 
dit in bovenstaande tabel bepaald is over die 
lengte, welke niet door stevigen bovenbouw 
overdekt is. Een vierde van het verschil 
tusschen de gemiddelde bovenvermelde zeeg 
en die, welke op de beschreven wijze is ge- • 
meten, is ongeveer het bedrag, waarmede de 
uitwatering met het oog op de zeeg gecorrigeerd 
moet worden. 

c. De deeler 4 moet gebruikt worden, wan-

635 762 889 1016 1143 1270 m.M. 

457 559 660 762 864 965 m.M. 

470 584 686 787 902 1016 m.M. 

neer de zeeg goed strookend is en hij is niet 
strikt toe te passen, wanneer de zeeg plotseling 
grooter wordt bij boeg of achterschip, of 
wanneer de zeeg niet haar normale verloop of 
vermeerdering aan de einden van het schip heeft. 

d. In alle gevallen wordt de rijzing in de 
zeeg voor en achter gemeten ten opzichte van 
het dek in het midden van de lengte van het 
schip en, wanneer het laagste punt van de zeeg 
achter het midden van de lengte ligt, moet de 
helft van het verschil in de zeeg midscheeps 
en op het laagste punt gevoegd worden bij de 
in de tabellen voor gladdekschepen en voor 
schepen met korte campagne en bak voorge
schreven uitwatering. 

e. Indien, zooals soms het geval is, de sche
pen voorzien van lange campagne of verhoogde 
halfdekken, verbonden met brughuizen, een 
deklijn hebben, welke van uit het midden van 
de lengte van het schip snel oploopt naar de 
voorzijde van de brug en van uit ds.t punt 
voorwaarts allengs de normale zeeglijn nadert, 
mag de uitwatering iets gewijzigd worden, 
met het oog op de vermeerderde hoogte van 
het dek in de "well". 
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60 pet. van het bedoelde verschil van de uit
watering worden afgetrokken ; 

bedraagt zij 70/ 100 van de lengte, dan moet 
50 pet. van het bedoelde verschil van de uit
watering worden afgetrokken ; 

bedraagt zij 60/ 100 van de lengte, dan moet 
(() pet. van het bedoelde verschil van de uit
watering worden afgetrokken; 

bedraagt zij 50/ 100 van de lengte, dan moet 
32 pCt. van het bedoelde verschil worden 
afgetrokken (na verbetering van tabel A 
voor zeeg en lengte en van tabel C voor 
lengte); 

bedraagt zij •0/ 100 van de lengte, dan moet 
25 pCt. van het bedoelde verschil worden af
getrokken (na verbetering van tabel A voor 
zeeg en lengte en van tabel C voor lengte). 

Artikel 13. Wanneer de bovenbouw op een 
schip slechts bestaat uit een verhoogden bak 
en een brughuis, terwij l dit laatste bij stoom
schepen de machineopeningen omsluit en af
doende wordt afgesloten door een ijzeren schot 
aan elk einde, mag eene vermindering van uit
watering toegestaan worden naar de volgende 
schaal. 

Wanneer de gezamenlijke lengte van den bo
venbouw 50/ 100 van de lengte van het schip be
draagt, moet 30 pCt. van het verschil tusschen 
de uitwatering volgens tabel A (na verbetering 
voor zeeg en lengte) en volgens tabel C (na ver
betering voor lengte) van de uitwatering 
worden afgetrokken ; 

bedraagt zij 40/ 100 van de lengte, dan moet 
24 pCt. van het bedoelde verschil van de uit
watering worden afgetrokken ; 

bedraagt zij 30/ 100 van de lengte, dan moet 
19 pCt. van het bedoelde verschil van de uit
watering worden afgetrokken. 

Artikel 14. Wanneer de bovenbouw van 
een stoomschip bestaat uit eene korte campagne 
of een verhoogd halfdek met geen mindere 
hoogte dan die in artikel 11 vermeld, en een 
verhoogden bak, de eerste met een sterk ijzeren 
schot aan de voorzijde afgesloten en wanneer 
de machine- en ketelopeningen geheel afge
sloten zijn, hetzij door de campagne of door 
het verhoogde halfdek of door een sterk ijzeren 
of stalen dekhuis, mag eene vermindering van 
de in de tabellen gegeven uitwatering toege
staan worden naar de volgende schaal. 

Wanneer de gezamenlijke lengte van den 
bovenbouw 4/ 8 van de lengte van het schip 
bedraagt, moet 32 pCt. van het verschil tusschen 
de uitwatering volgens tabel A (na. verbetering 
voor de lengte) en volgens tabel C (na verbe
tering voor lengte) van de uitwatering worden 
afgetrokken ; 

bedraagt zij 3/s van de lengte, dan moet 
24 pCt. van het bedoelde verschil van de uit
watering worden afgetrokken ; 

bedraagt zij 2/ 8 van de lengte, dan moet 
16 pet. van het bedoelde verschil van de uit
watering worden afgetrokken ; 

bedraagt zij 1/ 8 van de lengte, dan moet 
8 pCt. van het bedoelde verschil van de uit
watering worden afgetrokken. 

Voor ,erhoogingen, welke minder dan 1/ 8 van 
de lengte van het schip beslaan, moet de ver
mindering in verhouding zijn, tot die welke 
over 1/ 8 overdekt zijn. 

Wanneer echter de machine- en ketelopenin
gen niet geheel omsloten worden door de 
campagne of het halfdek of door een stevig 
ijzeren of stalen dekhuis, mag de vermindering 
voor bovenbouw slechts 6/ 10 zijn van lie ver
meld in de bovenstaande schaal. 

Artikel 15. Wanneer een stoomschip alleen 
voorzien is van een verhoogden bak, moet de 
vermindering in uitwatering overeenstemmen 
met die van het voorgaande artikel voor eene 
campagne welke de machine- en ketelopeningen 
niet omsluit en een bak van dezelfde gezamen
lijke lengte. Is er slechts eene campagne, of 
een verhoogd halfdek van niet minder hoogte 
dan aangegeven in § 11, gesloten aan de voor
zijde met een stevig schot en de machine- en 
ketelopeningen omsluitende, dan mag de ver
mindering der uitwatering slechts de helft be
dragen van die toegestaan voor eene campagne 
en verhoogd halfdek van dezelfde samenstelling 
en een bakdek met dezelfde gecombineerde 
lengte. Wanneer de campagne_ of het ver
hoogde halfdek de machine- en ketelopeningen 
niet omsluit, mag slechts 6/ 10 van de voor
gaande vermindering worden toegestaan. 

Artikel 16. Wanneer de bovenbouw op een 
zeilschip bestaat uit eene korte campagne en 
een verhoogden bak, de eerste aan de voorzijde 
door een stevig ijzeren schot afgesloten, moet 
de vermindering in uitwatering, zooals deze in 
de tabellen is gegeven, naar de volgende schaal 
geschieden : 

Wanneer de gezamenlijke lengte van den bo
venbouw 4/ 8 van de lengte Tan het schip be
draagt, moet 10 pet van het reservedrijfver
mogen of 12 pCt. van de vereischte uitwatering 
voor gladdekschepen (na verbetering voor de 
lengte) worden afgetrokken; 

bedraagt zij 3/ 8 van de lengte, dan moet 
8 pCt. van het reservedrijfvermogen of 10 pet. 
van de uitwatering worden afgetrokken ; 

bedraagt zij 2/ 8 van de lengte, dan moet 
6 pCt. van het reservedrijfvermogen of 8 pet. 
van de uitwatering worden afgetrokken ; 
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tikelen 11 en 12 met stevig gesloten bovenbouw, 
welke zich uitstrekt over 6/ 10 of meer van de 
lengte van het schip, bedraagt de correctie 
voor de lengte de helft van die in tabel A ver
meld. 

Artikel 10. Breedte en hoUe. Bij het ont
werpen der tabellen is aangenomen, dat de 
verhouding tusschen breedte en holte zoo
danig is, dat de veiligheid op zee met het aan
gewezen vrijboord verzekerd is, wanneer het 
schip eene homogene lading heeft. Voor 
schepen met naar verhouding minder breedte 
moet het vrijboord zooveel verhoogd worden, 
dat een voldoendll graad van stabiliteit bij 
helling verkregen wordt of er moeten andere 
middelen toegepast worden om stabiliteit te 
verzekeren. 

Artikel 11. Bovenbouw op het dek. Bij 
stoomschepen met verhoogden bak en met eene 
lange campagne of een verhoogd halfdek, aan 
brughuis verbonden, welke de machine- en 
ketelopeningen omsluiten, de laatste van boven 
toegang gevende, en met een sterk gebouwd 
schot aan den voorkant, mag het in de tabellen 
gevonden. vrijboord verminderd worden naar 
de volgende schaal. 

a. Wanneer de gezamenlijke lengte van 
de campagne of het verhoogde halfdek, brug· 
huis en verhoogden bak 95/ 100 van de lengte 
van het schip bedraagt, moet 90 pCt. van het 
verschil tusschen het vrijboord in tabel A (na 
correctie voor zeeg) en tabel C worden afge
trokken; 

bedraagt zij 9o/100 van de lengte, d!tn moet 
85 pCt. van het, bedoelde verschil van de uit
watering worden afgetrokken; 

bedraagt zij 85/ 100 van de lengte, dan moet 
80 pCt. van het bedoelde verschil van de uit
watering worden afgetrokken; 

bedraagt zij 80/ 100 van de lengte, dan moet 
70 pCt. van het bedoelde verschil van de uit
watering worden afgetrokken; 

bedraagt zij 70/ 100 van de lengte, dan moet 
55 pCt. van het bedoelde verschil van de uit
watering worden afgetrokken ; 

l.iedraagt zij 60/ 100 van de lengte, dan moet 
40 pCt. van het bedoelde verschil van de uit
watering worden afgetrokken. 

Worden de machine- en ketelopeningen 
slechts door een lang verhoogd halfdek be
schermd, dan zal er minder vermindering van 
uitwatering toegestaan worden. 

b. Voor tusscbengelegen lengte der ver
hoogingen moet het bedrag van de verminde
ring van het vrijboord door interpolatie ge
vonden worden. 

c. Bovenstaande schaal is vastgesteld voor 

schepen, welke eene lange campagne of ver
hoogd halfdek hebben van 

0.914 M. hoogte voor schepen van 30.48 M. 
lengte; 

1.219 M. hoogte voor schepen van 76.20 M. 
lengte; 

1.829 M. hoogte voor schepen van 121.92 M. 
lengte. 

Tusschengelegen lengten naar verl;wuding. 
Voor minder hooge verhoogde halfdekken 

moet de toe te laten lengte daarvan in ver
houding tot de standaardhoogte staan. 

d. Bij het toepassen van deze verminderings· 
schaal wegens bovenbouw, voor schepen met 
lange campagnes of met verhoogde halfdekken 
en brughuizen gecombineerd, moet in aanmer
king worden genomen, dat de vermindering 
een maximale is, alleen toepasselijk voor schepen 
van die typen, waarbij de bovenbouw zeer sterk 
is, de dekopeningen zoo goed mogelijk be
schermd zijn, het volk in het brughuis gehuis
vest is, of de inrichtingen om hen in staat te 
stellen, van uit hun kwartie1 vooruit of achter
uit te komen, zeer voldoende zijn. 

Voor andere schepen van dezelfde klasse 
moet het bedrag van de vermindering eerst na 
zorgvuldig onderzoek vastgesteld worden. Ook 
moeten zulke schepen, als zij in de Atlantische 
v&art gebruikt worden, een speciaal grooter 
uitwatering hebben, dan in de tabellen gege
ven is. 

e. In de verschansing dezer schepen moet 
een voldoend aantal zoo groot mogelijke water
loo$poorten met naar behooren opgehangen val
kleppen aangebracht •zijn tusschen den bak en 
het brughuis, opdat het water van dit gedeelte 
van het schip spoedig wegvloeit. 

Artikel 12. Wanneer de bovenbouw van 
een schip bestaat uit een verhoogden bak, eene 
korte campagne met een sterk schot en een niet 
verbonden brughuis, terwijl dit laatste bij 
stoomschepen de machine- en ketelopeningen 
omsluit en afdoend afgesloten is door een 
ijzeren schot aan beide einden, mag eene ver
mindering van uitwatering, als in de tabellen 
gegeven, toegestaan worden naar de volgende 
schaal. 

Wanneer de gezamenlijke lengte der ver
hoogingen 95/ 100 van de lengte van het schip 
bedraagt, moet 75 pCt. van het verschil tus
schen het vrijboord in tabel A (na correctie 
voor de zeeg) en tabel C worden afge
trokken; 

bedraagt zij 90/ 100 van de lengte, dan moet 
70 pCt. van het bedoelde ·verschil van de uit
watering worden afgetrokken ; 

bedraagt zij 80/ 100 van de lengte, dan moet 
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Wanneer men er echter aan denkt, dat de 
gezochte coëfficient die is, welke het schip zou 
hebben, wanneer het ontworpen was volgens 
het gewone dwarsspanten systeem, zal men 
weinig moeite hebben, om de noodige correctie 
aan te brengen. 

Artikel 5. Gemeten holte. De gemeten holte 
van een ijzeren of stalen schip, zooals die in de 
tabellen i~ gegeven, is de loodrechte afstand 
tusschen den bovenkant van den bovendekbalk 
tegen boord op het midden der lengte van het 
schip, tot den bovenkant van de kiel en den 
onderkant van het spant op de midscheepslijn, 
uitgezonderd in spar- en tentdekschepen, waar 
de holte gemeten wordt van den bovenkant 
van de balken van het hoofdd ek. 

Bij houten en composietschepen wordt voor 
de gemeten holte de loodrechte afstand geno
men van den bovenkant van den bovendeks
balk in de zijde midscheeps tot den onderkant 
van de sponning in de kiel. 

a. Daa.i· het benedendeel van de midscheeps 
dwarsdoorsnede bij houten en composietschepen 
dikwijls een hollen vorm vertoont, bijv. wanneer 
eene dikke zandstrook is aangebracht, moet 
de holte in die gevallen gemeten worden va.n 
het punt, waar de verlengde strooklijn der huid 
de kiel snijdt. 

Artikel 6. Uitwatering. De boven beschre
ven gemeten holte is die, welke in de tabellen 
gebruikt is om het reservedrijfvermogen en de 
overeenkomstige uitwatering van schepen met 
houten dek te bepalen. De uitwatering wordt 
midscheeps in de zijde van den bovenkant 
van het houten dek gemeten. 

a. Op denzelfden grond wordt de gebruike
lijke dikte van een houten dek bij gladdek
schepen met uitzondering van spar- en tentdek
schepen en bij schepen met eene korte campag
ne en bak en een ijzeren bovendek, dat niet 
met hout bekleed is, afgetrokken van de als 
boven gemeten holte en het reservedrijfver
mogen en de overeenkomstige uitwatering uit 
de kolom genomen van de tabellen, die voor 
deze verminderde gemeten holte zijn berekend. 

Voorbeeld. Bij een stoomschip met een 
ijzeren bovendek, niet met bout bekleed, dat 
een gemeten holte van 6.045 M. heeft moet 
102 m.M. (dat is de gebruikelijke dikte van een 
bouten dek) hiervan afgetrokken worden, zoo
dat o, er blijft eene holte van 5.943 M. De 
uitwatering van zulk een schip met een volheids
coëfficient van 0.76, genomen uit de kolom 
onder 5.943 M. bedraagt 1.133 M., welke af
stand gemeten moet worden van den boven
kant van het ijzeren bovendek. 

b. In spardekschepen, welke een ijzeren 

spardek nebben en in tentdekschepen, welke 
een ijzeren hoofddek hebben, moet het vrij boord, 
volgens de tabellen vereischt, gemeten wol'den 
alsof het dek met hout bedekt is. 

Op schepen, waar 7 / 10 of meer van het hoofd
dek met een stevigen bovenbouw overdekt is, 
moet het vrijboord uit de tabellen gevonden, 
gemeten worden, alsof het een houten dek is, 
onverschillig of het een ijzeren of hou ten dek 
is. Past men dit beginsel toe op schepen, 
welke over een kortere lengte stevig gesloten 
bovenbouw hebben , dan moet de vermindering 
in het vrijboord, da.ar dit gemeten wordt van 
het ijzeren dek, geregeld worden in verhouding 
tot de lengte van het dek, dat met dien boven
bouw overdekt is. Zoo is de vermindering 
op schepen, welke bovenbouw over 6/ 10 van de 
lengte hebben, 6fi0 van 9 c.M. of 5.4 c.M. 

Artikel 7. Bij schepen, welke een belang
rijke stuurlast hebben omdat de machines 
achterlijk geplaatst zijn, zou de uitwatering, 
volgens de tabellen vastgesteld, als zij mid
scheeps werd afgezet, niet toereikend zijn, om 
het noodige reservedrijfvermogen te verkrijgen. 
In zulke gevallen kan de doelmatige uitwatering 
alleen bepaald worden, na. volledige inlichtin
gen betreffende de diepgang voor en achter. 

Artikel 8. Het volgende voorbeeld zal de 
algemeene toepassing der tabellen toelichten : 

Van een stoomschip met de volgende af
metingen: lengte 62.18 M. grootste breedte 
8,84 M., ruimholte 4,88 M., geregistreerde ton
nenmaat onder het dek 682 ton en gemeten 
holte 5,18 M. is de ruimte onder dek 1931 M3. 

Door dit te deelen door 26 2,4 dat is het 
product van lengte, breedte en ruimholte, 
vinden wij 0,72 als volheidscoëfficient. 

Als men nu tabel A bij 5. 182 M. gemeten 
holte ra.ad pleegt, en den regel naast de coëfficient 
0.72 volgt tot de kolom, welke met deze holte 
overeenkomt, dan vind t men voor het winter 
vrijboord voor eerste klasse stoomschepen 
zonder bovenbouw, waarvan de lengte 12 x de 
gemeten holte is, 889 m.M., overeenkomende 
met een reservedrijfvermogen van 25 pCt. van 
den totalen inhoud. 

Artikel 9. Schepen met buitengewone ver
houdingen. Bij schepen, waarvan de lengte 
grooter of kleiner is dan die van het schip met 
de gemeten holte, waarvoor de tabellen ont
worpen zijn, moet de uitwatering vermeerderd 
of verminderd worden, zooals onder aan de ta
bellen vermeld is. Was dus het schip, in 
art. 8 bedoeld, 68.28 M. lang, dan zou het 
vereischte winter vrij boord 889 m.l\L zijn + 51 
m.M. = 940 m.M. 

Voor stoomschepen, vallende onder de ar-
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dering van d e uitwatering, in elk geval ver
eischt, wordt bepaald door de toe te la.ten 
materiaalspanning van den romp midscheeps, 
welke niet grooter mag zijn dan die bij 
schepen van de standaardklasse van dezelfde 
verhoudingen, vorm en holte, wanneer zij ge
laden worden tot de in de tabellen A en D 
vereischte uitwatering. De tabellen B en C 
geven de uitwatering voor schepen gebouwd 
volgens de eischen van Lloyds Register voor 
spar- en tentdek (awning) schepen. Zij moe
t en, rekening houdende m et de hiervoren ge
noemde bepalingen, gewijzigd worden in ver
band met meerdere of mindere sterkte d an die 
voor de betrekkelijke klasse vereischt. 

Artikel I. Lengte. De lengte van het schip 
wwdt gemeten op de lastlijn, van den voorkant 
van den voorsteven tot den achterkant van den 
achtersteven bij zeilschepen en tot den achter
kant van d en roersteven bij stoomschepen. 

Artikel 2. Breedte. De breedte, welke ge
bruikt wordt om de volheidscoëfficient te ver
krijgen, is de uiterste breedte, gemeten over 
den buitenkant van de beplating of beplanking 
der huid, zooals in den m eetbrief is aangegeven. 

Artikel 3. Ruimholte. De holte, welke ge
bruikt wordt om de volheidscoëfficient te ver
krijgen, is d e ruimholte zooals die in d en meet
brief is aangegeven. Wanneer men d e volheids
coëfficient met deze afmeting bepaalt, kunnen 
correcties noodig zijn als aangegeven in a rtikel 4. 

Artikel 4. V ol,heidscoëflicient. De volbeids
coëfficient van schepen met een , twee en drie 
dekken en van spardekschepen wordt gevonden 
door 2.83 maal den bruto-inhoud in register
tonnen van het schip onder het opperdek t e 
deelen door het product van lengte, breedte en 
ruimholte. Bij tentdekschepen worden d e ge
registreerde holte en tonnen-inhoud beneden 
het hoofddek genomen. 

a. Het is van belang bij het toepassen der 
voorschriften omtrent d e uitwateringstabellen, 
dat d e volheidscoëfficient, afgeleid uit de 
tonnenmaat onder het d ek en de voornaamste 
afmetingen, nauwkeurig weergeeft de betrek
kelijke volheidsvormen van het schip en dat 
eene verandering in een van de elementen, 
welke invloed hebben op d e volheidscoëfficient, 
bepaald overeenkomstig den vooropgestelden 
regel, in aanmerking genomen wordt en dat d e 
correctie, noodig met het oog op d e speciale 
omstandigheden van het geval, aangebracht 
wordt. Enkele der nu en dan voorkomende 
gevallen zijn de volgende. 

b. Schepen, wel,ke een doorloopenden dubbel,en 
bodem hebben o,' wrangen met grootere hoogte dan 
de normale. 

In dit ge, al is de coëfficient, zooals ze bepaald 
wordt uit de tonnenmaat onderdek, meestal 
iet s grooter dan ze zou zijn , wanneer het schip 
volgens het gewone dwarsspanten-systeem met 
wrangen van normale hoogt e ontworpen was. 
Geen algemeene regel kan als handleiding ge
geven worden ; het is echter niet moeilijk om, 
wanneer de holte en de helling van den boven
kant van den dubbelen bodem of van de wrang 
op het grootspant vergeleken worden met de 
holte en helling van d e normale wrang, bij be
nadering het bedrag van de noodige correctie 
te bepalen. 

c. Schepen met gewone wrangen, maar met een 
dubbel,en bodem over een gedeeJ,te van de lengte 
van het middenschip onder de machines en keteJ,s. 

In dit geval is de geregistreerde tonnenmaat 
onder dek kleiner dan wanneer het schip ont
worpen was met gewone wrangen over de gehee
le lengte. Het verschil is dan de ruirnte t us
schen d en bo"enkant van den dubbelen bodem 
in het midscheepsgedeelte en het niveau van 
de gewone wrang. De ruimholte wordt door 
den scheepsmeter gemeten tot den bovenkant 
van den dubbelen bodem en deze h lte wordt in 
den meetbrief ingeschreven. Om nu te komen 
tot de volheidscoëfficient, welke het schip zou 
hebben, wanneer het gebouwd was met gewone 
wrangen over de volle lengte, waarvoor de ta
bellen ontworpen zijn, moet de tonnen-inhoud 
van de ruimte tusschen den bovenkant van den 
dubbelen bodem en het ni veau van den ge
wonen vloer berekend worden en opgeteld bij 
de geregistreerde tonnenmaat ondei· het dek. 
De aldus verbeterde tonnenmaat in verband 
gebracht met de ruimholte gemeten tot den 
bovenkant van de wrang geeft de in de tabellen 
te gebruiken coëfficient. 

d. Schepen met een dubbelen bodem onder de 
war- en achterruimen, maar met gewone wrangen 
in het midscheepsgedeelte onder de machines en 
ketels. 

In dit geval moet de tonnenmaat van de 
ruimte tusschen den bovenkant van de gewone 
wrangen in het midscheepsgedeelte en d en bo
venkant van den dubbelen bodem, wanneer 
deze als doorloopende wordt gedacht, geraamd 
en afgetrokken worden van d e geregistreerde 
tonnenmaat onder dek en daarna. met gebruik
making der ruimbolt e gemeten tot den boven
kant van den dubbelen bodem, de volbeids
coëfficient vastgesteld worden . 

e. Er kunnen in de practijk zich gevallen 
voordoen, waarbij de geregistreerde tonnenmaat 
of de geregistreerde ruimholte of breedte ver
andering eischen, alvorens zij gebruikt kunnen 
worden om de volheidscoëfficient vast te stellen. 
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centa.ge reservedrijfvermogen , noodig voor 
gla.ddekstoomers welke geen spar- of tentdak 
hebben en voor gla.ddekzeilschepen,. zijn te 
vinden in de tabellen A en D, voor schepen 
van verschillende grootte en verhoudingen. 

Het vrijboord noodig voor spar- en tentdek
stoomschepen is in de tabellen B en C gegeven. 
Deze zijn vastgesteld met het oog op de sterkte 
van den bouw en zij bepalen de grenzen voor 
diepte van la.den, welke daarbij 1,astgesteld zijn 
voor l ste klasse schepen van dat type. 

Aangezien de daardoor vereischte uitwatering 
en het percentage reservedrijfvermogen voor 
spar- en tentdekschepen grooter zijn dan om 
andere redenen vereischt, zijn de bedragen van 
die percen tagesniet in de tabellen Ben C gegeven. 

De juiste uitwatering, vereischt voor een ge
geven schip met standaardverhoudingen, val
lende onder een van de beide soorten vermeld 
in de tabellen A en D, kan berekend worden 
door een schaal van waterverplaatsing samen 
te stellen tot de hoogte van het dek, vanwaar 
de uitwatering gemeten wordt, zoodat de ge
heele · uitwendige inhoud gegeven is tot aan den 
bovenkant van dit dek. Het percentage, dat in 
de tabellen gegeven is als het reservedrijfver
mogen van een schip van zeker type en zekere af
metingen, geeft aan het gedeelte van dien to
talen inhoud, dat boven water uit moet steken. 

Indien in bovengenoemde schaal van water
verplaatsing een waterlijn geteekend wordt, 
welke het gegeven percentage van den totalen 
inhoud afsnijdt, dan zal de hoogte van het boord 
boven deze lijn de vereischte uitwatering zijn. 

Ten einde het werk, dat noodig zou zijn om 
volgens bovenstaande methode de waterlijn 
en de daaruitvolgende uitwatering, welke over
eenkomt met een zeker percentage reserve
drijf vormogen, te bepalen, te vereenvoudigen 
en te verminderen, is in de volgende tabellen 
een methode toegepast, welke in staat stelt, de 
uitwatering van een schip met een voldoenden 
graad van nauwkeurigheid voor alle gewoon 
voorkomende gevallen te berekenen. 

De toepassing van deze methode spaart niet 
alleen den tijd en den arbeid uit, dien het maken 
van een volledige schaal van waterverplaatsing 
voor het geheele buitengedeelte van een schip 
zou kosten, maar, wat belangrijker is, het 
maakt de tabellen gemakkelijk en direct toe
passelijk voor de gevallen, dat eene dergelijke 
schaal van waterverplaatsing van een schip 
niet beschikbaar is, of dat de tijd, noodig om 
er een samen te stellen, te beperkt is. 

In deze benaderingsmethode is de vorm van 
het schip, in plaats van door den juisten inhoud, 
dien een schaal van waterverplaatsing zou aan-

geven, in rekening gebracht door middel van 
de daarn;tede evenredige grootheid, bekend als 
de volheidscoëfficient. 

Men heeft opgemerkt, dat de geheele inwen
dige inhoud van een schip in re~istertonnen, ge
deeld door het product van lengte, breedte en 
holte, genieten volgens de beschrijving in de 
volgende artikelen 1, 2 en 3, een gebroken getal 
of coëfficient oplevert, in nagenoeg constante 
verhouding staande tot het getal, dat verkregen 
wordt door den geheelen uitwendigen inhoud 
onder den bovenkant van het dek te deelen 
door het product van lengte, breedte en holte. 
Dit gebroken getal noemt men de volheids
coëfficient voor uitwateringbepaling; zij be
antwoordt uit een oogpunt van practijk, wan
neer zij op de wijze, als in de tabellen verklaard 
is, in verband gebracht wordt met de afmetin
gen van het schip, aan hetzelfde doel als de in
houd zelf zou doen. 

Wanneer men bovenstaande benaderings
methode toepast, is het noodig, dat men de 
volheidscoëfficient, in de tabellen gegeven, 
in verband brengt met een standaard zeeg 
en dekrondte. 

De standaardafmetingen welke voor zeeg 
en dekrondte voor dit doel zijn aangenomen, 
worden in de artikelen 18 en 19 hier achter ge
geven. Hierbij zijn ook de correcties bepaald, 
welke aangebracht moeten worden voor af
wijkingen van deze standaardbedragen. 

De uitwatering gegeven in de tabellen voor 
gladdekstoomschepen geldt in alle gevallen. 

De verminderingen van de uitwatering, die 
toegestaan mogen worden, voor dekverhoo
gingen van verschillenden aard en afmetingen 
op stoomschepen, welke geen spar- en tentdek 
hebben, en voor zeilschepen worden in de ar
tikelen 11 tot en met 17 beschreven. 

Geene vermindering van uitwatering kan 
met het oog op dekverhoogingen toegestaan 
worden voor spar- en (awning) tentdekstoom
schepen, uitgezonderd voor spardekschepen, 
waarvoor vennindering kan worden toegestaan 
voor een lang brugbuis. Zie pag. 59. (1) 

De tabellen A en D geven de minimum uit
watering voor lste klasse ijzeren en stalen 
schepen, waarvan de sterkte minstens voldoet 
aan de eischen van de 100 A class Lloyds Re
gister voor driedekkers en kleinere schepen. De 
uitwatering van alle andere ijzeren en stalen 
schepen, geclassificeerd of niet, wordt naar 
denzelfden standaard berekend. De vermeer-

(1) Abusievelijk wordt hier pag. 59 in µlaats 
van pag . . 117 genoemd. Zie voor deze nitga\"e 
pag. 552. 
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uitgestoken worden tot eene diepte van ten 
minste 6 m.M. 

7. De cirkel, de lijn, door het middelpunt 
daarvan, en de a.ndere lijnen, worden voorge
steld in de volgende teekeningen. 

1. Stoomschepen e- .. EL 
Stuurboord. 

~~: .. ·- --~~·· 
Bakboord. 

2. Zeilschepen. e- ··7_ ... 
Stuurboord. 

--,. Richting 
het schip. 

e-

v .. ...,, ...... - _J 
het.lCblp. 

WNA 

zwe-
Bakboord. 

8. Zeilschepen voor kleine reizen zw e- --"•-~-. 
Stuurboord. 

Rlchtln• van het !'K'h ip. <t--

Ba kboord. 

Het pijltje (+--) duidt de richting van het 
voorschip a.an. 

8. Een verzoek om een certificaat ,an uit. 
watering of eenige wijziging daarvan, moet ge
daan worden door den eigenaar, of door den 
bouwmeester van het schip en gericht worden 
tot den Voorzitter van de Commis i tot vast
stelling van de minimum-uitwatering. Is de 
minimum-uitwatering van het schip berekend 
door een der door Ons erkende onderzoek:ings
bureaux, dan wordt de desbetreffende bereke
ning bij het verzoek overgelegd. 

9. Ten aanzien van de certificaten van uit
watering en hun duur zullen de Vollgende be
palingen gelden: 

a. van alle schepen, geclassificeerd bij een 
der door Ons erkende cla.ssifica.tie-burea.ux, zal 
het certificaat van uitwatering vervallen, wan
neer het schip van klas e verandert, of uit het 
register geschrapt wordt ; 

b. a.a.n niet geclassificeerde ijzeren of stalen 
stoomschepen zal het certificaat verleend 
worden, voor een daarin te vermelden tijd en 
het vervalt na. het verstrijken van dien termijn ; 

c. a.a.n niet geclassificeerde houten schepen, 
welke voor onderzoek geopend zijn en niet ge
classificeerde ijzeren en stalen zeilschepen zal 
een certificaat verleend worden voor een be
paalden tijd, afhankelijk van den ouderdom 
en den toestand van het schip . 

Na. het verstrijken van dien termijn vervalt 
het certificaat; 

d. voor niet geclassificeerde houten schepen. 
welke voor onderzoek niet geopend zijn, zal 
geen grens voorgeschreven worden voor den 
duur van het certificaat; 

e. van alle schepen met dekbetimmering, 
welke in aanmerking genomen is bij de be
paling van het vrij boord, vervalt het certificaat, 
zoodra. zooda.nige verandering wordt aange
bracht in de constructie van de dek betimmering, 
dat de ma.at van het vrij boord gewijzigd wordt. 

10. Van elk certificaat worden twee exem
plaren afgegeven. 

ll. Zoodra. de termijn, waarvoor een certi
ficaat afgegeven is, verstreken is, moet door 
den eigenaar een nieuw certificaat a.a.ngevra.a.gd 
en het oude ingeleverd worden a.a.n den be
voegden ambtenaar der Scheepvaartinspectie. 
Indien een verloopen certificaat niet wordt 
ingeleverd, kan het schip worden aangehouden, 
totdat de inlevering geschied en een nieuw certi
ficaat uitgereikt is. 

12. In d it reglement beteekent de uitdruk
king midscheeps het midden van de lengte van 
de lastlijn, gemeten tnsschen den voorkant van 
den voorsteven en den achterkant va.n den 
achtersteven. 

VERKLARING van de uitwateringstabellen 
voor de verschillende typen van stoom- en 
zeilschepen. 

In de volgende tabellen beteekent het woord 
uitwatering (vrijboord) de hoogte va.n het 
schip boven de waterlijn, gemeten in de zijde 
op het midden van de lengte, van af den boven
kant van het dek, of, ingeval een watergoot is 
aangebracht, van af de gebogen lijn van den 
bovenkant van het dek, doorgestrookt tot in 
de zijde. 

De uitwatering en het overeenkomstige per-
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BIJLAGE V. 

VOORSCHRIFTEN 

OMTRENT 

LAADLIJN EN MINIMUM UITWATERING. 

L De cirkel, bedoeld in de biervolgende 
beschrijving, moet een middellijn van 30 c.M. 
hebben, met eene horizontale lijn van 45 c.M. 
lang, getrokken door het middelpunt. 

De cirkel moet midscheeps aan beide zijden 
van het schip aangebracht worden, terwijl de 
plaats van het middelpunt op zulk eene hoogte 
komt, als aangegeven wordt in het certificaat 
van uitwatering. 

2. De lijnen, welke in verband met den cir
kel gebruikt worden, om de maximum diepgang 
onder verschillende omstandigheden en in ver
schillende jaargetijden aan te duiden, moeten 
zijn: 

Horizontale lijnen, lang 23 c.M. breed 2,5 c.M., 
uitgaande v-an en loodrecht op eene verticale 
lijn, welke 50 c.M. voor het middelpunt van 
den cirkel getrokken is. 

De maximum diepgang in zoet water moet 
aangeduid worden achter die verticale lijn, en 
de maximum diepgang in zout water, vóór die 
verticale lijn, zooals te zien is in de hierbijge
voegde teekeningen. 

3. Zulke maximum diepgangslijnen moeten 
zijn als volgt, en de bovenkanten der lijnen dui
den respectievelijk aan : 

Voor zoet water. Den grootsten diepgang, 
waarop het schip geladen mag worden in zoet 
water. 

Voor den Indischen zomer. Den grootsten 
diepgang, waarop het schip geladen mag worden 
voor reizen gedurende het kalme jaargetijde in 
de Indische zeeën tusschen Suez en Singa.pore. 

Voor den zomer. Den grootsten diepgang, 
waarop het schip geladen mag worden voor 
reizen (andere dan de Indische zomerreizen) van 
uit Europeesche en M:ïddellandsche-zeehavens 
tusschen de maanden April en September (deze 
beide maanden inbegrepen). 

En wat betreft reizen in andere werelddeelen, 
(andere dan de I ndische zomerreizen) den groot
ll'ten diepgang, waarop een schip geladen mag 
worden, in de overeenstemmende zomermaan
den. 

Voor den winter. Den grootsten diepgang, 
waarop een schip geladen mag worden voor 
reizen (andere dan de Indiscile zomerreizen, en 
zomerreizen) van uit Europeesche en Middel
landsohezeehavens, tusschen de maanden Oc
tober en Maart, (deze beide maanden inbe-

grepen) en wat betreft reizen in de andere we
relddeelen, den grootsten diepgang, waarop 
een schip geladen mag worden gedurende de 
overeenstemmende wintermaanden. 

Voor den winter in het Noorddijk deel, van 
den A tlantischen Oceaan. 

Den grootsten diepgang, waarop een schip 
geladen mag worden voor reizen naar of van 
uit de Middellandsche zee of eenige Europeesche 
haven van, of naar havens in Britsch-Noord
Amerika of havens aan de Oostkust van de 
Vereenigde Staten ten noorden van Kaap 
Hatteras, tusschen de maanden October en 
Maart (deze beide maanden inbegrepen). 

Deze diepgangslijnen zullen duidelijk zicht
baar gemerkt worden door initialen, naast de 
bovengenoemde horizontale lijnen, zullende deze 
initialen zijn : 

Z W. 
I Z. 
Z. 
W. 
WN A. 

Zoetwater. 
Indische zomer. 
Zomer. 
Winter. 
Winter Noord-Atlantische 

Oceaan. 
4. De bovenkant van de horizontale lijn, 

welke door het middelpunt van den cirkel gaat, · 
moet altijd de minimum uitwatering, in den 
zomer, in zout water aanduiden. 

De betrekkelijke plaatsen, van de bovenkan
ten van de andere lijnen, welke tegelijk met den 
cirkel aangebracht moeten worden en van den 
bovenkant van de lijn, welke door het middel· 
punt van den cirkel gaat, (de maximum zomer
diepgang) moeten aangegeven worden in het 
certificaat van uitwatering. 

5. Stoomschepen moeten aan beide zijden 
gemerkt worden met de voornoemde horizon
tale lijnen, naar gelang van den aard van hun 
vaart. Zeilschepen moeten aan beide zijden, 
behalve met de horizontale lijn door het mid
delpunt van den cirkel ook gemerkt worden 
met de voornoemde lijnen, welke de diepgang 
voor zoet water en voor den winter in het 
Noordelijk deel van den Atlantischen Oceaan 
aangeven ; maar zeilschepen, welke enkel 
kleine reizen doen, moeten slechts, behalve met 
de horizontale lijn door het middelpunt van 
den cirkel, nog gemerkt worden met de diep
gangslijn in zoet water. 

6. Genoemde cirkel en bijbehoorende diep
gangslijnen moeten in wit of geel geschilderd 
worden op een zwarten grond, of zwart op een 
lichten g·ond en de plaats van den cirkel en van 
elk der bijbehoorende lijnen moet bij ijzeren 
schepen blijvend aangeduid worden door inge• 
slagen putjes in de platen en bii houten schepen 
over de geheele breedte der lijnen in de planken 



111. Verbandmiddelen. 

Zeeschepen en 
visschersvaar- Visschers-

Zeeschepen Zeeschepen tuigen, beide vaartuigen met 
met ten hoog- 9 of meer met 9-80 met meer dan 1 GESCHILDERDE TROMMEL, INHOUDENDE : 

ste 8 opva- opvarenden. opvarenden. 80opvarenden. 
renden. 

6 X 6 X 10 X 16 X 60 gram gecomprimeerde, ontvette watten (steriel). 
20 X :lO X 40 X 60 X 26 

" " " " " 20 X 80 X 30 X 40 X 10 
" 

,. 
" " 

.. 
1 2 4 6 Carton van 16 pakjes à 1/ 16 M. jodoformgaas (steriel). 
6 12 12 12 ,, à¼, M , ,, ,, 
8 4 8 10 

" 
à % M. gesteriliseerd verbandgaas. 

8 6 10 12 
" 

à ¼M, ,, ,, 
2 4 8 10 

" 
van 16 pakjes à 1/ 16 M . gesteriliseerd ·verbandgaas. 

1 2 8 4 Doos à 10 stuks Cambricwindsels, 6 M. lang, 6 c.M. breed. 
1 2 8 4 ,, à 10 , Hydrophilezwachtels, 6 M. lang, 6 c.M. breed. 
6 10 16 20 Snelverband n•. 1. 
3 6 10 10 

" 
n•. 2. 

3 3 6 5 n•. 3. 
1 3 5 6 Bism~thbrandzwachtel , 3 M. lang, 10 cM. breed. 
4 8 8 10 t:,. doek met figuren. 
1 2 • 3 3 Spoel leukoplast, 5 M. lang, 5 c.M. breed. 
2 3 4 4 Tubes van 60 gram Perubalsem. 

24 48 48 48 Veiligheidsspelden. 
1 1 1 2 Sfilintertang. 
1 1 2 2 S ang van Foulis. 

eenige eenige eenige eenige Houten spalken. 
2 4 6 8 Vette wattenrollen (ter omwikkeling van het lichaamsdeel bij frac-

1 1 
tuur , waarna de spalk wordt aangelegd). 

1 . 1 Verbandbakje. 
1 1 1 1 Verbandschaar. 
1 1 2 2 Boorzalf (Acid. boricum 1 gram, Adeps suillus 9 gram). P ot 

van 200 gram . 
1 X 1 X 2 X 2 X . ½ M. Engelsch pluksel voor 't opetrijken der boorzalf.) 
1 X 2 X 3 X 1 4 X ½ M. Billroth battist. 

. Bij de aanwending der middelen kunnen worden geraadpleegd: 
De geneeskundige Gids voor den Scheepskapitein, door Dr. L . 

1 VAN 'T HoFF en voorts het ontsmettingsregulatief voor Neder-
land, vastgesteld bij beschikking van den Minister van Binnen-
landsche Zaken van 16 Juli 1907, tot vaststelling van de voor-
schriften, bedoeld in artikel 1 van het Koninklijk besluit van 
29 Juni 1907 (Staatsblad n°. 166). 

IV. Ontsmettingsmiddelen. 

uitgave. 

1

2 kilogram 1 3 kilogram 1 6 kilogram I Kresolzeepoplossing volgens de Nederlandsche Pharmacopee, 4de 

Zie voor de gebruiksaanwijzing de in staat ID vermelde beschik
king van den Minister van Binnenlandsche Zaken. 

Behoort bij Koninklijk besluit van den 22sten September 1909, (Staatsblad n°. 316). 
Mij bekend, 

0 



Algemeene 
werking 

en 
benaming. 

Purgeer-
middel. 

Stopmiddel. 

Koorts-
middel. 

Hoestmiddel. 

Opwekkend 
middel. 

Oogwater. 

Tegen 
ongedierte. 

I. Inwendig aan te wenden middelen. 

H o e v e e I h e i d. 

Samenstelling Gebruiksaan- Zee11ohepen en Visschers-
van het wijzing op elke Verpakking. visscher11vaar- vaartuigen met Zeeschepen Zeeschepen 

tuigen, beide met 9-30 met meer dan 
geneesmiddel. bus te vermelden. met ten hoogste 9 of meer opvarenden. 30 opvarenden. 

8 opvarenden. opvarenden . 

1. 2. 3. 4. 

Extr. cascarae Bij verstopping 5 glazen buis- 10 glazen buis- 20"glazen buis- 30 glazen huis-sagradae et corticis 2-3 tabletten dier In een · 
ejusdem. keer (zoo noo if) glazen flesch. jes van 10 ta- jes van 10 ta- jes van 10 ta- jes van 10 ta-

ää o 130 gram. 8 maal per etmaa ). bletten. bletten. bletten . blotten. 

Nitr. bismuthicus- Bij diarrhee en 
bas 0.800 gram. buikpijn 1 tablet In een Id. Id. Id. Pulv. opii 0.080 per keer (zoo glazen flesch. Id. 

noodig 6 maal per gram. etmaal). 

. ~ : or J Jes van 10 ta- JCB van 10 ta- Jes van 10 ta- Jes van 10 ta-
H d och! as Bï koorts 4 maal In een 1~ glazen buisr ~"glazcn buis- 4~ glazen buis- 5~ glazen buis-

chmm10.250gram. peretmaal 1 tablet. glazen flesch. 1 bletten. bletten. 1 bletten. bletten. 

Pulv. opii compo-
situs 0.100 gram. 

Bicarb. natr. 0.400 
gram. 

Aether cum 
spiritu . 

d. boricum 80 Aci 
gra m. Aqua 970 

gram. 

Kwikzalf. 
(Un auentum hy-

rargyri.) 

Bij hoesten 1 
In een 

4-6 maal per glazen flesch. Id. 
etmaal 1 tablet. 

Bij onmacht of 
zonnesteek 20-25 In een 60 gram. droppels in water, glazen flesch. 
op suiker of brood. 

II. Uitwendig aan te wenden middelen. 

In een Oogwater. glazen flesch. 1000 gram. 

In een Uitwendig. gesloten pot. 200 gram. 

Id . Id. 
' 

Id. 

100 gram. 150 gram. 200 gram. 

2000 gram. 3000 gram. 4000 gram. 

800 gram. 

1 

400 gram. 
1 

500 gram. 

NOTA. Elke soort geneesmiddel in glas moet verpakt zijn in een goed sluitende zinken bus, welke een gevernist etiket 
draagt, waarop in duidelijk leesbaar schrift de naam en de gebruiksaanwijzing vermeld staan. 
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BIJLAGE III. 

Aantal en gezamenlijke inhoud van de booten, 
mede te voeren op schepen in de groote vaart, 
wdke ingericht zijn voor het vervoeren van 
meer dan 12 '[)assagiera, volgens het be
paalde in art. 18. 

- -

.; .; 
Grootte 

.i .s~ Grootte van .i .s 2 
van het ,-c:,<> het schip in "C " schip in 

.., 
"::.l 

.., 
g~ ~ 0 bruto reg. ~ bruto reg. < ~1 < .c:1· 

tonnen. tonnen. ~.g 
~ ~ 

200-300 2 8,5 5000--5500 10 99 
300-400 2 10 5500-6000 10 105 
400-500 2 11,5 6000--6500 12 116 
500-1000 4 27 6500-7000 12 121,5 

1000--1500 6 42,5 7000--7500 12 127,5 
1500-2000 6 51 7500-8000 12 133 
2000--25001 6 56,5 8000--8500 14 141,5 
2500-30001 6 59 8500-9000 14 144,5 
3000--35001 8 70,5 9000-9500 14 148,5 
3500-4000 8 76,5 9500-10000 14 155,5 
4000--4500 1 8 80,5 10000-10500,16 160 
(500-5000

1
10 93 10500- 11000 16 164 

1 

en verder voor iedere 500 tonnen meer 
( kub. meter meer inhoud van de booten. 

Behoort bij Koninklijk besluit van den 
22sten September 1909 (Staatsblad n°. 315). 

Mij bekend, 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel,, 
(get.) A. S. TALMA. 

BIJLAGE IV. 

Heel- en verbandmiddelen . 

Aan boord van elk schip moeten heel- en ver
bandmiddelen aanwezig zijn. 

Wanneer geen geneeskundige aan boord is, 
moeten aanwezig zijn: 

1. I nwendig aan te wenden middel,en, 

ll. Uitwendig aan te wenden middden, 

111. Verbandmiddden, 

IV. Ontsmettingsmiddel,en, 

een en ander overeenkomstig onderwlgende ui
bdlen. 
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Geobserveerde Breedte 
Generale koers en verheid 

Het etmaal in zee. 

V oorvallen en opmerkin~en over 
schip, kracht van win , toe• 

stand van zee, lucht 
(zichtbaarheid) enz. 

Waargenomen fout van het kompas : 
bli kompas-koers fout . " 

(1) Op motorschepen te vervangen door de soort brandstof, die dur aan boord gebruikt wordt. 

De Schippe,·, 

De S ft,111r1nan, 

dag 19 
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Afgevaren Breedte Afgevaren Lengte 
Bekomen Breedte Bekomen Lengte 

Restant kolen , gi steren op den middag : tonnen. 
edert gisterenmiddag verbruikt : 

Restant kolen, (1) heden op den middag : 

Geobserveerde Breedte 
Generale koers en verheid 

H et etmaal in zee. 

Behoort bij Koninklijk besluit van den 2'2sten eptember 1909 (Staatsblad n°. 316). 
Mij bekend , 

Waargenomen fout van het kompas: 
bij kompas-koers fout 

De Bchippet· , 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, (!Je t. ) A. . TALMA . 

(1) Op motorschepen te vervangen door de soort brandstof, die daar aan boord gebruikt wordt. 
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19 

JOURNAAL 

van het Nederlandsebe st00m Vlssebersseblp 
zeil 

genaamd: 

gemerkt: 

f:chipper: 

Het journaal wordt gehouden ingevolge : 

Art. 9, 1° lid onder d van de Schepenwet; 

Art. 14 van den daarbij behoorenden Alge

meenen Maatrep:el van Bestuur ; en 

Art. 60 van het Burgerlijk Wetboek ; {in

schrijving van sterfgevallen a !l.n boord.) 

De bladwijzer moet omtrent de daar aange

wezen onderwerpen, onmiddellijk en volledig 

worden bijgehouden. 

De kolommen, waarvan de hoofden niet zijn 

ingevuld, kunnen voor het visscherijbedrijf 

worden gebruikt en hiervoor naar de behoefte 

met hoofden bedrukt worden. 

Bladwijzer. 

ONDERWERPEN. 

Ziekte ~ verwonding van 
opvarenden. 

Overlijden van opvarenden. 

Nalatenschap van overlede
nen. 

Ontslag, achterblijven of de
sertie van opvarenden. 

Aanvaringen of aandrijvin
gen. 

Aan den grond loopen en 
andere ongevallen. 

Dokken of op andere wijze 
droogzetten. 

Kompas compenseeren. 

Verificatie of aankoop van 
nieuwe :r.eekaarten. 

Wanneer de boot buiten 
boord is geweest. 

Verlies van netten en het 
viescben van netten of 
andere voorwerpen. 

Ontvangen hulp van, of ver
leende hulp aan andere 
vaartuigen. 

1 

Bladzijden 
van het journaal. 
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Gebeurtenissen, 
Opmerkingen, 

enE. 

Datum en plaats. 
Gebeurtenissen, 
Opmerkingen, 

enz. 
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Stoomende in 
Zeilende 

AM 

PV 

EW 

HW 

DW 

VII 

GEGIST BESTEK: 

van 

Geg. heb. breedte: Geg. beh. lengte: 
B estek door waarnemingen: 

te u. m. aan (1) breedte lengte 
te u. m. aan breedte lengte 
t e u. m. aan breedte lengte 
te u. m. aan breedte lengte 
te u. m. aa.n breedte lengte 
te u. m. aan breedte lengte 

Waargenomen fout standaard-kompas: 
te u. m. aan (1) bij kompaskoers fout 
te u. m. aan bij kom pas koers fout 
te u. m. aan bij kompaskoers fout 
te u. m. aan bij kompaskoers fout 

(1) Zon, maan of ster. 

dag, den 
naar 

Wind (richting en 
kracht), weder, 

zee, barometer en 
thermometers. 

Wind 
Weder 
Zee 
Barometer 
Thermometer (lucht) 

,, (water) 
Wind 
W eder 
Zee 
Barometer 
Thermometer (lucht) 

,, (water) 
Wind 
W eder 
Zee 
Barometer 
Thermometer (lucht) 

,, (water) 
Wind 
Weder 
Zee 
Barometer 
Thermometer (lucht) 

,, (water) 
Wind 
Weder 
Zee 
Barometer 
Thermometer (lucht) 

Wina" 
(water) 

Weder 
Zee 
Barometer 
Thermometer (lucht) 

,, (water) 

19 

AANTEEKENINGEN 

van voorvallen, loodingen, pe 
lingen bij de pompen en in 

de tanks, enz. 

GENOMEN KOLEN: (1) 
PEILINGEN 

Restant gisteren op den middag tonnen 
Verbruikt in dit etmaal . . . tonnen 

Restant heden op den middag tonnen 

( l) Voor motorva,utuigen te ver
vs.ngen door de soort brandstof, die 
daar aan boord ge bruikt wordt. 

dag, den 

De Schi pper 

De 81uurma 
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e. voor dokken : f 0.05 per ton (1) lichtver
mogen; 

f. voor drijvende voorwerpen, andere dan 
dokken, welke over zee naar hunne bestem-
ming zullen worden gesleept: /0.05 per bruto 
registerton. 

Behoort bij Koninklijk besluit van den 22 
sten September 1909 (Staatsblad no. 315). 

Mij bekend, 

Bladwij zer. 

ÛNDERWERPEN. 

Ziekte en verwonding van 
opvarenden. 

JJe Min. van Landbouw, N ijverheid en Handel, Overlijden van opvarenden. 
(get.) A. S. T ALMA. 

BIJLAGE IL 

SCHEEPSJOURNAAL 

van het stoomschip 
van het zeilschip 

gezagvoerder 

reizende van naar 

aanvangende den 

Het journaal wordt gehouden ingevolge : 

artt. 358 en 359 Wetboek van K oophandel, 
algemeene voering van het journaal; 

art . 14, laatste alinea, van de Wet op de Huis
houding en Tucht, inschrijven van straffen 
en van onderzoek na.ar misdrijven ; 

art. 35 Burgerlijk Wetboek, inschrijving van 
geboorten aan boord ; 

art. 60 Burgerlijk Wetboek, inschrijving van 
sterfgevallen aan boord ; 

art. 9, eerste lid, onder d, van de Schepenwet, 
het opnemen van den diepgang en wat ge
daan is om de uitrusting in goeden staat 
te houden. 

De bladwijzer moet omtrent de aldaar aan
gewezen onderwerpen onmiddellijk en volledig 
worden bijgehouden. 

(1) Bedoeld worden tonnen van 1000 K.G. 

Loon , nog toekomende aan 
overledenen. 

N alatepschap van overlede
nen. 

Geboorten a,m boord. 

Ontslag, achterblijven of 
desertie van opvarenden. 

L oon en kleederen van ach
tergebleven en gedesert . 
schepelingen. 

Aanvaringen. 

Aan den grond loopen en 
andere ongevallen. 

Dokken of op andere wijze 
droogzetten . . 

Inspectie van redd ingsm id
delen. 

Oefeningen sloepenrol en 
brandrol. 

Kompas compenseeren. 

Verificatie van kaarten en 
zeilaanwijzingen. 

Inspectie laadgereedschap. 

Beproeving van waterdichte 
deuren , sluizen en kranen . 

Terugbrengen van schepe
lingen op lager loon. 

Bladzijden 
van het journaal. 
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H O O F D S TUK IV. 

WIJZE VAN ONDERZOEK; VRIJSTELLINGEN; 

AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN. 

§ l. Wijze van onderzoek. 

48. l. Het onderzoek heeft plaats doordat 
de ambtenaren der scheepvaartinspectie zich 
op ongeregelde tijden aan boord der schepen 
begeven en da.ar door eigen waarneming en door 
het vragen van inlichtingen zich zooveel mo
gelijk op de hoogte stellen van de wijze, waarop 
de wettelijke eischen worden na.geleefd. 

2. Door de ambtenaren za.l hierbij in acht 
moeten worden genomen, da.t het wel hun 
plicht is, zich volledig op de hoogte te stellen, 
of de wettelijke voorschriften worden na.geleefd, 
ma.ar da.t zij hierbij zooveel mogelijk moeten 
vermijden, storend in het bedrijf in te grijpen. 
W a.nneei: dus een door hen gewenscht onderzoek 
op een oogenblik lastig zou zijn en er geen 
bepaalde reden besta.at om dit terstond door 
te zetten, zullen zij omtrent den tijd hiervoor 
met den eigenaar of den schipper overleggen. 

3. Door de belrnghebbenden moet worden in 
acht genomen, dat de ambtenaren niet alleen 
bevoegd ma.ar ook verplicht zijn, zich van alles, 
waarop de Schepenwet en dit besluit betrek
king hebben, op de hoogte te stellen en dat 
eigenaar, schipper en opvarenden verplicht 
zijn, hen hierbij behulpzaam te zijn. Dit kan 
voorkomen, da.t het schip door den ambtenaar 
ter vervulling van zijn plicht zou moeten wor
den aangehouden. 

§ 2. Vrijstellingen. 

49. 1. Door Ons kan geheel, gedeeltelijk of 
voorwaardelijk vrijstelling worden verleend van 
het na.leven van eene of meer bepalingen van 
dit besluit. 

2. In Onzen naam kan, wanneer bijzondere 
omstandigheden ma.ken, da.t dit zonder gevaar 
voor schip en bemanning kan geschieden, door 
den hoofdinspecteur geheel, gedeeltelijk of 
voorwaardelijk vrijstelling worden verleend van 
het naleven van eene of meer bepalingen va.n 
dit besluit. 

§ 3. Aanvullende voorschriften. 

50. De ter plaatse bevoegde ambtenaar der 
scheepvaartinspectie kan in elk bijzonder geval 
voorschriften geven ter bevordering van de 
richtige naleving van de voorschriften, vervat 
in de artikelen 16-19, 21-24, 26, 33, 36-39 
van dit besluit. 

H O O F D S TUK V. 

STRAFBEPALINGEN. 

51. Met hechtenis va.n ten hoogste drie 
maanden of geldboete va.n ten hoogste drie
honderd gulden wordt gestraft : 

a. de eigenaar, die niet zorgt, dat zijn schip 
geene reis onderneemt of de reis niet voortzet, 
zoolang het vereischte certificaat van deugde
lijkheid niet kan worden vertoond ; 

b. de eigenaar, die niet zorgt, da.t zijn schip 
binnen den tijd, bepaald in artikel 15, eerste 
lid, in een dok of op andere wijze wordt droog 
gezet. 

52. Met hechtenis van ten hoogste eene 
ma.and of geldboete van ten hoogste honderd 
gulden wordt gestraft de schipper, die handelt 
in strijd met het bepaalde in artikel 14, derde lid. 

53. Met hechtenis van ten hoogste drie 
maanden of geldboete van ten hoogste drie
honderd gulden wordt gestraft de inla.der, die 
na.laat overeenkomsti5 het bepaalde in artikel 
39, zesde lid, eene der verklaringen, in da.t 
artikel bedoeld, over te leggen. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is belast met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk gelijktijdig in het Staatsblad en in 
de Staatscourant za.1 worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden a.a.n den 
Ra.ad van Sta.te. 

Het Loo, den 22sten September 1909. 

(get.) WILHELMINA. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handd, 
(get.) A. S. TALMA. 

( Uitgeg. 25 Sept. 1909.) 

BIJLAGE I. 

TARIEF van de vergoeding, bedoeld in arli· 
ket 17, 5de lid, der Schepenwet. 

Het maximum van de ve rgoeding bedraagt 
per etmaal van vier en twintig uren : 

a. voor schepen zonder eigen stoomvermo
gen : f 0.05 per bruto registerton ; 

b. voor schepen met eigen stoomvermogen, 
met uitzondering van passagiersschepen als 
onder c bedoeld, en sleepbooten : f 0.10 per 
bruto registerton ; 

c. voor passagiersschepen met eigen stoom
vermogen, welke zijn ingericht voor het ver
voer van meer dan vijftig passagiers : f 0.30 
per bruto registerto11 ; 

d. voor sleepbooten: / 1.50 per M2• verwar
mend oppervlak van de hoo.fdketels; 
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stokers als de voorgeschreven tweede man 
worden beschouwd. 

2. Op zeilschepen moet de bemanning tal
rijk genoeg zijn voor de behandeling van het 
tuig. 

3. De schippers, stuurlieden, machinisten, 
machinist-stoke~s en de personen, aan wie aan 
boord het houden van uitkijk in zee wordt op
gedragen (uitkijken), moeten in het bezit zijn 
van verklaringen van bevoegde geneesheeren, 
inhoudende dat zij de hiervoor noodige gehoor
en gezichtsscherpte en kleurenonderscbeidings
vermogen bezitten. Deze verklaringen worden 
opgemaakt en afgegeven in overeenstemming 
met het reglement, dat als Bijlage VI bij dit 
besluit is gevoegd. 

4. De deskundigen worden door Onzen Mi
nister aangewezen. 

5. Wanneer een schip eene haven verlaat 
en naar zee gaat, moeten de personen, die dan 
de wacht krijgen, in de voorafgaande 15 uur 
in de gelegenheid zijn geweest, gedurende ten 
minste 3 uren achtereen rust te genieten. 

§ 9. Bijzondere bepalingen betre(f ende passa
giersschepen. 

42. Het is verboden een schip, da t niet is in
gericht voor het vervoeren van meer dan 12 
paSBagiers, daarvoor te bezigen. 

43. 1. Ruimten, waar pa.sagiers verblijven, 
mogen niet lager zijn dan 1.83 M. Zijn zij 
hooger dan 2.5 M. dan wordt hiervan bij de 
meting volgens artikel 44 slechts 2.5 M. in 
rekening gebracht. 

2. Deze ruimten •noeten goed geventileerd 
en verlicht zijn, ook dan wanneer de luiken ge
sloten zijn. 

44. 1. Voor reizen, die langer dan 48 uur du
ren, moet voor eiken passagier, die in een hut 
voor ten hoogste zes personen zijn nachtverblijf 
beeft, daarin ten minste 3.5 M". lucht beschik
baar zijn ; voor eiken passagier in ruimten voor 
meer dan zes personen : op het onderste pa.ssa
gierdek ten minste 4 M". en op de andere 
passagierdekken of in vaste dekhuizen ten 
minste 3 M3• Is de ruimte verdeeld in afzon
derlijke slaap- en woonruimten, dan moet in 
de slaapruimte ten minste op het onderste pa.s
sa.gierdek 2.5 M". en op de andere dekken 2 M3• 

lucht beschikbaar zijn. 
2. Bovendien moet voor elk van deze pas

sagiers ten minste 0.46 M2
• vrije ruimte aan dek 

beschik ba.ar zijn. 
3. Het onderste pa.ssa.gierdek is het eerste 

dek beneden het wateroppervlak, mits dit 
dek het daglicht ontvangt door zijdelichten. 

4. Voor het pelgrimsvervoer na.ar en van 

Mekka gelden de bepalingen, die op de inter
nationale conferentie te Pa.rijs zijn vastgesteld. 

5. Het vervoer van inlandsche emigranten 
van Oost-Indië n a.ar Suriname en terug ge
schiedt in overeenstemming met de hiervoor 
geldende Indische bepalingen. 

6. Wanneer bij het vervoer als slaapplaat
sen losse kooien worden verstrekt, die overdag 
worden opgeruimd, dan kan voor het geheele 
logies worden volstaan met 2,5 M3

• lucht per 
hoofd op het onderste pa.ssa.gierdek en 2 M3. 
op de andere dekken. 

7. Voor reizen, die korter dan 48 uur duren, 
moet voor eiken passagier in de ruimte, waarin 
hij zijn nachtverblijf beeft, ten minste 2 M". 
lucht beschikbaar zijn. 

8. Bovendien kunnen bij de in het vorige 
lid bedoelde korte reizen dekpa.ssa.giers worden 
vervoerd, mits voor eiken passagier 0.85 M'. 
dekruimte beschik ba.ar is en ten minste 1 

/ , van 
deze passagiers eene overdekte schuilplaats 
vindt. 

45. 1. Voor de passagiers moeten beschik
baar zijn : tot 50 passagiers 2 privaten, voor elke 
50 of gedeelte van 50 passagiers tot 500 1 privaat 
meer; boven de 500 passagiers voor elke 100 
of gedeelte van 100 1 privaa t meer. Deze 
worden verdeeld in privaten voor mannen en 
voor vrouwen. 

2. Bovendien moeten aanwezig zijn een 
aantal waterplaatsen ten getale van 1

/ 1 van 
het aantal privaten. 

3. De privaten en\vaterplaatsen moeten op 
afdoende wij ze van de ver blijven gescheiden zijn. 

46. Er moeten voldoende middelen aanwezig 
zijn om te beletten, dat passagiers over boord 
of van een dekhuis of campagne vallen. Be
sta.an deze uit reelings of lijnen met stutten, 
dan moeten zij ten minste 1 meter hoog zijn en 
moet de ruimte daaronder op afdoende wijze 
zijn afgesloten. Bestaan zij uit vaste ver
schansingen, dan moeten deze ten minste 
1 meter hoog zijn en voorzien van geschikte 
ontla.stpoorten, waarin roosters of stangen voor 
de veiligheid van de passagiers. 

47. Geen ruimte, waarin lampen worden be
waard of in gereedheid gebracht of waarin ont
vlambare olie wordt bewaard, mag zoodanig 
geplaatst zijn, dat zij uitkomt op een gang, die 
rechtstreeks toegang geeft tot de voor passa
giers bestemde ruimte, tenzij dit naar het 
oordeel van den bevoegden ambtenaar van de 
scheepvaartinspectie op schepen, welke bij de 
in werking treding van dit besluit r eeds in de 
vaart zijn, tot belangrijke verbouwing van het 
schip aanleiding zou moeten geven. 
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buskruit, schietkatoen, slagkwik, dynamiet, enz. 
inoeten 1°. in afzonderlijke ruimten worden ge
borgen, welke aan alle zijden goed zijn afgeslo
ten en verwijderd zijn van de machinekamer 
en van bewoonde gedeelten van het schip, 
en 2°. zoo mogelijk zoodanig zijn geplaatst, dat 
zij gemakkelijk geworpen, of onder water gezet 
kunnen worden. 

2. Goederen, welke aan zelfontbranding 
onderhevig zijn, moeten geborgen worden op 
koele plaatsen en zoodanig, dat ze te allen tijde 
gemakkelijk te bereiken zijn. 

3. Stoffen, welke zeer licht ontvlammen, 
zooals spiritus, naptha, enz. moeten, als zij 
benedendeks geborgen worden, verwijderd blij
ven van de machinekamer en de bewoonde ge
deelt,en van het schip. 

4. Stoffen, welke gassen kunnen ontwikkelen, 
die, hetzij door hunne vergiftige eigenschappen, 
hetzij doordat zij met lucht explosieve mengsels 
vormen, gevaar voor menschenlevens of voor 
het geheele schip doen ontstaan, zooals dit het 
geval is met calciumcarbiet en sommige soorten 
van ferrosilicium, wanneer deze stoffen met 
water in aanraking komen, moeten in water
dichte verpakking en voorzien van opschriften, 
vermeldende den naam van den inhoud en eene 
waarschuwing voo r het gevaar, worden aange
boden. Zij mogen slechts geborgen worden op 
het opperdek of in ruimten, die gasdicht van 
alle andere gedeelten van het schip zijn afge
sloten, zich niet onder bewoonde gedeelten van 
het schip bevinden en die behoorlijk geventileerd 
kunnen worden. In deze ruimten moeten zij 
zooveel mogelijk tegen aanraking met water 
beveiligd zijn. 

5. Ingeval van twijfel omtrent de meerdere 
of mindere gevaarlijkheid van een te laden 
stof wordt de meening gev raagd van den ter 
plaatse bevoegden ambtenaar der scheepvaart
inspectie, die zoo noodig de voorlichting van 
ter zake deskundigen inroept. 

6. Wanneer stoffen, als in de vorige leden 
van dit artikel bedoeld, ter inlading worden 
aangeboden, is de inlader verplicht hiervan 
kennis te geven aan den schipper en aan de 
ambtenaren van de scheepvaartinspectie ter 
plaatse, voordat met de inlading een aanvang 
wordt gemaakt. 

7. Ten opzichte van de lading van ferrosi
licium, dat geen gevaar oplevert als in het 
vierde lid van dit artikel bedoeld is de inlader 
verplicht aan den schipper en aan de ambte
naren van de scheepvaartinspectie eene ver
klaring over te leggen waaruit de niet-gevaar
lijkheid ~an het ferrosilicium blijkt. Voor 
ferrosilicium, waaromtrent zoodanige verkla-

ring niet is afgegeven, gelden de bepalingen 
van het vierde lid van dit artikel. 

40. 1. Onverminderd het bepaalde in art. 35 
moet, om deklast te mogen voeren, het dek ter 
plaatse, waar deze gestuwd wordt, voldoende 
sterk gebouwd zijn. De noodige middelen 
moeten aanwezig zijn om het overgaan van den 
deklast te beletten. 

2. De deklast mag niet zoo zwaar zijn, dat 
de stabiliteit van het schip er door in gevaar 
wordt gebracht. Bij deklast, die door het 
overnemen van water in gewicht vermeerdert, 
zooPls b. v. het geval kan zijn bij cokes of ge
zaagd hout, moet op deze omstandigheid 
worden gelet. 

3. Het geladen schip moet rechtop kunnen 
liggen. 

4. De wijze van stuwen moet zoodanig zijn, 
dat de bediening van schip, booten, stoomlieren 
en lenspompen, de toegang tot verblijven, enz. 
niet door den deklast worden belet. 

5. Indien de verschansing of reeling van 
het schip niet hoog genoeg boven den deklast 
uitsteekt, moeten daaraan of aan de verschan
sing reelings of stutten met keertouwen worden 
aangebracht, welke sterk en dicht genoeg zijn 
om de bemanning tegen over boord spoelen 
te beveiligen. 

6. Indien de oppenlakte niet gelijk genoeg 
is om er over te kunnen 1oopen, dan moeten 
er de noodige planken en bandleiders over wor
den aangebracht om de bemanning in staat te 
stellen, de versci:Jillende deelen van het schip 
zonder gevaar te kunnen bereiken. 

§ 8. B emanning. 

41. 1. De bemanning van een stoomschip, 
dat niet grooter is dan 700 ton (2,83 :i\<!3.) bruto 
en niet langer dan 60 M., moet voldoende zijn 
om, behalve den schipper of den wachthebben
den stuurman, te allen tijde ten minste aan dek 
te hebben een roerganger en een uitkijk. Is 
het stoomschip grooter dan moet op elke wacht 
bovendien nog een man, die in de machineka
mer of op de stookplaats eenigszins gewend is, 
aan dek beschikbaar zijn. Op de wacht in 
de machinekamer moet op elk stoomschip 
behalve de machinist nog een man zijn, tenzij 
door de beperkte ruimte en de kleine afstanden 
tusschen de verschillende deelen in de machine
kamer de behandeling, volgens het oordeel van 
den ambtenaar van de scheepvaartinspectie, 
veilig aan één man kan worden toevertrouwd. 

Op stoomschepen, waar de eenige stookplaats 
onmiddellijk aan de machinekamer grenst en 
van hierwt rechtstreeks zonder het openen van 
deuren te bereiken is, kan de stoker of een der 
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moeten de noodige kokers zijn aangebracht om 
de temperatuur te kunnen waarnemen. Deze 
kokers moeten aan dek met schroefstoppen 
worden afgesloten en tot onder in de lading 
doorloopen. 

6. In de ruimen met kolen en in de ruimten, 
welke hieraan grenzen en niet gasdicht van 
eerstgenoemde zijn afgeschoten, mag geen vuur 
gebracht worden en geen ander licht dan deug
delijke veiligheidslampen, welke in voor dit 
doel voldoende aantal aan boord moeten zijn. 

7. In het f, ek moeten de noodige openingen 
zijn aangebracht om bij gevaar het ontsnappen 
van de met het laden belaste pessonen mogelijk 
te maken . 

8. Alle bepalingen van dit artikel gelden 
eveneens voor groote kolenruimen van stoom
schepen, in zoo.v·erre de hierin aanwezige kolen 
niet voor dadelijk gebruik bestemd zijn. 

9. Op schepen , welke op het tijdstip van 
in werking treding van dit besluit reeds in aan
bouw of afgebouwd zijn, kan van de bepalingen 
van dit artikel worden afgeweken, indien de 
ter plaatse oevoegde ambtenaar van de scheep
vaartinspectie oordeelt, dat de daar gemaakte 
inrichtingen t och voldoende waarborgen voor 
de veiligheid opleveren. 

10. De bepalingen, bedoeld in de leden 1, 
2, 3 en 4 van dit artikel zijn niet van toepassing 
op schepen van minder dan 1500 t on (2.83 M3

.) 

bruto inhoud, welke kolen vervoe.·en tusschen 
havens van Oost- en Noordzee, de Britsche ei
landen en de Westkust van Europa, noch ook 
op schepen in de kleine vaa rt. 

38. 1. Bij ladingen graan moet vooral ge
zorgd worden, dat de buikdenning goed dicht 
is, zoodat geen graan in de , ulling kan komen 
en de pompen verstoppen. 

2. Ruimten, bestemd om met graan be
laden te worden, moeten met behoorlijk ge
schoorde langsschotten of gevelingen in de mid
scheeps voorzien worden. Deze moeten van 
het zaathout tot het dek en van dek tot dek 
doorloopen. Wordt de ruimte gevuld met 
gestort graan, dan moeten deze schotten graan
dicht zijn en voorzien van vulstukken tusscben 
de Jekba.lken. 

3. Wordt eene ruimte niet geheel gevuld 
met gesto"t graan, dan moet dit graan afgedekt 
worden met graan ia zakken of andere doel
matige lading tot ten minste 1 /, van den to
talen inhoud der ruimte. Het gestort graan 
wordt vooraf bedekt met een vloer van planken 
om te verhinderen, dat de zakken graan of an
dere goederen in het gestor te graan wegzakken. 

4. In schepen met één dek zal elk gedeelte 
van het ruim, dat met gestort graan wordt 

gevuld, voorzien moeten zijn van doelmatige 
"feeders", die een inhoud hebben van ten minste 
2 pet. der gebeele ruimte. 

5. In schepen met twee dekken mogen ge
stort alleen gerst, katoenzaad en haver in het 
tusschendek worden geladen. In dit geval 
wordt de ruimte tusschendeks door doelmatige 
graandichte schotten in bakken verdeeld. Elke 
bak mag niet meer inhoud hebben dan 160 kub. 
meter als de afstand tusschen de dwarsschotten 
van den bak en zijn "feeder" niet meer bedraagt 
dan 4.5 meter, niet meer dan 140 kub. meter 
als deze afstand ligt tusschen 4.5 en 5.5 meter 
en niet meer dan 110 kub. meter als de afstand 
meer dan 5.5 meter bedraagt. 

In dit geval moeten de gedeelten van het 
ruim bun afzonderlijke "feeders" hebben, af
gescheiden van die der bakken in het tusschen
dek. Die van het ruim moeten door de luiken 
van het tusschendek tot aan het opperdek door
loopen en elk van deze "feeders" moet niet 
meer dan 6 pCt. en niet minder dan 3 pCt. van 
den inhoud hebben van het ruim, waarvoor hij 
dient en die van de bakken in het tusschendek 
ten minste 2 pCt. van die bakken, 

of wel, de luiken in het tusschendek moeten 
niet worden dichtgelegd en voldoende openingen 
in het tusschendek worden gemaakt om te 
zorgen, dat de lading in het tusschendek kan 
dienen om die in het ruim bij t.e vullen. In 
dit geval moeten de "feeders" van de bakken 
een voldoenden inhoud hebben om de geza
menlijke ruimte bij te vullen. 

6. In schepen met meer dan twee dekken 
mag onder het tweede dek elke soort graan 
gestort worden, mits wordt voldaan aan boven
vermelde voorschriften, wat betreft de afdee
ling in bakken en de "feeders". 

7. In ieder geval moeten de eischen om
trent de stabiliteit van het schip nauwgezet 
worden in acht genomen. 

8. Aan de eischen, gesteld in de vooraf
gaande leden van dit artikel zal geacht worden 
voldaan te zijn, indien voldaan is aan de om
trent graanladingen vastgestelde bepalingen van 
een der hierna genoemde lichamen : 

a. de Britscbe Board of Tra.de ; 
b. de Board of Underwriters in New-York; 
c. de National Board of Marine Underwriters 

in New-York; 
d. de New-Orleans Board of Underwriters; 
e. de Mobile Board of Underwriters; 
/. de Wheat Tariff Association, San Fran-

cisco; 
g. de Port Warden of llfontreal ; 
h. de Duitsche Sceberufsgenossenschaft. 
39. 1. Licht ontplofbare stoffen, zooals 
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onder verschillende omstandigheden moet be
houden, behoudens het bepaalde omtrent het 
voeren van dekladingen hout. Hierbij worden 
de regelen in acht genomen, welke als Bijlage V 
bij dit besluit zijn gevoegd. 

2. Het bepalen en aanbrengen van uitwate
ringsmerken kan aan door Ons erkende parti
culiere onderzoekingsbureaux worden opge
dragen, behoudens toezicht door bovengenoem
de commissie. De hierop vallende kosten 
worden door den eigenaar aan het onderzoe
kings-bureau vergoed. 

3. Door bovengenoemde commissie wordt 
voor elk schip, met uitzondering van visschers
vaartuigen, een certificaat van uitwatering uit
gereikt. 

4. In dit cer tificaat wordt ·vermeld, hoever 
de verschillende merken zich bevinden beneden 
de deklijn, vanwaar de uitwatering wordt ge
rekend. 

35. 1. Voor het vervoeren van dekladingen 
hout van meer dan 5 pCt. van het draagver
mogen van het schip is behalve het gewone 
certificaat noodig een speciaal certificaat voor 
de houtvaart , dat op aanvraag van den eige
naar door de in het vorig artikel vermelde com
missie zal kunnen worden afgegeven, indien 
ten genoegen dier commissie wordt aange
toond : dat het betreffende schip geschikt is 
en redelijken. waarborg voor voldoende sta
biliteit geeft voor het vervoeren van hout
ladingen op dek ; dat verschansing en dek 
voor dit doel zwaar genoeg gebouwd en van be
vredigende samenstelling zijn; dat de ver
blijven der schepelingen onder alle omstan
digheden, dus ook bij verschuiving der dek
lading, voldoende t oegankelijk zullen blijven; 
dat de wijze van plaatsing en de samenstelling 
der stuurinrichtingen de bestuurban.rheid van 
het schip onder alle omstandigheden voldoende 
waarborgen; dat, wanneer de deklading te 
hoog is om een tros van af een der stoomlieren 
naar achteruit te laten doorloopen, op het 
achterdek een atoomspil of een stoomlier aan
wezig is, en dat overigens v~lda.a.n wordt aan 
de door Ons betreffende dit speciale certifica.a.t 
eventueel nog na.der vast te stellen r egelen. 

2. Voor een schip, dat aan deze eischen vol
doet, kan de commissie, uitsluitend voor het 
vervoer van hout, eene geringere uitwa tering 
toesta.an da.n de normale uitwatering, bedoeld 
in art. 34. Deze verminderde uitwatering za.l 
in het speciale certificaat worden vermeld en 
op de scheepshuid aan beide zijden worden aan
gegeven door een afzonderlijk merk, dat onder 
toezicht van de ambtenaren der scheepvaartin
spectie aan stuurboord twee meter voor en a.an 

bakboord twee meter achter het gewone uit
wateringsmerk zal moeten worden aangebracht. 

3. Dit speciale certificaat zal t e allen tijde 
door Ons kunnen worden ingetrokken, indien 
de bovenbedoelde commissie meent, dat daar
toe termen aanwezig zijn. 

§ 7. Belading, stuwJ,{Je en ballasten . 

36. 1. De belading en de stuwage moeten 
voldoen aan de eischen van goede zeemanschap, 
zoodat de stabiliteit niet te gering en niet bo
venmatig groot wordt en er geen gevaar kan 
ontstaan door het levendig worden der la.ding 
of van een gedeelte daarvan. 

2. Een schip, dat zonder la.ding of met wei
nig lading naar zee gaat, moet voldoflnde, goed 
in het schip geplaatste en hiervoor geschikte, 
ballast aan boord hebben om behoorlijk zee
waardig te zijn. 

3. Ballast, welke vatbaar is om O"\,er te gaan, 
moet hiertegen op afdoende wijze verzekerd zijn. 

37. 1. Ingeval de lading bestaat uit steen
kool, moet gezorgd worden voor eene krachtige 
ventilatie langs de oppervlakte van de lading. 
Een luchtstroom in de lading moet worden 
vermeden. 

2. Elke ruimte, waarin steenkool geladen is, 
moet voorzien zijn van een voldoend a antal 
en ten minste twee ven tilatoren gelijkelijk ver
deeld over het voor- en achtereinde van elk 
ruim. Deze ventilatoren moeten een middellijn 
hebben van ten minste 30 cen t imeter op schepen 
grooter dan 1000 ton (van 2.83 M3.) bruto 
inhoud en van ten minste 20 centimeter op 
kleinere schepen. De ventitaloren moeten 
boven de vaste gedeelten , an het schip uit
steken, zoodat de vrije toe- en afvoer van lucht 
niet wordt belemmerd. De kokers zelf moeten 
voldoende sterk zijn en op het overkomen van 
stortzeeën berekend zijn. De potten in het 
dek moeten van gesmeed ijzer of staal zijn ver
vaardigd en ten minste 60 centimeter hoog zijn. 
Voorts moeten er inrichtingen aanwezig zijn 
om, als de ventilatoren worden weggeslagen of 
voor slecht weder weggenomen, de openingen 
in het dek op afdoende wijze te sluiten. 

3. De ventilatoren moeten voorzien zijn 
van kappen, welke naar of van den wind ge
draaid kunnen worden en van deksels, welke er 
op kunnen worden bevestigd, indien wegens 
slecht weer de kappen moeten worden afge
nomen . 

4. Indien in een ruim, waa.rin kolen zullen 
worden geladen, de mast als ventilatiekoker is 
ingericht, dan moeten de openingen hierin zorg
vuldig kunnen worden afgesloten. 

5. In elke ruimte, waarin kolen zijn geladen, 
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men van de plaats, waar dit kompas is opgesteld, 
vrij uitzicht heeft over ten minste 24 streken 
van den horizon. Voor schepen, welke bij de 
in werking treding van dit besluit reeds in de 
va.art zijn en voor op dat oogenblik op sta.pel 
staande en reeds gedeeltelijk voltooide schepeD., 
geldt deze bepaling slechts voor zoover zij na.ar 
het oordeel van den bevoegden ambtenaar van 
de scheepvaartinspectie kan worden nageleefd 
zonder belangrijke wijzigingen in den bouw 
noodig te maken. Zulk een kompas moet voor
zien zijn van eene geschikte peilinrichting, welke 
op hare juistheid is onderzocht. Op schepen, 
welke van eene electrische inrichting zijn voor
zien, moeten de enkele geleiddra.den en de schot
ten, welke door deze inrichting magnetisch 
worden geïnduceerd, zich op zoodanigen afstand 
van de kompassen bevinden, dat hierdoor 
geene storende afwijkingen kunnen worden ver
oorzaakt. 

29. 1. Aan boord van alle schepen moet 
ten minste één kijker en ten minste één hoek
meetinstrument aanwezig zijn, dat zich in 
bruikbaren toestand bevindt en waarvan de 
fouten door een deskundig onderzoek tot op 
ten hoogste 11 na. bekend zijn. 

2. Aan boord van schepen in de groote vaart, 
welker reizen zich verder uitstrekken dan Eu
ropa. en de Noord-Westkust van Afrika, met 
inbegrip der Canarische en Kaap Verdische 
Eilanden en der Azoren, moet ten minste één 
deugdelijke ·tijdmeter aanwezig zijn, waarvan 
stand en ~ang bekend zijn. 

3. Aan boord van schepen in de groote vaart, 
welker reizen zich niet buiten de in het vorige 
lid genoemde grenzen uitstrekken, kan worden 
volsta.an met een deugdelijk en gecontroleerd 
zakuurwerk, dat echter op eene vaste plaats aan 
boord onbeweegbaar moet zijn opgehangen. 
Stand en gang van zulk een uurwerk moeten 
bekend zijn. 

4. Aan boord van alle schepen moet een 
door een deskundige gecontroleerde barometer 
aanwezig zijn. 

5. Aan boord van alle schepen moeten 
aanwezig zijn een handlood met lijn, eene doel
matige loodinrichting, geschikt om diepten van 
ten minste 100 vademen te meten en eene be 
trouwbare log. 

30. Aan boord van visschersvaartuigen, 
waarmede het bedrijf uitslmtend na.bij de 
Nederlandsche kust wordt uitgeoefend, zijn 
de bepalingen van de artikelen 27, 28 en 29 
slechts in zooverre van toepassing, dat aan 
boord van deze vaartuigen aanwezig moeten 
zijn een bruikbaar kompas en een handlood 
met lijn. 

§ 3. Voorkoming van aanvaringen en noodeeinen. 

31. 1. Aan boord van alle schepen moeten 
aanwezig zijn de hulpmiddelen, voor hunne 
soort voorgesclueven b_ij Koninklijk Besluit, 
bedoeld bij a rtikel 1 van de wet van 11 Juli 
1882 (Staatsblad n°. 86). 

2. De schermen der boordseinlichten moeten 
zijn geplaatst en ingericht gelijk is aangegeven 
bij het in het eerste lid bedoelde Koninklijk 
Besluit. 

3. De voorgesclueven lantaarns en, voor 
zoover noodig, hunne onderdeelen, moeten zijn 
gemerkt en van een certificaat voorzien, afge· 
geven door een der Filiaal-Inrichtingen van 
het Kouinklijk ederlandsch Meteorologisch 
Instituut. 

4. De stoomfluiten en sirenen tot het geven 
van mistseinen moeten zoodanig zijn ingericht, 
dat zij, als er stoom op is, steeds gereed zijn om 
onmiddellijk geluid te geven en op voldoende 
hoogte geplaatst zijn, opdat het geluid door 
niets onderschept kan worden. 

§ 4. Lensinrichtingen. 

32. 1. Aan boord van zeilvisschersva.ar
tuigen moeten ten minste twee vaste of ver
plaatsbare pompen aanwezig zijn, welke zoo
danig zijn of kunnen worden geplaatst, dat het 
water uit elk gedeelte van de vulling kan worden 
weggepompt. 

2. Aan boord van zeilschepen - geen vis
schersvaartuigen zijnde - moeten ten minste 
twee lenspompen aanwezig zijn, zoodanig ge
plaatst, dat altijd het water uit het laagste ge
deelte van de vulling kan worden weggepompt. 

§ 5. Electrische inrichtingen. 

33. 1. De electrische inrichtingen moeten 
de noodige waarborgen van veiligheid geven. 
Vanwege Onzen Minister wordt een leidraad 
betreffende de toepassing van electriciteit aan 
boord van schepen uitgegeven. 

2. Op schepen, waar de verlichting electrisch 
is, moet in de verblijven der passagiers en bij de 
voornaamste doorgangen en trappen voor de 
noodige noodverlichting worden gezorgd, die 
steeds brandt, wanneer de hoofdverlichting be
hoort te branden, tenzij ook de noodverlichting 
electrisch is en automatisch wordt ontstoken, 
als de stroom in de hoofdgeleiding ophoudt. 

§ 6. Uitwatering. 

34. 1. Door eene commissie, door Ons voor 
dit doel te benoemen, wordt voor elk schip, met 
uitzondering van visschersvaa.rtuigen eene mi
nimum-uitwatering vastgesteld, welke het schip 
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zijde twee of meer booten voeren, wordt een 
afschrift van de sloepenrol opgehangen. 

4. Het drinkwater en het harde brood in 
de booten moeten zoo dikwijls worden ver
verscbt, als noodig is om deze levensmiddelen 
in goeden toestand te houden. 

24. 1. Aan boord Tan alle schepen moeten 
naar het oordeel van den bevoegden ambte
naar van de scheepvaartinspectie geschikte 
middelen tot storten van olie voor het stillen 
der golven en eene voldoende hoeveelheid traan 
of vette plantaardige olie aanwezig zijn, een 
en ander in verband met de te ondernemen 
reis en met de lengte van het schip. 

2. Schepen van meer dan 200 ton (2.83 M3.) 
bruto inhoud moeten een middel hebben om 
reddinglijnen te schieten. 

3. Aan boord van motorscl>epen moeten 
veiligheidslampen aanwezig zijn om te kunnen 
werken in ruimten, waar zich benzine- of pe
troleumdampen hebben opgehoopt. 

25. 1. Aan boord van zeilvisscbersvaar
tuigen en zeilschepen van niet meer dan 100 ton 
(2.83 ~1:3.) bruto inhoud moeten aanwezig zijn 
de noodige putsen om water van buiten boord 
op te slaan. 

2. Aan boord van andere zeilschepen moe
ten aanwezig zijn eene goed werkende hand
brandspuit met zuigbuis en voldoende slangen, 
om alle deelen van het schip te kunnen be
reiken. 

3. Voor motorschepen gelden dezelfde be
palingen als voor zeilschepen. 

4. .Aan boord van schepen en vaartuigen 
met stoom vermogen moet ten minste een stoom
pomp van voldoende capaciteit, die onafhan
kelijk van de groote machine kan gebruikt 
worden, aanwezig zijn, welke voor brandspuit is 
ingericht en voorzien is van buizen of slangen, 
ten einde elk gedeelte van het schip te kunnen 
bereiken. 

5. Inrichtingen om stoom, vloeibaar kool
zuur of een brandblusschend gas in een goed 
af te sluiten ruimte te brengen, kunnen, voor 
zoover deze ruimten betreft, brandspuiten en 
stoompompen vervangen. 

6. Aan boord van schepen, welke passagiers 
vervoeren, moeten, behalve de genoemde 
middelen, eenige goed werkende extincteurs 
en ten minste twee rookmaskers aanwezig zijn. 
Deze extincteurs en rookmaskers moeten op 
daarvoor bestemde plaatsen zoodanig geborgen 
zijn, dat zij te allen tijde gemakkelijk zijn te 
bereiken. Het personeel aan boord moet met 
de wijze van gebruik bekend zijn. 

26. Aan boord van elk schip moeten de noo
dige heel- en verbandmiddelen aanwezig zijn, 

volgens de voorschrüten, vervat in Bijlage IV 
van dit besluit. 

§ 2. H ulpmid.delen bij de navigatie. 

'l:l. 1. Aan boord van elk schip moeten 
aanwezig zijn de in goeden staat verkeerende 
zeekaarten, welke noodig zijn voor de te 
ondernemen reis. De kaarten moeten zijn op 
een voldoend groot bestek om er behoorlijk op 
te kunnen ·navigeeren en moeten zooveel 
noodig worden bijgehouden volgens de opgaven, 
voorkomende in de "Berichten aan Zeevaren
den". Kaarten, welke te verou-·erd zijn om 
behoorlijk te worden i>ijgewerkt, worden ge
acht niet in goeden staat te verkeeren. Tevens 
moeten aan boord zijn een paar driehoeken of 
een parallel-liniaal en een paar passers om pei
lingen en bestek af te zetten. 

2. Aan boord van elk schip moet aanwezig 
zijn eene bijgewerkte Lichtenlijst van de kusten, 
welke op de voorgenomen reis in het gezicht 
kunnen komen. 

3. Aan boord van alle schepen in de groote 
vaart moeten aanwezig zijn bijgewerkte Zee
mansgidsen of Zeilaanwijzingen, welke noodig 
zijn voor de te ondernemen reis. 

28. 1. Aan boord van zeilvisschersvaar
tuigen en zeilschepen in de kleine vaart moet 
ten minste één en aan boord van alle andere 
schepen moeten ten minste twee goed werkende 
kompassen, welke op vaste plaatsen zijn opge
steld, aanwezig zijn. Deze plaatsen moeten 
zoodanig zijn gekozen, dat het kompas niet te 
veel storing ondervindt van in de nabijheid 
geplaatste ijzermassa's. Op schepen welke vóór 
het tijdstip van in werking treding van dit be
sluit zijn op stapel gezet, geldt deze laatste 
bepaling slechts in zoover de omstandigheden 
aan boord dit naar de meening van de scheep
vaartinspectie toelaten. 

2. Aan boord van schepen, welke van staal 
of ijzer zijn gebouwd of waar zich belangrijke 
ijzermassa's aan boord bevinden, moeten de 
kompassen behoorlijk gecompenseerd zijn en 
moeten, blijkens een te vertoonen stuurtafel, 
de fouten van ten minste een der kompassen 
bekend zijn. 

3. Wanneer niet uit de aanteekeningen van 
den schipper blijkt, dat de fouten der kom
passen in zee door waarnemingen geregeld 
worden gecontroleerd, moet dit binnenslands 
door een bevoegd persoon worden verricht, zoo 
dikwijls als dit door de scheepvaartinspectie 
wordt noodig geoordeeld. 

4. Aan boord van schepen voorzien van 
twee of meer kompassen moet ten minste één 
der kompassen zoodanig zijn geplaatst, dat 
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proefd worden, of dit aantal volwassen per
sonen er behoorlijk plaats in kan vinden zonder 
het roeien te belemmeren en met behoud van 
voldoende stabiliteit en uitwatering. 

5. Van stoom- en motorbooten wordt alleen 
het gedeelte, dat niet door den ketel, den 
motor en de werktuigen is ingenomen, in reke· 
ning gebracht. 

6. In de gevallen, bedoeld onder c en d van 
art. 18 moet elke boot een inhoud hebben 
van ten minste 3,5 M3.; in de andere in dat 
artikel bedoelde gevallen worden kleinere boo
ten alleen toegelaten, wanneer de aan boord be
schikbare ruimte in elk bijzonder geval ter be
oordeE11ing van den ter plaatse bevoegden amb
tenaar van de scheepvaartinspectie niet ver
gunt, eene boot van deze afmetingen te plaatsen. 

20. 1. Het aantal personen, dat een der tot 
aanvulling dienende reddingsmiddelen geacht 
wordt drijvende te kunnen houden, wordt ver
kregen door den inhoud in kubieke meters van 
luchtkasten en soortgelijke drijfmiddelen te 
deelen door 0,085. Het draagvermogen van 
samenvouwbare booten wordt berekend op ge
lijke wijze als dat van gewone booten. 

2. Is het schip zoodanig in waterdichte 
vakken verdeeld, dat het volloopen van het 
grootste der vakken niet het zinken van het 
schip ten gevolge heeft, dan kan de inhoud van 
de tot aanvulling dienende reddingsmiddelen 
met de helft worden verminderd. 

21. 1. Alle booten moeten geplaatst zijn 
onder davids of zoodanig zijn opgesteld, dat 
zij behoorlijk zeevast staan en vlug en zonder 
veel moeite door de bemanning te water kunnen 
worden gebracht. 

2. Aan het dolboord moeten bevestigd 
worden een nummerplaat en een plaat, aange
vende het aantal pe~sonen, dat de boot kan 
bevatten. 

3. De bootstakels moeten van voldoende 
lengte zijn om van uit de neergevierde boot, 
zonder den looper uit te scheren, het beneden
blok bij ledig schip tot op het water te kunnen 
overhalen. 

4. In de boot moet eene inrichting zijn, 
waardoor de benedenblokken der takels zeer 
gemakkelijk en vlug kunnen wr.rden uitgeboekt ; 
deze blokken mogen geen haken hebben. 

22. l. In alle booten, uitgezonderd de 
booten aan boord van visschersvaa.rtuigen, moet 
aanwezig zijn : een roer met helmstok of juk 
en een stuurriem met dol ; ten minste een riem 
en dol meer, dan voor het roeien benoodigd 
zijn. De riemen kunnen, desverkiezende, ver· 
vangen worden door pagaaijers; voor ieder 
propga.t, dat niet door een klep automatisch 

gesloten wordt, eene doelmatige prop met nog 
eene prop waarloos; een hoosvat en eene puts; 
voldoende touwwerk om, zoo noodig, van de 
in de boot aanwezige voorwerpen een drijf.' 
anker samen te stellen ; eene vanglijn van vol
doende lengte ; de middelen om op doelmatige 
wijze olie te storten en een voorraad plantaar
dige of dierlijke one; een goed gesloten vat met 
versch drinkwater; een goed gesloten blik of 
trommel met hard brood ; eene vlag en eene 
bijl; een akertje om te drinken en een mist· 
hoorn. 

2. In de booten van schepen van meer dan 
200 ton (2.83 M3

.) bruto inhoud, uitgezonderd 
de booten aan boord van ,isschersva.a.rtuigen, 
moeten bovendien aanwezig zijn : een bruik
baar kompas; eene gevulde lantaarn met de 
middelen om deze aan te steken ; een dreg met 
dreggetouw; de noodige blauwlichten; eene 
zeekaart van de zeeën, welke het schip zal be
va ren en een volledig zeil tuig. 

3. In stalen of ijzeren booten moet voor 
het kompas eene vaste plaats zoodanig zijn 
ingericht, dat het slechts in één stand hierin 
past en moeten in de boot of aan de kist, waarin 
het kompas wordt gebruikt, de noodige compen
satiemiddelen zijn bevestigd om mogelijke 
fouten te beperken binnen voor het practisch 
gebruik toelaatbare grenzen. 

4. In de booten, met uitzondering van de 
booten aan boord van visschersvaartuigen, 
mogen geene andere zaken worden geborgen, 
dan die, welke tot hare eigene uitrusting be
hooren. 

5. Boven het in artikel 18 voorgeschreven 
aantal booten, mag aan boord aanwezig zijn 
eene werkboot of vlet, die slechts gedeeltelijk 
of niet op de voorgeschreven wijze is uitgerust. 

23. 1. De loopers der bootstakels moeten 
steeds klaar opgeschoten en voor gebruik ge
reed zijn en de sjorringen der booten moeten 
gemakkelijk kunnen worden losgemaakt. De 
bewegende deelen, als davids, klampen en der
gelijke moeten roestvrij worden gehouden, 
terwijl in het bijzonder moet worden toegezien, 
dat zij niet door verven of herhaald teren 
worden vastgezet. 

2. Elke boot moet ten minste een maal in de 
vier maanden buiten boord worden gedraaid 
en te water gelaten, waarbij op ha.ar water
dichtheid moet worden gelet. Van dit te watel" 
brengen en van den toestand, waarin booten 
en toebebooren zich hierbij bevonden, moet in 
het scheepsjournaal melding worden gemaakt. 

3. Een sloepenrol moet aanwijzen, welke 
schepelingen in elke boot behooren plaats te 
nemen. In elk logis op schepen, die aan elke 
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Reddinggordels, welke vóór het gebruik moe
ten worden opgeblazen, worden voor het ver
eischte aantal niet medegerekend. 
· 4. Elke reddinggordel moet ten minste zoo
veel drijfvermogen hebben, dat hij een gewicht 
van 6,8 Kilogram ijzer, dat er aan wordt ge
hangen, gedurende ten minste 24 Ulll' kan dragen. 

17. 1. Aan boord van elk schip moet ten 
minste het hieronder vermelde aantal redding
boeien aanwezig zijn : 

voor zeilvisschersvaartuigen . 1. 
zeilschepen in de kleine vaart en 
stoomvisschersvaartuigen 2. 
passagiersschepen 6, 
benevens.ten minste één met licht, 
dat in het water ontbrandt. 

voor alle andere schepen een voldoend aantal 
ter beoordeeling in elk bijzonder geval van 
den ter plaatse bevoegden ambtenaar van de 
scheepvaartinspectie. 
2. De reddingboeien moeten zoodanig zijn 

opgehangen, dat zij snel aan een drenkeling 
kunnen worden toegeworpen. Zij moeten, voor 
zooveel mogelijk, gelijkelijk over stuur- en bak
boordzijde verdeeld worden en op zeilschepen 
op het achterschip, op stoomschepen op de 
brug en op het achterschip worden opgehangen. 

3. De reddingboeien moeten van deugde
lijke samenstelling en goed onderhouden zijn 
en zoodanig geverfd, dat zij op het water duide
lijk te onderscheiden zijn. Reddingboeien, 
welke vóór het gebruik moeten worden opge
blazen, worden voor het vereischte aantal niet 
medegerekend. 

4. Reddingboeien, na het tijdstip van in 
werking treding van dit besluit in gebruik ge
nomen, moeten hoefijzervormig zijn en zoodanig 
verstijfd, dat de opening 35 à 40 centimeter 
blijft. 

5. Elke reddingboei moet ten minste zoo
veel drijfvermogen bezitten, dat zij een gewicht 
van 14 Kilogram ijzer, dat er aan wordt ge
hangen, gedurende ten minste 24 uur kan 
dragen. 

18. Aan boord van elk schip moeten zich 
scheepsbooten bevinden naar den ,olgenden 
maatstaf: 

a. zeilvisschersvaartuigen één boot, groot 
genoeg om daarin alle opvarenden op te nemen ; 

b. schepen in de kleine vaart, pleiziervaar
tuigen en stoomvisschersvaartuigen een of meer 
booten, groot genoeg om tezamen alle opvaren
den op te ne..nen ; 

c. schepen in de groote vaart, welke ingericht 
zijn voor het vervoeren van minder dan 13 pas
sagiers, aan elke zijde één of meer booten van 
zoodanigen inhoud, dat alle opvarenden in de 

booten van eene zijde kunnen worden opge
nomen; 

d. schepen in de groote vaart, welke inge
richt zijn voor het vervoeren van meer dan 
12 passagiers, booten, waarvan de gezamenlijke 
inhoud en het aantal worden bepaald volgens 
Bijlage III van dit besluit. Is de gezamenlijke 
inhoud van deze booten niet voldoende om alle 
opvarenden op te nemen, dan -moet deze in
houd aangevuld worden met vlotten, samen
vouwbare booten en andere reddingsmiddelen 
tot een gezamenlijk draagvermogen van ten 
minste de helft van dat der booten op schepen 
beneden de 5000 ton (2,83 M3

.) bruto inhoud 
en ten minste 3/. op grootere schepen, met dien 
verstande, dat de gezamenlijke inhoud van de 
voorgeschreven booten en van de andere red
dingsmiddelen te zamen niet grooter behoeft 
te zijn dan noodig is om alle opvarenden te 
kunnen opnemen ; 

e. alle andere schepen een voldoend aantal 
booten van voldoende capaciteit ter beoordee
ling in elk bijzonder geval van den ter plaatse 
bevoegden ambtenaar vPn de scheepvaartin
spectie. 

19. 1. Ten minste de helft van het aantal 
booten, in het vorige artikel onder c en d ver
meld, moeten reddingbooten zrjn. Hieronder 
zijn te verstaan booten, welke voor en achter 
scherp zijn en waarvan het drijfvermogen met 
ten minste 10 pCt. der grootte is vermeerderd 
door het aanbrengen van luchtkasten of andere 
doeltreffende hulpmiddelen. Van de andere 
helft mogen ten hoogste twee booten gewone 
booten zijn zonder verhoogd drijfvermogen. 
Van de overige moet het drijfvermogen door 
cioeltreffende hulpmiddelen met ten minste 
5 % zijn verhoogd. 

2. De booten moeten voldoende stevig ge
bouwd en in goeden staat zijn. De lucht
kasten van de reddingbooten moeten van doel
matig materiaal, niet van zink, vervaardigd 
zijn. 

3. De inhoud van eene boot wordt bepaald 
door het product van lengte, breedte en holte 
te vermenigvuldigen met 0.6. Lengte en 
breedte worden gemeten aan de buitenzijde der 
huidplanken, de holte van den bovenkant der 
kiel tot den bovenkant van het dolboord op 
het midden der lengte; zijn er echter scheegatim 
in het dolboord, dan wordt de holte slechts ge
meten tot aan de onderzijde der scheegaten. 

4. Het aantal personen, dat een boot ge
rekend wordt te kunnen dragen, wordt ver
kregen door den inhoud in kubieke meters te 
deelen door 0,28. Bij eene boot, welke nieuw 
in gebruik wordt genomen, moet echter be-
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binnengevallen, zich een expert van een der 
door Ons erkende particuliere onderzoekings
bureaux bevindt, dan mag de reis niet worden 
vervolgd, vóórdat door dien expert eene ver
klaring is afgegeven, inhoudende, dat de her
stelling naar behooren is geschied. Bevindt 
zich daar ter plaatse geen zoodanige expert, 
dan is de schipper bevoegd de reis te vervolgen, 
ender gehoudenheid om van die omstandig
heden in het scheepsjournaal aanteekening te 
houden en ze zoo mogelijk te doen constateeren 
door een ter plaatse aanwezigen Nederlandschen 
Consulairen ambtenaar. 

12. Het tarief, bedoeld in artikel 17, 5de lid, 
der Schepenwet, is als Bijlage I bij dit besluit 
gevoegd. 

13. 1. De toeschatting der in het vorige ar
tikel bedoelde vergoeding geschiedt, ook wan
neer geen beroep is ingesteld, door den Raad 
voor de scheepvaart. 

2. Geene vergoeding wordt uitgekeerd in
geval de aanhouding heeft plaats gehad op 
grond, dat geen geldig certificaat van deugde
lijkheid kon worden vertoond. 

14. 1. De schipper is verplicht om als 
scheepsjournaal te bezigen een stevig ingebon
den journaal, samengesteld van duurzaam 
papier en ingericht overeenkomstig het model, 
dat als Bijlage II bij dit besluit is gevoegd. 
Wanneer de bladzijden 1 tot en met 5 van het 
model van de journalen voor koopvaardij
sohepen en de bladzijden 1 tot en met 3 van het 
model van de journalen voor visschersvaartui
gen onveranderd worden overgenomen en be
hoorlijk worden ingevuld, mogen in de daarop 
volgende gedeelten van de journalen afwijkingen 
van de vastgestelde modellen worden aange
bracht, mits dientengevolge de aard van het 
journaal naar het oordeel van den bevoegden 
ambtenaar van de scheepvaartinspectie niet te 
veel verandert. Op schepen in vaste lijnen, 
waarvan de reizen niet langer duren dan 48 
uren, mag, mits de bladzijden 1 tot en met 5 
van het model onveranderd worden overge
nomen en behoorlijk worden ingevuld, een 
journaal van eenvoudiger inrichting worden 
gebezigd. 

2. Exemplaren van het in het vorige lid 
bedoelde model worden door de ambtenaren 
van de scheepvaartinspectie op verzoek van 
den eigenaar of van den schipper kosteloos uit
gereikt. 

3. Van het journaal moet binnen eene week 
na. het eindigen van de reis of binnen twee dagen 
(Zondagen niet medegerekend) na het verlaten 
van het schip door den schipper aan den be
voegden ambtenaar der scheepvaartinspectie 

inzag!! worden gegeven, tenzij deze ambtenaar 
in Onzen naam vrijstelling van de naleving 
van dit voorschrift mocht hebben gegeven, in 
verband met den korten duur van de reis of op 
grond van andere bijzondere omstandigheden. 

4. Het journaal zal zoo spoedig mogelijk 
worden teruggegeven, voorzien van de gedag
teekende en onderteekende verklaring, dat het 
door den bevoègden ambtenaar van de scheep
vaartinspectie is gezien. 

15. 1. Elk zeilschip in de kleine vaart moet 
ten minste eenmaal in de vier en twintig maan
den, elk :fader schip ten minste eenmaal in de 
twaalf maanden, in een dok of op andere wijze 
droog gezet worden. 

2. Wanneer telkens een schip gedokt of op 
andere wijze droog gezet, dan wel hersteld zal 
worden, moet hiervan aan den bevoegden amb
tenaar van de scheepvaartinspectie kennis 
worden gegeven, opdat deze in de gelegenheid 
zal zijn, hierbij toezicht te houden of te doen 
houden. 

3. Blijkt den ambtenaar, dat de zeewaar
digheid is verloren gegaan en niet voldoende 
wordt hersteld, dan wordt door hem het certi
ficaat van deugdelijkheid ingetrokken of niet 
vernieuwd. 

4. Van de intrekking van een certificaat 
wordt aan den eigenaar bij geadviseerden dienst
brief, onder vermelding van redenen, bericht 
gezonden. 

5. De bevoegde ambtenaar van de scheep
vaartinspectie kan vrijstelling verleenen van 
de naleving van het bepaalde in het eerste lid 
van dit artikel ; hij doet dit, wanneer het schip 
binnen de laatste twaalf maanden buitenslands 
is drooggezet en naar zijn oordeel daarbij van 
de voldoende zeewaardigheid van het schip 
is gebleken. 

H O O F D S T U K III. 

UITRUSTING, BELADING EN BEMANNING. 

§ 1. Reddingtnniddden en veiligheidtnniddden. 

16. 1. Aan boord van elk schip moet ten 
minste een zoodanig aantal reddinggordels aan
wezig zijn, dat er voor iederen opvarende een 
beschikbaar is. 

2. De reddinggordels moeten zoodanig ge
borgen zijn, dat zij in geval van gevaar gemak
kelijk te bereiken zijn, terwijl , er voldoende 
aanwijzingen moeten zijn voor alle opvarenden 
betreffende de plaatsen, waar de gordels ge
borgen zijn en betreffende het doelmatig ge
bruik der gordels. 

3. De reddinggordels moeten van deugde
lijke samenstelling en goed onderhouden zijn. 
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dubbele van de werkdrukking. Aan Taatst
bedoeld verzoek kan de bevoegde ambtenaar 
voor het stoomwezen slechts gevolg geven 
wanneer de constructie van de ketels dit naar 
zijn oordeel toelaat. Op verzoek van den 
eigenaar worden de uitkomsten van die be
proevingen in de akten van vergunning-; oor het 
gebruik der stoomketels vermelq, en in het cer
tificaat van deugdelijkheid overgenomen. De 
op de dubbele werkdrukking beproefde en in 
deugdelijken staat bevonden nieuwe stoom
ketels zijn gedurende de eerstvolgende vijf 
jaren van herbeproeving vrijgesteld. 

6. 1. Door Ons kunnen particuliere onder
zoekingsbureaux op grond van hunne betrouw
baarheid worden erkend. De door de erkende 
bureaux vastgestelde regelen -;oor den bouw 
van schepen worden gevolgd bij de beoordeeling 
'Yan de zeewaardigheid , an bij die bureaux 
geclasseerde schepen. 

2. De erkenning kan door Ons te allen tijde 
worden ingetrokken. 

7. 1. Het verzoek om een cer tificaat van 
deugdelijkheid voor een schip te ontvangen 
moet schriftelijk tot den hoofdinspecteur 
worden gericht. 

2. Voor een schip, als bedoeld in artikel 2 
onder a, c of e van de Schepenwet, moet het 
verzoekschrift vergezeld zijn van den meetbrief, 
den bijlbrief en, zoo mogelijk, den zeebrief of 
van gewaarmerkte afschriften van deze stukken. 

3. Voor een schip, als bedoeld in artikel 2, 
onder b of d van de Schepenwet, moet het ver
zoekschrift bevatten opgaven van de soort en 
de grootte van het schip in bruto registertonnen 
van 2,83 M3., het materiaal, waarvan het ge
bouwd is, en den ouderdom van het schip. 

4. Indien het schip staat onder het toezicht 
van een der door Ons erkende particuliere on
derzoekingsbureaux moet het nog geldige cer
tificaat van dat bureau worden overgelegd. 

5. Voor een schip, als bedoeld in het tweede 
lid, dat niet onder toezicht staat van een der 
door Ons erkende particuliere onderzoekings
bureaux, moeten de noodige planteekeningen 
worden overgelegd, waaronder zich moeten 
bevinden een bewerkt grootspant, waaruit zoo 
duidelijk mogelijk de afmetingen van alle ver
banddeelen blijken en eene langsdoorsnede van 
het schip. 

6. Indien het verzoek betreft het vernieu
wen van een certificaat van deugdelijkheid, 
moet, wanneer het schip zich binnenslands be
vindt, bij het verzoekschrift zoo mogelijk het 
nog geldige certificaat van een der door Ons 
erkende particuliere onderzoekingsbureaux wor
den overgelegd. Bevindt het schip zich in het 

buitenland, dan kan eventueel worden volstaan 
met overlegging van een gewaarmerkt afschrift 
van het nog geldige certificaat van een der door 
Ons erkende particuliere onderzoekingsbureaux. 

8. 1. Voor een schip, wa.arvoor een certi
ficaat is overgelegd, als bedoeld in het vierde 
lid van artikel 7, wordt door den hoofdinspec
teur van Onzentwege een certificaat van deug
delijkheid in twee exemplaren afgegeven, tenzij 
a11.n de ambtenaren van de scheepvaartinspectie 
bij onderzoek blijkt, dat het certificaat van het 
particuliere onderzoekingsbureau ten onrechte 
werd toegekend, dat sedert die toekenning de 
toestand van het schip zoodanig is veranderd, 
dat de zeewaardigheid onvoldoende is geworden, 
of dat uit anderen hoofde tegen de afgifte van 
een certificaat van deugdelijkheid bezwaar 
bestaat. 

2. Voor een schip, waàrvoor geen certificaat 
Tan een der door Ons erkende particuliere on
derzoekingsbureaux wordt overgelegd, wordt 
het certificaat van deugdelijkheid slechts afge
geven, nadat aan de ambtenaren van de scheep
vaartinspectie door een volledig en zorgvuldig 
onderzoek is gebleken, dat het in alle opzichten 
in voldoend zeewaardigen toestand verkeert. 

3. De kosten, vallende op het in het vorige 
lid bedoelde onderzoek, worden berekend naar 
een door Onzen Minister vast te stellen tarief 
en bij de uitreiking van het certificaat voldaan. 

4. Wordt de afgifte van een certificaat van 
deugdelijkheid geweigerd, dan wordt die wei
gering met opgaaf van redenen aan den aan
vrager schriftelijk medegedeeld. 

9. Indien den hoofdinspecteur blijkt, dat 
het schip niet aan alle eischen voldoet, kan bij 
voor het geval, dat dit zonder gevaar voor schip 
en bemanning kan geschieden, het certificaat 
van deugdelijkheid uitreiken, mits daarbij de 
voorwaarde gesteld wordt, dat binnen een door 
hem te bepalen termijn uitdrukkelijk in de voor
waarde te noemen onvolkomenheden in orde 
moeten worden gebracht. Wordt deze voor
waarde niet nageleefd dan wordt het certificaat 
van deugdelijkheid ingetrokken. 

10. 1. De hoofdinspecteur bepaalt voor 
welken termijn de uitgereikte certificaten van 
deugdelijkheid zullen gelden. 

2. Certificaten van deugdelijkheid kunnen 
door den bevoegden ambtenaar der scheep
vaartinspectie worden ingetrokken, wanneer 
het schip schade heeft beloopen of eene herstel
ling niet naar behooren is geschied. Van de 
intrekking wordt den eigenaar bij geadviseerden 
dienstbrief bericht gezonden. 

11. Indien een schip schade beeft beloopen 
en in de buitenlandsche haven, waar het _is 
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voldoende hoogte hebben of tegen waterdichte 
dekken aansluiten en voldoende verstijfd zijn ; 

4°. dat de waterdichte deuren en sluizen 
goed werken ; 

5°. dat de mangaten naar bebooren kunnen 
worden gesloten ; 

6°. dat de waterdichte deuren behandeld 
kunnen worden van een dek, dat steeds boven 
water blijft ; 

7°. dat de openingen in de dekken, de huid 
en de schotten van gesloten dekhuizen afdoende 
kunnen worden gesloten en voorzien ; 

8°. dat in gesloten verschansingen voldoende 
ontlastpoorten aanwezig zijn, die goed werken; 

9°. dat de ankers en kettingen of ankertou
wen in voldoende aantal aanwezig zijn, de ver
eischte zwaarte en lengte hebben en, voor zoo
veel ankers en kettingen betreft, aan hiertoe 
bevoegde inrichtingen onderzocht zijn en dat 
alles, wat tot het grondtakel behoort, in 
orde is; 

100. dat het roer in goeden toestand verkeert 
en behoorlijk beweegt en de stuurinrichtingen 
goed werken ; 

11°. dat de ontlastpijpen van privaten en 
dergelijke, vooral wanneer zij op of beneden de 
waterlijn uitmonden, van deugdelijke samen
stelling zijn ; 

12°. dat geene looden pijpen zijn gebezigd 
op· minder dan 0,75 M. boven de waterlijn ; 

13°. dat de verschillende deelen niet te "Veel 
versleten of ingeteerd zijn ; 

14°. dat elk gedeelte van het schip, voor zoo
ver het hiervoor vatbaar is, ook door middel 
van een met de hand bewogen pomp kan 
worden lensgepompt ; 

15°. dat op honten motorschepen de motor 
en de tanks voor benzine of petroleum geplaatst 
zijn tusschen ijzeren of met plaatijzer bekleede 
1ohotten en binnen de hierdoor gevormde 
ruimte de houten deelen van het schip met 
plaatijzer bekleed zijn; 

16°. dat de vullingen aan boord van houten 
motorschepen, waarin zich petroleum of ben
zine kan verzamelen, geene gemeenschap 
hebben met de overige deelen van het schip en 
dus afzonde,rlijk kunnen worden lensgepompt. 

2. De eisch, bedoeld onder 6°. van het 
vorige lid, geldt niet voor schepen, welke bij 
de in werking treding van dit besluit bestonden 
of reeds op stapel waren gezet. 

3. Telkens wanneer de ambtenaren van de 
scheepvaartinspectie dit noodig achten, zal de 
dubbele bodem toegankelijk en de bodem van 
het schip schoon en droog moeten worden ge
maakt en zal de bewegering op door de ambte
naren aan te wijzen plaatsen moeten worden 

verwijderd. Buiten noodzaak wordt dit on
derzoek niet op andere tijdstippen dan tijdens 
de inspecties van de particuliere onderzoekings
bureaux• gehouden. 

4. 1. Voor het verkrijgen van een certificaat 
van deugdelijkheid wordt vereischt : 

1°. dat de fundaties van werktuigen en 
thrustblokken en van de blokken der ass.en in 
goeden staat verkeeren ; 

2°. dat de verschillende deelen niet te veel 
versleten of ingeteerd of op gevaarlijke wijze 
gezakt zijn; 

3°. dat de verschillende deelen de vereischte 
afmetigen hebben; 

4°. dat de lensleidingen, aangesloten op de 
machinelenspomp in goeden staat verkeeren 
en in staat zijn om elk gedeelte van het schip, 
met uitzondering van den voorpiek, lens te 
pompen, en dat de pompen goed werken; 

5°. dat alle pijpen, die in gemeenschap staan 
met het buitenboordwater op of beneden de 
waterlijn, in de onmiddellijke nabijheid van de 
huid voorzien zijn van afsluiters, die gemak
kelijk te sluiten zijn ; 

6°. dat de hoofdstoomafsluiters van het dek 
te behandelen zijn. 

2. Het voorschrift, bedoeld onder 4°. van 
het ee,·ste lid, geldt niet voor ballasttanks, voor 
zoover zij door andere stoompompen kunnen 
worden leeggepompt. 

3. Het voorschrift, bedoeld onder 6°. van 
het eerste lid, geldt niet voor schepen, welke 
bij de in werking treding van dit besluit be
stonden of reeds op stapel waren gezet. 

4. Bij de periodieke inspecties van de 
werktuigen, welke zooveel mogelijk gehouden 
worden tegelijk met die van de particuliere 
onderzoekingsbureaux en voorts telkens wan
neer de ambtenaren van de scheepvPartin
spectie dit om bijzondere redenen noodig 
achten, moeten zoo de ambtenaren van de 
scheepvaartinspectie dit verlangen alle boven
metalen, de deksels van cilinders, stoomschuif. 
kasten, kleppen en afsluiters worden afgeno
men, de zuigers uitgenomen, de schroefas in
gevoerd, de pom pen beproefd en alles gedaan 
worden, wat verder voor het onderzoek be
vorderlijk kan zijn. 

5. 1. Het onderzoek van de stoomketels 
geschiedt door de ambtenaren voor het stoom
wezen, overeenkomstig het bepaalde in en 
krachtens de Stoomwet /wet van 15 April 1896, 
Staatsblad n°. 69). 

2. De eigenaar van een schip kan bij elk 
onderzoek verzoeken de stoomketels op ander
half maal de werkdrukking te beproeven en 
voor nieuw vervaardigde stoomketels op het 
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de waarde van het door haar gegeven pand 
op het vereischte bedrag terug te brengen. 
Het bestuur der .Rijksverzekeringsbank schort 
de teruggave der fondsen of gelden voor ten 
hoogste drie jaar geheel of ten deele op, in• 
dien het van oordeel is , dat anders het pand 
onvoldoende zou kunnen zijn om de vorde
ringen te dekken, welke ten laste der naam
looze vennootschap of vereeniging loopen of 
nog kunnen ontstaan wegens ongevallen, waar
voor de naamlooze vennootschap of vereeni
ging het risico draagt, voorgekomen vóór het 
tijdstip, waarop de naamlooze vennootschap 
of vereeniging bevoegd was teruggave van 
in pand gegeven fondsen of gelden te ver
zoeken .". 

V. In het tweede lid van artikel 26 wordt: 
,.tweede" vervangen door: .,laatste". 

2. Dit besluit treedt in werking op den twee
den dag na dien der dagteekening van het 
Staatsblad en van de Staatscourant, waarin het 
is geplaatst. 

Onze Minister van Landbouw, Nij~erheid 
en Handel is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat gelijktijdig in het Staatsblad 
en in de Staatscourant zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Het Loo, den 21sten September 1909. 

(get.) WILHELMINA. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(get.) A. S. T~u. 

(Uitgeg. 25 Sept. 1909.) 

22 Septembe;· 1909. BESLUIT, houdende bepa
ling van den dag, waarop de Schepenwet, 
met uitzondering van het bepaalde in de 
artikelen 3 en 4, in werking treedt. S. 314. 

Bepaald op 27 September 1909. 

22 Septe11iber 1909. BESLUIT, tot vaststelling 
van eenen algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld in de artikelen 5, 9 en 
17 van de Schepenwet. S. 315. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordrachten van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 1 Juni 
1909 n°. 2410 en 10 Augustus 1909 n°. 3614, 
afdeeling Nijverheid; 

Den Raad van State gehoord, adviezen van 
17 Augustus 1909 n°. 21 en 7 September 1909 
n°. 17; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
aoemden Minister van 20 September 1909 
n°. 4234, afdeeling Nijverheid; 

Gelet op de artikelen 5, 9 en 17 der Schepen
wet; 

Hebben goedgevonden en verstaan, met in
gang van den dag, waarop de Schepenwet, met 
uitzondering van het bepaP !de in de artikelen 
3 en 4, in werking treedt, de navolgende be
palingen vast te stellen : 

HOOFDSTUK 1. 

INLEIDENDE BEPALINGEN. 

Art. 1. 1. Voor de toepassing van dit be
eluit wordt verstaan onder: 

Onze Minister ; Onze Minister met de uit
voering van dit besluit belast; 

schepelingen ; allen, die zich als scheepsoffi
cieren of scheepsgezellen aan boord bevinden 
of zich als zoodanig l> ebben verbonden; 

e;hipper; elk gezagvoerder van een schip 
of die dezen vervangt ; 

groote vaart ; de vaart met schepen van meer 
dan 200 ton (2,83 M3. ) bruto inhoud; 

kleine vaart ; de , aart met schepen van 
200 ton (2,83 M3 

• .) bruto inhoud en daar be
aeden; 

pasaagier88chip ; een schip, dat ingericht is 
voor het vervoeren ~ an meer dan 12 passa
giers; 

waterlijn ; de lijn van de grootste geoorloofde 
inzinking. 

2. Voor de toepassint, van dit besluit wordt 
onder "schip" begrepen een vaartuig, een 
sleepschip, een dok en elk ander dergelijk 
drijvend voorwerp, hetwelk over zee naar zijne 
bestemming wordt gesleept. 

3. Voor de toepassing van dit besluit, ook 
wat de strafbep~lingen betreft, wordt onder 
,,eigenaar" verstaan de persoon, die het be
heer 01 er het schip heeft, hetzij hij eigenaar, 
reeder of boekhouder van de reederij van het 
schip is, hetzij hem het schip in gebruik is 
gegeven. 

H O O F D S T U K II. 

ONDERZOEK. 

2. l. Voor het verkrijgen van een certi
ficaat van deugdelijkheid wordt vereischt : 

l 0 • dat zoowEll de dikte als de wijze van samen
stelling en van klinken van de huid voldoende 
is en dat het klinkwerk goed is uitgevoerd; 

2°. dat van de verbanddeelen bovendien de · 
afmetingen en de onderlinge afstanden voldoen
de zijn; 

3°. dat de afdeelingen van het schip, die als 
waterdicht worden beschouwd, ook inderdaad 
waterdicht zijn; da.t de waterdichte schotten 

32• 
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Landbouw, Nijverheid en Handel van 27 Juli 
1909, n°. 1302, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien de artikelen 62, derde lid, en 69, 
sub 1 en 3, der Ongevallenwet 1901 (wet van 
2 Januari 1901, Staatsblad n°. 1, laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 1 Juli 1909, Staats
blad n°. 249) ; 

Gelet op artikel 69, sub 6, der voornoemde 
wet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
7 September 1909, no. 16); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 September 1909, n•. 
1603, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Ons · besluit van 6 December 1902 
(Staatsblad n°. 206), laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 18 Juni 1909 (Staatsblad n°. 
191), wordt gewijzigd als volgt : 

I. ln het eerste lid van artikel 8 wordt tus
schen: ,.bedraagt" en "ten minste" ingevoegd: 
,. , behoudens het bepaalde in de artikelen 
Bbis en Ster,". 

In het tweede lid van artikel 8 wordt tus
schen: ,,pand" en "ten minste" ingevoegd: 
,, , behoudens het bepaalde in de artikelen 
8bis en. Ster,". 

In het derde lid van artikel 8 wordt tus
schen: ,,pand" en "ten minste" ingevoegd: 
,, , behoudens het bepaalde in de artikelen 
8bis en Ster,". 

II. Tusschen de artikelen 8 en 9 wordt het 
volgende ingevoegd : 

,,Art. Bbis. Indien de waarde nn het pand, 
dat door eene naamlooze vennootschap of eene 
,ereemgmg overeenkomstig de bepalingen 
van het voorgaande artikel is gegeven of zou 
moeten worden gegeven, minder bedraagt of 
zou bedragen dan 400,000 gulden en door een 
werkgever of door meerdere werkgevers een 
of meer der in het volgend lid van dit artikel 
bedoelde bedrijven worden uitgeoefend in een 
of meer ondernemingen, ten aanzien waarvan 
zij zijn toegelaten het risico van de bij de 
Ongevallen wet 1901 geregelde verzekering over 
te dragen aan die naamlooze vennootschap of 
die vereeniging of ten aanzien waarvan zij 
verzocht hebben tot die overdracht te worden 
toegelaten, wordt het bedrag, overeenkomstig 
de bepalingen van het voorgaande artikel be
paald, vermeerderd met het bedrag, bedoeld 
in het laatste lid van dit artikel. 

De in het eerste lid bedoelde bedrijven zijn 
die welke, bij den algemeenen maatregel van 
bestuur, bedoeld in artikel 31 der Ongevallen
wet 1901, zijn ingedeeld in eene gevarenklasse, 

waarvan het middelste gevarencijfer volgens 
het tarief, bedoeld in artikel 42 dier wet, over
eenkomt met eene premie van meer dan 
13 percent van het voor premieberekening 
in aanmerking komend loonbedrag. 

Het bedrag, bedoeld aan het slot van het 
eerste lid van dit artikel, is gelijk aan het 1.2 
voud van het bedrag der premie, hetwelk de 
in dat lid bedoelde werkgevers ten aanzien 
van de in dat lid bedoelde ondernemingen 
na'l.r het oordeel van het bestuur der Rijks
verzekeringsbank aan die bank over den ter
mijn van een jaar zouden moeten betalen, in• 
dien hunne werklieden in die ondernemingen 
voor risico der Rijksverzekeringsbank verze
kerd waren . 

Art. Ster. Indien de waarde van het pand 
ten gevolge van het bepaalde bij artikel 8bis 
meer zou moeten bedragen dan 400,000 gul
den , wordt die waarde bepaald op 400,000 gul
den.". 

III. Na het eerste lid van artikel 18 wordt 
het volgende tweede lid ingevoegd : 

,.Wanneer het bedrag van het in het vori
ge lid bedoelde pand krachtens het bepaalde 
bij artikel Bóis moet worden verhoogd, geeft 
het bestuur der Rijksverzekeringsbank daar
van zoo spoedig mogelijk bij geadviseerden 
dienstbrief kennis aan de naamlooze vennoot
schap of vêreeniging, met uitnoodiging om 
binnen veertien dagen, te rekenen van de dag
teekening van het bewijs van adviseering van 
den dienstbrief, door verdere inpandgeving 
van fondsen of gelden het pand op het ver
eischte bedrag te brengen.". 

IV. Artikel 22 wordt gelezen als volgt: 
,,Wanneer het bedrag van een pand, als be

doeld in artikel 62. derde lid, der Ongevallen
wet 1901, dat door eene naamlooze vennoot
schap of vareeniging is gegeven, hetzij ten 
gevolge van eene vermindering van de som 
der in artikel 8 van dit besluit bedoelde loon
bedragen, hetzij ten gevolge van het niet lan
ger dragen van het risico ten aanzien van een 
of meer ondernemingen, waarin worden uit
geoefend een of meer der in het tweede lid 
van artikel Bhis bedoelde bedrijven, hetzij ten 
gevolge van het niet langer uitoefenen in een 
of meer ondernemingen van een of meer der 
bedoelde bedrijven, hooger blijkt te zijn dan 
het bedrag, waarvoor volgens de artikelen 8, 
8bis en Ster door de naamlooze vennootschap 
of vereeniging zekerheid moet zijn gesteld, 
dan kan de naamlooze vennootschap of ver
eeniging schriftelijk aan het bestuur der Rijks 
verzekeringsbank verzoeken om door terug
gave van in pand gegeven fondsen of . gelden 
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Onze Minister van Koloniën, in Neder
landsch-Indil! de Directeur van Onder
wijs, Eeredienst en Nijverheid, aan can
didaat-Indiscbe ambtenaren, die geacht 
worden voldoende kennis te hebben ver
worven, vergunnen het voorbereidend 
examen voor den Indischen administra
tieven dienst reeds in het jaar hunner 
aanwijzing, het eindexamen eerder dan 
in het derde jaar na dat hunner aan
wijzing af te leggen. 

VI. De eerste zin van het derde lid van ar
tikel 23 wordt gelezen: 

3. Tijdens de tweede zitting worden 
geëxamineerd zij, die de commissie tij
dens baar eerste zitting daarheen ver
wijst of aan wie de commissie het op 
hun verzoek toestaat ; wijders zij , aan 
wie het overeenkomstig artikel 15 wordt 
ve rgund . 

VII. Het tweede lid van artikel 42 wordt ver
vangen door de beide volgende leden : 

2. Hun wordt, met hun wettig gezin, 
als gouvernementspassagier der eerste 
klasse, overtocht naar Nederland ver
leend op den voet der daaromtrent gel• 
d<.!nde bepalingen en zij genieten van 
en met de maand, volgende op die waar
in zij zich naar Nederland inschepen, 
verlofstraktemen t tot het bed rag waar
-Op zij aanspraak zouden hebben indien 
hun buitenlandsch verlof ware verleend. 

3. Gerekend van en met 1 September 
genieten zij bovendien eene toelage naar 
reden van f 1000 (een duizend gulden) 
's jaars, welke wordt genoten tot en met 
de maand volgende op die waarin de 
studie aan de .Bestuursacadem ie geëin
digd, of tot en met de maand waarin 
die studie afgeb roken is. 

VIII. Het tweede lid van artikel 44 wordt 
gelezen: 

Zoo zulks niet reeds uit anderen hoof
de geschiedt, telt die tijd mede als voor 
periodieke traktementsverhooging gel
dige diensttijd. 
Artikel 47 wordt gelezen als volgt: 

1) Onze Minister van Koloniën kan 
Mn N ederlandsch -Indische landsdiena
ren, die zich met verlof in Nederland 
bevinden, vergunnen de lessen of voor
drachten, aan de Bestuursacademie, of 
wel sommige van die lessen of voor• 
drachten als toehom·der bij te wonen. 

2) Die vergunning kan gepaard gaan 
met of gevolgd worden door een door 
den Minister te bepalen verlenging van 

1909. 

het verblijf hier te lande van den be
trokken landsdienaar op den voor hem 
reeds geldenden voet. 

3) De toehoorders hebben ten aan
zien van de studie aan de Bestuursaca
demie dezelfde rechten als de ambte
naren van het binnenlandsch bestuur 
die krachtens de daaromtrent geldende 
bepalingen voor de studie zijn aange
wezen. 

4) Zij worden voor den duur van hun 
toehoorderscbap beschouwd als van On
zentwege belast met werkzaamheden in 
het belang van den Indischen dienst, 
maar genieten niet de bij artikel 42;lid 
3, bedoelde toelage van / 1000 's jaars, 
en de bun verleende vergunning kan, 
behalve in de in artikel 46 genoemde 
gevallen, ook worden ingetrokken, wan
neer het in het belang van den dienst 
noodig geacht wordt dat zij naar Ne
derlandsch-Indië terugkeeren. 

ó) Zoo zulks niet reeds uit anderen 
hoofde geschiedt, telt de duur van het 
toeboorderscbap mede als voor periodie
ke trakternentsverhooging geldige dienst
tijd . 

2 . De bij artikel 1 sub Vll, VIII en IX 
bedoelde wijzigingen zijn ook toepasselijk ten 
aanzien van hen, die reeds vóór het inwer
king treden van dit beslui t voor de studie 
aan de Bestuursacademie werden aangewezen 
of vergunning bekwamen om de lessen en 
voordrachten aldaar als toehoorder te volgen. 

Onze Minister van K oloniën 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. 

Het Loo, den 20sten September 1909. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Koloniën, 
(qet.) DE WAAL MALEFIJT. 

(Uitgeg. 7 Oct. 1900.) 

21 Septe:mbe,· 1909. BESLUIT, tot nadere wijzi 
ging van het Koninklijk besluit van 5 De
cember 1902 (Staatsblad n°. 206), laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 18 Juni 
1909 (Staatsblacl n°. 191), tot vaststelling 
va·n een algemeenen maatregel van be
stuur, nis bedoeld in de artikelen 52, tweede 
en derde lid , en 59, sub. 1, 3 en 4, der 
Ongevallenwet 1901. S. 313. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht ,an Onzen Minister van 
32 
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satie, heb ik de eer U HoogEdelgestrenge 
mede te deelen, dat het mij aangenaam zou 
zijn, indien U wel Uwe medewerking zoude 
willen verleenen, opdat de aandacht der bur• 
gemeesters van alle, bij de vordering betrok
ken, gemeenten op deze aangelegenheid worde 
gevestigd. 

Billijkheidshalve teeken ik hierbij aan, dat 
een zeker aantal hunner volkomen met de ver• 
plichtingen ten deze bekend is gebleken en 
dan ook inderdaad jaarlijks aan het gestelde 
in voornoemd gewijzigd Koninklijk Besluit 
heeft gevolg gegeven. 

De M inister van Oorlog, (get.) W. CooL. 

16 September 1909. BESLUIT, houdende ver· 
lenging van den termijn voor overbrenging 
van notarieele archieven naar het Rijks
archief in de provincie Limburg. S. 311. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Justitie en van Binnenhmdsche Zaken van 
den 9den September 1909, lste Afdeeling C, n°. 
611, en van den 13den September 1909, n°. 
23941, afdeeling Kunsten en Wetenschappen; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is , om 
den termijn voor overbrenging van de nota
rieele archieven, voor zooveel deze zal geschie
den naar het Rijksarchief in de provincie Lim
burg, met twee jaren te verlengen ; 

Gelet op artikel 3 van den algemeenen maat
regel van bestuur, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van den 23sten Augustus 1907 (Staats 
blad n°. 237); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat met twee jaren wordt ver

lengd de termijn , binnen welken de overbren. 
ging van de in artikel 1 van den algemeenen 
maatregel van bestuur, vastgesteld bij Konink
lijk besluit van 23 Augustus 1907 (Staatsblad 
n°. 237), genoem:l.e archieven, voor zooveel 
deze zal geschieden naar het Rijksarchief in 
de provincie Limburg, volbracht moet zijn. 

Onze Ministers van Justitie en van Binnen
landsche Zaken zijn , ieder voor zooveel hem 
betreft, belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst, 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 16den September 1909. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Ji•stitie, (_qet.) NELISSEN. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

(get. ) HEEMSKERK. 
( Uitgeg. 30 Sept. 1909.) 

20 September 1999. BESLUIT, tot nadere aan
vulling en wijziging van het Besluit op 
de Indische bestuursopleiding. S. 312. 

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

Koloniën van :.l3 Juli 1909, afdeeling D, n°. 26: 
Den Raad van State gehoord (advies van 17 

Augustus 1909, n°. 26); 
Gezien het nader rapport · van Onzen Minis

ter van Koloniën van den 15den September 
1909, Afdeeling D, n°. 28 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In Ons besluit op de Indi8che be

stuursopleiding (Nederlandsch Staatsblad 1907, 
n°. 71 , Indisch Staatsblad 1907, n°. 230) zoo
als dat luidt ingevolge Ons besluit van 14 
April 1909 (Nedel'landsch Staatsblad n°. 108, 
Indisch Staatsblad n°. 312), worden de ,olgen
de wijzigingen gebracht: 

I. In het derde lid van artikel 6, het eer
ste en het derde lid van artikel l:.l en 
het eerste lid van artikel 14 wordt voor 
.,Gouverneur-Generaal" gelezen: .,Direc
teur van Onderwijs, Eeredienst en Nij
verheid". 

IT. In het tweede lid van artikel 12 wor
den de woorden: .,de Algemeene Secre
tarie" vervangen door: .,het Departe
ment van Onderwijs, Eeredienst en Nij
verheid". 

III. In het tweede lid van artikel 14, wordt , 
tusschen de woorden "dat" en "toege
staan", ingevoegd "door den Directeur 
van Onderwijs, Eeredienst en Nijver
heid" . 

IV. Het derde lid van artikel 20 wordt ge
lezen: 

3. Ruiling van voorloopige bestem
ming kan tusschen candidaat-lndische 
ambtenaren, die in hetzelfde jaar het 
voorbereidend examen hebben afgelegd, 
in Nederland met toestemming van On
zen Minister van Koloniën, in Indil! met 
toestemming van den Directeur van 
Binnenlandsch Bestuur plaats hebben 
tot 16 Februari van het jaar, volgende 
op dat waarin het voorbe1·eidend examen 
is afgelegd Overigens kan in N ederland 
Onze Minister van Koloniën, in Indil! 
de Gouverneur-Generaal, wanneer bij
zondere redenen hem dat wenschelijk 
doen achten, onafhankelijk van den 
wensch der betrokken candidaat-amb
tenaren verandering brengen in de voor
loopige bestemming. 

V. Artikel 15 wordt gelezen : 
In bijzondere gevallen kan in Nederland 
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lijk besluit zal bestaan uit oorlogsvaartuigen 
van niet meer dan 850 ton waterverplaatsing, 
waarvan er niet meer dan vier in vredestijd 
in dienst zullen zijn. 

De bemanning dezer oorlogsvaartuigen 
wordt samengesteld uit Europeesche en In
landsche schepelingen in zoodanige verhou
ding als noodig is om deze vaartuigen aan 
hunne bestemming te doen beantwoorden. 

In oorlogstijd worden zij, voor zooveel zij 
niet voor oorlogsdiensten gebezigd worden, 
uit dienst gesteld en het vrijkomende perso
neel aangewezen voor reserve en voor de ver
dediging van de stelling Sotirabaja. 

3 . Het deel der scheepsmacht in.Nederlandsch
Indië bedoeld bij artikel 2, sub c, van het 
hoogergenoemd Koninklijk besluit zal bestaan 
uit acht torpedobooten. 

Voorts uit een nader door Ons te bepalen 
aantal onderzeebooten en mijnenlegge1s. 

Van de torpedobooten worden in vredestijd 
zooveel in dienst gehouden als vereischt wordt 
voor de oefening van het voor deze vaartui
gen bestemde personeel ; in oorlogstijd wor
den zes dezer vaartuigen in dienst gehouden 
tot welk einde de volle bemanningen ook in 
vredestijd steeds in Nede:rlandsch-Indië aanwe
zig zullen zijn, terwijl de beide overige boo
ten als reserve moeten worden beschouwd. 

4. Het deel der scheepsmacht in Nederlandsch
Indië, bedoeld bij artikel 2, sub d, van hoo
gergenoemd Koninklijk besluit zal hestaan uit 
één wachtschip en uit opnemingsvaartuigen 
tot een maximum van vier. 

5 . Behalve de bemanningen der hoogerge
noemde schepen en vaartuigen 7,al in Neder 
landsch-Indië voor de scheepsmacht aldaar 
steeds aanwezig zijn een staf van ongeveer 
18 Europeanen, het noodige personeel voor 
den torpedodienst aan den wal en een boven
rol van ten hoogste 10 procent der sterkte 
van het Europeesche en van het Inlandsché 
personeel. 

On7,e Miuister van farine en van Koloniën 
zijn. ieder voor 7,ooveel hem aangaat, belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift 7,al worden gezonden aan den Raad 
van State, aan Onzen Minister van Financiën 
en aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 15den SeptEimber 1909. 
(get. ) WILHEL MlN A. 

De Minister van Mm·ine, 
(get.) J. WENTHOLT. 

De Minister van Kolonië1i, 
(get. ) DE WAAL MALKb'IJT. 

(Uifgeg. 29 Sept. 1909.) 

15 September 1909. BESLUIT, bevelende de 
bekendmaking in het Staafsblad van de 
nederlegging der Luxemburgsche akte 
van bekrachtiging nopens het Verdrag 
betreffende de Burgerlijke Rechtsvorde
ring , geteekend te 's Gravenhage den 
17den Juli 1905 (Zie Staatsblad 1909, 
no. 120). S. 310. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien het proces-verbaal rnn 3 Augustus 
1909, blijkens hetwelk op evengenoemden dag 
te 's -Gravenhage heeft plaats gehad de neder
legging der Luxemburgsche akte van bekrach
tiging nopens het Verdrag betreffende de Bur
gerlijke Rechtsvordering, geteekend te 's Gra
venhage den 17den Juli 1905 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den llden Septem
ber 1909, n•. 19081, Directie van het Protocol; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de bekendmaking van voorzegde neder

legging te bevelen door de plaatsing van dit 
Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur worden belast, ieder 
voor zooveel hem betreft, met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 15den September 1909. 

(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van B uiti:nland$che Zaken, 
(get. ) R. DE MAREES VAN SwnrnEREN. 

(Uitgeg. 19 Sept 1909.) 

15 September 1909. MISSIVE van den Minister 
van Oorlog aan de Commissarissen der 
Koningin in de provinciën, betreffende 
de paardenvordering. 

Blijkens een door mij ontvangen schrijven 
van den Aangewezen Directeur van het Re
montewezen in tijd van Oorlog is, zoowel bij 
de in 1908 en 1909 gehouden paardenkeurin
gen , alsmede bij andere gelegenheden, geble
ken, dat, in een zeer groot aantal , voor vor
dering aangewezen gemeenten, de jaarlijksche 
lastgeving, bedoeld in artikel 18 van den ge
wijzigden tekst van het Koninklijk Besluit 
van 10 November 1892, bekend gemaakt bij 
Koninklijk Besluit van 19 Februari 1903 (Staats
blad n°. 78). niet aan de paardeneigenaars 
wordt uitgereikt. 

Aangezien eene stipte naleving i!er genoemde 
verplichtingen, door de betrokken gemeente
besturen, een gebiedende eisch is voor het 
welslagen eener eventueele paardenvordering, 
en dus voor eene geregelde en snelle mobili-
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gelijktijdig in htit' Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

Het Loo, den 14den September 1909. 

(get.) WIL HEL MINA. 

De Minister van Koloniè•n , 
(get.) DE WAAL MALEFIJT. 

(Uit_qeg. 29 Se.pt. 1909.) 

14 September 1909. BESLUIT van den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
tot uitvoering van het beRluit van 10 Au
gustus 1909 (Staaf:,b/ad n°. 290), waarbij 
o. a. is vastgesteld een algemeene maat• 
regel van bestuur, als bedoeld bij art. 4 
der Arbeidswet. 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel; 

Gelet op het bepaalde bij art. 7, 2de lid, van 
het Koninklijk besluit van 10 Augustus 1909 
(Staatsblad no. 290), tot intrekking van het 
Koninklijk besluit van 13 Juli 1906 (Staatsblad 
n°. 204), laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 17 September 1906 (Staatsblad 
n•. 243), en tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld bij art. 4 
der .Arbeidswet ; 

Heeft goedgevonden : 
de volgende voorschriften vast te stellen, 

volgens welke het koolzunrgehalte waarvan 
sprake is in bedoeld art. 7, eerste en tweede 
lid , behoort te worden bepaald: 

a. het koolzuurgehalte wordt bepaald naar 
de samenstelling van een monster lucht , dat 
genomen is zooveel mogelijk ter plaatse, waar 
in het werklokaal wordt gearbeid en op adem• 
hoogte, ten minste één uur nadat het werk
lokaal is in gebruik genomen en verder onder 
zoodanige omstandigheden , dat buitengewone 
verhooging of verlaging van h et gemiddeld 
koolzuurgehalte der lucht ter plaatse redelij
kerwijze niet te verwachten is ; 

b. het koolzuur, in het genomen monster 
aanwezig, wordt chemisch gebonden en de hoe· 
veelheid er van wordt gemeten, hetzij door 
titreeren van de bindingsvloeistof vóór en nà 
de chemische binding van het koolzuur, zoo
als naar de methode•PETTENKOFER geschiedt, 
hetzij door de volumenvermindering van het 
luchtmonster te bepalen op eene wijze, zoo• 
als geschiedt naar de methode van prof. J. S. 
liALDANE. 

's Gravenhage, 14 September 1909. 

De Minister voornoemd, 
(get.) A. s. TALMA. 

15 September 1909. BESLUIT, houdende vast• 
stelling van de gewijzigde samenstelling 
en sterkte der Scheepsmacht voor Neder· 
landsch-Indië benoodigd. S. 309. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat vervanging wenschelijk is 
van het Koninklijk besluit van 4 Juni 1897 
(Staatsblart· n•. 163) regelende de samenstelling 
en de sterkte der zeemacht in Nederlandsch
Indië laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 
27 Juni 1901 (Staatsblad no. 191); 

Op de gemeenschappelijke voordracht van 
Onze Ministers van Marine en van Koloniën 
van 15 Mei 1909, Bureau S, no. 72, en van 2 
Juni 1909, Afdeeling C, lste Bureau no. 8; 

Den Raad van Defensie gehoord (advies van 
den 2den Maart 1909, 3de Afdeeling n•. 20); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 27sten Juli 1909 no. 14); 

Gezien het nader rapport van Onze voor• 
noemde Ministers van 30 Augustus 1909, Bu• 
reau S, n•. 58, en van 9 September 1909, Afd. 
G, lste Bureau n•. 49; · 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Met intrekking van het Koninklijk besluit 

van 4 Juni 1897 (Staatsblad no. 163) gewijzigd 
bij Ons besluit van 27 Juni 1901 (Staatsblad 
n•. 191). 

Te bepalen: 
Art. 1. Het deel der scheepsmacht in Neder· 

landsch·Indië, bedoeld bij artikel 2, sub a. van 
het Koninklijk besluit van 27 Juli 1896 (Staats• 
blad n°. 141) zal bestaan uit oorlogsschepen 
van ten minste 3900 ton waterverplaatsing tot 
een minimum van 18000 en tot een m11ximum 
van 26000 ton , en verder uit een nader door 
Ons te bepalen aantal torpedobootjagers , van 
ton minste 400 ton waterverplaatsing. 

De bemanning dezer oorlogsbodems wordt 
samengesteld uit Europeesche en Inland sche 
Schepelingen in zoodanige verhouding als met 
eene goede strijdwaarde bestaanbaar zal zijn. 

De eerstgenoemde schepen zullen voortdu• 
rend in dienst worden gehouden. 

Van de torpedobootjagers worden in vredes• 
tijd er zooveel in dienst gehouden als vereischt 
wordt voor de oefening van het voor deze 
vaartuigen in oorlogstijd bestemd personeel ; 
in oorlogstijd worden per groep van vier de· 
zer vaartuigen er drie in dienst gehouden, 
waarvoor de volle bemanningen ook in vre• 
Jestijd steeds in Nede,·landsch·Indië aanwezig 
zullen zijn terwijl het vierde vaartuig als re
aerve moet worden beschouwd. 

2 . Het doel der scheepsmacht, bedoeld bij 
artikel 2, sub b, van hoogergenoemd Konink· 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien de wet van 1 Juli 1909 (Staatsblad 
n°. 253); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van den 4den Augustus 1909, n•. 
113, Generale Thesaurie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 24sten Augustus 1909, n°. 37); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 4den September 
1909, n°. 38, Generale Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt : 
Art. 1. In de artikelen 3 en 4 van Ons be

sluit van 12 December 1901 (Staatsblad n°. 265) 
worden de woorden : .,controleur-generaal van 
's Rijks Munt" vervangen door het woord: 
,.Muntmeester." 

2. Artikel 5 van Ons voormeld besluit wordt 
gelezen als volgt : 

" De Muntmeester onderzoekt alle munten 
hem toegezonden ingevolge de artike len 3 en 
4 van dit besluit. Die welke niet behoeven te 
worden ingehouden, brengt hij, behoudens het 
bepaalde bij artikel 4, 2de lid , weder in om• 
loop, de andere houdt hij onder zijne berus 
ting om te gelegener tijd vermunt te worden." 

3. Dit besluit treedt in werking op den twee
den d>1g na dien · der dagteekening van het 
Staatsblad en van de Staatscourant, wat.rin het 
geplaatst wordt. 

Onze Minister van .Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats• 
blad en gelijktijdig in de S taatscourant zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 9den September 1909. 
(J]e t. ) WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, (J]et.) KOLKMAN . 
(Uitgeg. 29 Sept. 1909.) 

10 September 1909. BESLUIT, betreffende de 
opening tl.er gewone vergadering van de 
Staten-Generaal. S. 307. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenla.nJ.sclie Zaken van 9 September 1909, 
.n°. 185 Kabinet ; 

Gelet op de artikelen 100 en 103 der Grondwet; 
Hebben besloten en besluiten: 

de gewone zitting van de Staten-Genera.al 
wordt op Dinsdag 21 Septemt,er 1909, des 
na.middags te één uur, in eene vereenigde 
vergadering der beide Kamers geopend door 
eene Commissie van Onzentwege, waartoe 

worden benoemd Onze Ministers, Hoofden van 
Ministeriëele Departementen. 

Onze voornoemde Ministers zijn belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de beide 
Kamers der Staten-Generaal, aan den Raad 
van State, aan de Departementen van Algemeen 
Bestuur en aan de Algemeene Rekenkamer, en 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den lOden September 1909. 

(J]et.) WILHELMINA. 
De M iniater van Binnenlandsche Zaken, 

(Jjet.) HEEMSKERK. 

(Uitge,q. 12 Sept. 1909.) 

14 September 1909. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 31 Januari 1884 
(Staatsblad n°. 25), waarbij regelen zijn 
gesteld ten aanzien van de vergoeding 
wegens reis- en verblijfkosten, toe te kennen 
aan personen die hier te lande met dienst
verrichtingen worden belast, waarvan de 
kosten gekweten worden uit de koloniale 
geldmiddelen. S. 308. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Koloniën van 31 Maart 1909, Afdeeling D, n•. 
35; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 27sten Maart 1909, n°. 27) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 9 September 1909, Af
deeling D , n°. 19; 

Hebben goedge,onden en verstaan: 
Art. 1. Artikel 1 van het K oninklijk be

sluit van 31 Januari 1884 (Staatsblad n°. 25) 
aan te vullen met de volgende zinsnede : 

De laatste alinea van artikel 18 van dat be
sluit is niet toepasselijk op tijdelijk in Europa 
vertoevende of gepensioneerde koloniale lands
dienaren - met uitzondering wat deze laat
sten betreft, van die bedoeld in artikel 4 van 
dit besluit - noch op voor den kolonialen 
dienst bestemde personen, ter zake van dienst
verrichtingen, die hun door Onzen Minister 

· van Koloniën worden opgedragen. 
2 . Dit besluit komt in werking op den 

tweeden dag na de dagteekening van het Staats
blad en de Staatscuurant waarin het besluit is 
geplaatst. 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de A.lgemeene Rekenkamer, 
en dat in de Nederlandsche Staatscourant en 
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Het fort Nieuwersluis. 
De redoute aan de Tienhovensche va.art. 
Het werk bij Ma.arsseveen. 
Het fort a.a.n de Klop. 
Het fort de Gagel. 
Het fort op den Ruigenhoekschen dijk. 
Het fort Bla.uwkapel. 
Het fort op den Voordorpschen dijk. 
Het fort op de Bildtstra.a.t. 
Het fort a.a.n den Hoofddijk. 
Het fort Vossegat. 
De vier lunetten op de Houtensche vlakte. 
Het fort bij Rijns.uwen. 
Het fort bij Vechten. 
Het fort bij het Hemeltje. 
Het fort te Jutphaas met de batterijen a.a.n 

den Overeindschen weg. 
Het verdedigingswerk te Vreeswijk. 
Het werk aan de Wa.alsche Wetering. 
Het werk a.a.n dèn Korten Uitweg. 
Het fort Honswijk. 
De Lunet a.a.n de Snel. 
Het fort Everdingen. 
Het werk a.a.n het Spoel. 
Het werk op den spoorweg bij den Diefdijk. 
Het werk bij Asperen. 
Het fort bij de Nieuwe Steeg. 
Het fort bij Vuren. 
De vesting Gorinchem. 
De batterij onder Brakel. 
De batterij onder Pouderoyen. 
Het fort Loevestein. 
De vesting Woudrichem. 
Het fort Giessen. 
Het fort aan den Uppelschen dijk. 
Het werk a.a.n de Bakkerskil. 
Het fort bij het Steurga.t. 

II!. DE STELLING VAN DEN HELDER. 

Het fort op de Harssens. 
De batterij Wierhoofd. 
De Oostba.tterij. 
Het werk bij de Vischma.rkt. 
Het fort Erfprins. 
Het werk Ka.a.phoofd. 
Het fort Kijkduin. 
Het fort Dirks-Admiraa.l. 
Het fort Oostoever. 

IV. DE STELLING VAN DE MONDEN DER MA.As 
EN VAN HET HARINGVLIET. 

De vesting Brielle. 
Het werk op den Penscherdijk. 
Het werk op den Noorddijk. 
De vesting Hellevoetsluis. 
Het fort a.a.n den Hoek van Holland. 

V. DE STELLING AAN 'T HOLLANDSCH DIEP 

EN HET V OLKERAK. 

De vesting Willemstad. 
Het fort de Hel. 
Het fort de Ruijter. 
Het fort Prins Frederik met voorwerken. 
Het verdedigingswerk a.a.n .den mond van 

de ha.ven te Numansdorp. 
Het verdedigingswerk bij de Bovensluis ten 

oosten van Willemstad. 

Vl. AFZONDERLIJKE ll'ORTEN. 

Het verdedigingswerk bij Westervoort. 
Het fort op den Hoofddam bij Pannerden. 
Het fort Nieuw St. Andries. 
Het fort Crevecoeur. 
De vesting Geertruidenberg. 
De kustbatterij bij Neuzen. 
Het fort te Ellewoutsdijk. 

8 September 1909. MISSI VE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Gede
puteerde Staten der provinciën, betreffende 
het tijdstip van indiensttreding van aan
gestelde onderwijzers. 

Het is, naar mij gebleken is, wel eens voor
gekomen, dat gemeentebesturen nieuw aange
stelde onderwijzers in dienst doen treden, al
vorens hunne dienstbetrekking bij de gemeente, 
waar zij tot dusverre werkzaam waren, een 
einde bad genomen. 

Zoowel in het belang der onderwijzers, die 
door het verlaten hunner betrekking vóór den 
dag, waarop het ontslag ingaat, de kans loopen 
hunne aanspraak op betaling van een gedeelte 
hunner bezoldiging te verliezen, als in dat der 
gemeenten, die, tengevolge van het vertrek 
dier onderwijzers, aan bare openbare lagere 
scholen ontijdige vacatures zien ontstaan, komt 
een dergelijke toestand mij ongewenscbt voor. 

Ik heb mitsdien de eer Uw College te ver
zoeken, namens mij, de aandacht van de ge
meentebesturen in Uwe provincie te vestigen 
op de wenscbelijkbeid nieuw aangestelde on
derwijzers niet in dienst te doen treden op 
een tijdstip, waarop deze nog niet ontslagen 
zijn van hunne verplichtingen jegens eene 
andere gemeente. 

9 September 1909. BESLUIT, houdende wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 
12 December 1901 (Staatsblad n°. 265), 
regelende de wijze van intrekking van 
munten, die ingevolge artikel 18, lste lid, 
der Muntwet 1901 moeten worden inge
trokken en vermunt. S. 306. 
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Oudenhoorn ; Rockanje ; Rozenburg ; Vier - BIJLAGE II. 
polders ; Zuidland ; Zwartewa-al. 

B . T e wat e r. 

De vaarwa ters der Stelling. 
Westelijke grens : de lijn loopende in recht 

westelijke richting van de gemeentegrens 
tusschen 's Gra venzande en Monster naar de 
lijn van 80 d.M. langs de Zuidhollandsche 
kust , verder in algemeene strekking langs 
d eze lijn tot een punt ter hoogte van de 
uiterton van het Slijkgat en van daar aan
sluitende aan de meest westelijke punt van 
d en vasten wal van het eiland Goeree ; 

Oostelijke grens: in den ieuwen Waterweg 
de gemeentegrens van 's Gravenzande tot haar 
ontmoetingspunt met de gemeentegre ns van 
R ozenburg, °l>Oorts deze laatste grens in het 
Scheur en in de verbinding t usschen Scheur 
en Botlek; 

in de Oude Maas de gemeentegrenzen van 
Spijkenisse en Hekelingen, in het Spui de 
gemeentegrenzen van Hekelingen en Zuidland; 
in het Haringvliet de grens tusschen de ge
meenten Numansdorp en Zuid-Beijerland en 
eene lijn tusschen het Zuidelijk uiteinde van 
die grens en het Noordelij k uiteinde van den 
Schenkeldijk ten Noorden van het dorp Oolt
gensplaat. 

V STELLING VAN 'T H0LLANDSCH DIEP EN 
VAN HET VOLKERAK. 

A. Te I a n d . 

De gemeenten Willemstad, Fijnaar t en H ei
ningen en Klundert in de provincie Noord
brabant, en de gemeenten Ooltgensplaat en 
Numansdorp in de provincie Zuidholland. 

B Te wat e r. 

De vaar wa ters der Stelling. 
Westelijke grens: in het Haringvliet de grens 

t usschen de gemeenten Numansdorp en Zuid
Beijerland en eene lijn tusschen het Zuidelijk 
uiteinde van die grens en het N oordelijk uit
einde v , n den Schenkeldij k t en oorden van 
het dorp Ooltgensplaat ; in het Volkerak en 
de Krammer eene lijn van den toren van 
Bruinisse naar en langs de Westkan t van de 
hav en van Battenoord (gemeente Nieuwe
Tonge) ; 

Oostelijke grens : in het Hollandsch Diep 
eene lijn van het oostelijk hoofd -ç an de haven 
van Moerdijk naar de oostelij ke lantaarn bij 
de uitmonding van de Dordtsche Kil. 

OPGAVE van de forten in den zin van 
artikel, 4 der Instrudie voor Stel,ling
commandanten en Commandanten van 
A fzonderlijke Forten, voor tijd van oorlog 
of van oorlogsgevaar. 

L STELLING VAN AMSTERDAM. 

Het werk aan het IJ op het Vuurtoreneiland. 
Het for t bij Edam. 
Het fort bij Kwadijk. 
Het fort benoorden Purmerend. 
Het fort aan den Nekkerweg. 
H et fo r t aan den Middenweg. 
Het fort aan den Jisperweg. 
Het fort bij Spijkerboor. 
Het fo r t bij Marken biimen. 
Het fort bij Krommeniedijk. 
Het for t aan den H am. 
Het fort bij Veldhuis. 
Het fort aan den St . Aagtendijk. 
H et for t bij Velsen. 
Het fort Z11-idwijkermeer . 
De positie bij Spaarndam. 
Het fort bij Penningsveer . 
Het for t bij de Liebrug. 
Het fort de Liede. 
Het fort bij Vij fhuizen. 
H et fort bij Hoofddorp. 
H et for t bij Aalsmeer. 
Het fort bij Kudelstaar t. 
Het fort bij de Kwakel. 
Het for t aan de Drecht. 
H et for t bij Uithoorn. 
Het fort Waver-Amstel. 
Het fo rt in den Botshol. 
Het fort aan de Winkel. 
Het fort bij Abcoude. 
Het fort bij Nigtevecht. 
De vesting Weesp. 
De vesting Muiden. 
Het werk aan het IJ vóór Diemerdam. 
Het kustfor t b ij IJmuiden. 
Het for t aan het Pampus. 

II. DE NIEUWE H OLLANDSCHE WATERLINIE. 

De vesting Naarden. 
Het Ronduit. 
De vijf bat terij en t en Zuiden van Naarden. 
De werken aan de K arnemelksloot. 
Het fort Uitermeer. 
Het fort Hinderdam. 
De redoute op de Kortenhoefsche Zuwe 

(gewoonlijk genoemd fort Kijkuit). 
De redoute op de Bloklaan (gewoonlijk ge

noemd for t Spion). 
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(in de Zuiderzee) volgende, loopt van de 
noordoostelijke punt van het gebied der ge
noemde gemeente naar de meest oostelijke 
punt van het eiland Marken, en verder in de 
richting van den toren van Hoorn tot aan eene 
lijn, welke in recht oostelijke richting de grens
scheiding tusschen de gemeenten Beet s en 
Oosthuizen verlengt, om van daar bij die 
grensscheiding aan den va.sten wal aan te 
sluiten. · 

Het gedeelte van de Noordzee, ingesloten 
door de lijnen, welke in recht westelijke richting 
verlengen de grensscheidingen tusschen de ge
meenten Castricum en H eemskerk, en Velsen 
en Bloemendaal tot aan de lijn van 80 d.M. 
langs de Noordhollandsche kust, en eene lijn, 
welke in algemeene strekking deze dieptelijn 
volgt. 

Il. NIEUWE HOLLANDSCHE WATERLINIE. 

PROVINCIE GELDERLAND. 

Gemeente Beesd ; Beusichem ; Brakel ; Bu
ren ; Buurmalsen ; Culenborg ; Deil ; Gelder
malsen ; Haaften ; Herwijnen ;· Ophemert ; 
Poederoyen; Tiel ; Vuren; Waarden.burg ; 
Wadenoyen; Zoelen; Zuilichem. 

PROVINCIE NOORDBRABANT. 

Gemeente Almkerk; Giessen ; Op- en Neer
andel; Rijswijk; Werkendam ; de Werken 
en Sleeuwijk; Woudrichem. 

PROVINCIE NOORDHOLLAND. 

Gemeente Ankev·een ; Blaricum ; Bussum ; 
's Graveland ; Huizen; Hilversum; Korten
hoef; Laren; Naarden (a); Nederhorst den 
Berg (b); Weesperkarspel (c). 

PROVINCIE UTRECHT. 

Gemeente Achttienhoven ; Amerongen ; de 
Bilt; Breukelen-Nijenrode; Breukelen-St. Pie
ters; Bunnik ; Cothen ; Driebergen ; Houten ; 
Jutphaas; Langbroek: Loenen: Loenersloot; 
Loosdrecht; Maarssen; Maarsseveen; Maartens
dijk; Nigtevecht (d) ; Odijk; Oudenrijn ; Rij
senburg; Ruwiel; Schalkwij'{; Tienhoven; 
Tull en 't Waal; Utrecht; Vreeland; Vrees
wijk; Werkhoven; Westbroek; Wijk bij Duur
stede ; Zeist ; Zuilen. 

PROVINCIE Z UIDHOLLAND. 

Gemeente Arkel ; Asperen ; Bodegraven ; 
Everdingen ; Gorinchem ; H agestein ; Hei- en 
Boeicop ; Heukelum ; Hoogblokland ; Kedi
chem; Leerbroek; Leerdam ; Nieuwland; 
Schelluinen ; Schoonerwoerd ; Vianen. 

Opmerkingen. 

(a) Met uitzondering van het gedeelte dezer 
gemeente gelegen ten westen van eene lijn, 
welke van de oostwaarts uitspringende punt 
van het gebied der gemeente Weesperkarspel 
benoorden den Oosterspoorweg, loopt over het 
Provinciaal Magazijn aan den Westdijk tusschen 
Muiderberg en Naarden. 

(b) Met uitzondering van het gedeelte dezer 
gemeente gelegen ten westen van eene lijn, 
welke loopt van het punt waar d e grensscheiding 
der gemeenten Nigtevecht, Vreeland en Neder
horst den Berg elkander ontmoeten naar den 
toren van Weesp. 

(c) Met uitzondering van het gedeelte dezer 
gemeente gelegen ten noorden van eene lijn, 
welke aanvankelijk de aaneensluitende deelen 
der groote verboden kringen van de keelzijde 
der forten Hinderdam en Uitermeer , begrepen 
tusschen de grensscheiding der gemeenten 
Weesperkarspel en Nigtevecht en den noorde
lijken teen van het talud van den Ooster
spoorweg, volgt, en verder loopt langs dien 
teen tot aan de grensscheiding t usschen de 
gemeenten Weesperkarspel en Naarden. 

(d) Van deze gemeente a lleen het gedeel te 
begrepen binnen den grooten verboden kring 
van het fort Hinderdam. 

Ill. STELLING VAN DEN HELDER. 

A. Te I and. 

De gemeente den H elder in de provincie 
N oordholland. 

B. T e wat er. 
De zeegaten en vaarwaters om de Stelling. 
Westelijke grens: de lijn loopende over de 

verkenningstonnen, in het Noorden aan
sluitende aan den vasten wal van Texel, in 
het Zuiden aan den vasten wal van Noord
holland; 

Oostelijke grens: een cirkelboog, getrokken 
uit het midden van den Oostelijken koepel 
van het fort op de Harssens als middelpunt, 
met een straal van 10 K .M., in het Noorden 
aansluitende aan den vasten wal van Texel, 
en in het Zuiden aan dien van Noordholla.nd. 

IV. STELLING VAN DE MON DEN DER MAAS 

EN VAN HET HARINGVLIET. 

A. T e l an d. 

In de provincie Zuidholland de gemeenten : 
Abbenbroek; Brielle; Geen liet; ' s GrMen
zande; Heen vliet; Hekelingen; Hellevoet sluis ; 
Nieuw H elvoet; Nieuwenhoorn; Oostvoorne; 
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onderhandelingen over eene capitulatie aan 
te knoopen, is hij verplicht, alvorens daartoe 
over te gaan, de vaandels en standaarden te 
doen vernietigen en het oorlogsmaterieel, voor 
zoover dit niet voor het afweren van een 
oogenblikkelijken aanval onmisbaar is, zooveel 
mogelijk onbruikbaar te doen maken. 

Na de vaandels en standaarden komt voor 
de vernieling het eerst datgene in aanmerking 
wat door den vijand dadelijk tegenover het 
Vaderland kan worden aangewend, zooals 
munitie, kanonnen, affuiten, geweren, enz. 

Worden de onderhandelingen gevoerd op 
last eener hoogere autoriteit, dan doet deze 
bij het geven van dien last de noodige aan
wijzigingen in hoever aan de bepalingen van 
dit artikel moet worden voldaan. 

45. De Stellingcommandant draagt bij het 
sluiten van eene capitulatie zorg, dat deze 
rechtsgeldig zij, waartoe hij van den vijande
lijken bevelhebber , in geval van twijfel aan 
diens bevoegdheid ter zake, het toonen van 
zijne volmacht vordert. 

Tevens zorgt hij bij het sluiten van de 
overeenkomst nauwgezet te blijven binnen de 
grenzen van zijne bevoegdheid en van die 
van den vijandelijken bevelhebber. 

Het is hem verboden, behoudens hoogere 
last, in de capitulatie te begrijpen gedeelten 
der Stelling, die nog in staat zijn zelfstandig 
weerstand te bieden, of oorlogs- en andere 
rijksvaartuigen, die zich nog kunnen ver
wijderen. 

Slotartikel. 

Door de invoering van deze Instructie zijn 
vervallen, voor zooveel zij aangelegenheden 
betreffen, die in deze Instructie zijn geregeld, 
alle reglementen, aanschrijvingen, bepalingen 
en voorschriften, niet bij de Wet of bij alge
meenen maatregel van bestuur vastgesteld. 

Ons bekend, 
De Mini8ter van Oorlog, (get.) W. CooL. 

De Minister van Marine, (get.) J. WENTHOLT. 

BIJLAGE I. 

OPGAVE van de Stellingen in den zin 
van artikel l der ln8tructie voor Stelling
commandanten en Commandanten van 
Afzonderlijke Forten voor tijd van oorlog 
of van oorlog8gevaar, met aanduiding 
van het gedeelte de8 Land8 tot die Stellingen 
behoorende. 

!. STELLING VAN AMSTERDAM. 

A. Te land. 

PROVINCIE Noo&DHOLLAND. 

Gemeente Aalsmeer; Akersloot; Amster. 

dam ; Assendelft ; Beemster ; Beverwijk ; Broek 
in Waterland; Buiksloot; Diemen; Edam; 
Graft; Haarlem ; Haarlemmerliede en Spaarn
woude ; Haarle=ermeer ; Heemskerk ; Heem
stede ; Ilpendam ; Jisp ; Koog aan de Zaan ; 
Katwoude; Krommenie; Kwadijk; Lands
meer ; Marken ; Middelie ; Monnikendam ; 
Muiden; Naarden(a); Nederhorst den Berg(b); 
Nieuwendam ; Nieuwer-Amstel ; Oosthuizen ; 
Oostzaan ; Ouder-Amstel ; Purmerend ; Rans
dorp ; de Rijp ; Schermerhorn ; Schoten ; 
Sloten ; Spaarndam ; Uitgeest ; Uithoorn; 
Velsen; Warder; Watergraafsmeer; Weesp; 
Weesperkarspel (c); Westzaan; Wijde Wormer; 
Wijk aan Zee en Duin; Worm:er; Wormer
veer; Zaandam; Zaandijk; Zuid- en Noord. 
Schermer. 

PROVINCIE UTRECHT. 

Gemeente Abcoude-Baambrugge ; Abcoude
Proosdij ; Mijdrecht; Nigtevecht (d); Vinke
veen ; Wilnis. 

Opmerki11gew 

(a) Met uitzondering van het gedeelte dezer 
gemeente gelegen ten Oosten van eene lijn, 
welke van de oostwaarts uitspringende punt 
van het gebied der gemeente Weesperkarspel 
benoorden den voormaligen Oosterspoorweg; 
loopt over het Provinciaal Magazijn aan den 
Westdijk tusschen Muiderberg en Naarden. 

(b) Met uitzondering van het gedeelte dezer 
gemeente gelegen ten Oosten van eene lijn, 
welke loopt van het punt waar de grens
scheidingen der gemeenten Nigtevecht, Vree
land en Nederhorst den Berg elkander ont
moeten, naar den toren van Weesp. 

(c) Met uitzonderingvan het gedeelte dezer 
gemeente gelegen ten Zuiden van eene lijn, 
welke aanvankelijk de aaneensluitende deelen 
der groote verboden kringen van de keelzijde 
der forten Hinderdam en Uitermeer, begrepen 
tusschen de grensscheiding der gemeenten 
Weesperkarspel en igtevecht en den noorde
lijken teen van het talud van den voormaligen 
Oosterspoorweg, volgt, en verder loopt langs 
dien teen tot aan de grensscheiding tusschen 
de gemeenten Weesperkarspel en Naarden. 

(d) Met uitzondering van het gedeelte dezer 
gemeente gelegen binnen den grooten verboden 
kring van het fort Hinderdam. 

B. Te water. 

Het gedeelte van de Zuiderzee, begrepen 
tusschen den vasten wal van de provincie 
Noordholland en eene lijn, welke aanvankelijk 
de oostelijke grens van de gemeente Muiden 
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37. De Stellingcomma.nda.nt neemt de ma.a.t
regelen, welke noodig kunnen zijn ter uit
voering va.n de artikelen 23, 28, 29, 30, 33, 
35, 36, 37 en 38 der Wet va.n 23 Mei 1899 
(Staatsblad n°. 128). 

VIJFDE HOOFDSTUK. 

Van de verdedû;ing, de onderhandelingen met 
den vijand en de capitulatiën. 

38. De Stellingcomma.nda.nt is verplicht te 
zorgen da.t op kaarten, of kopieën da.a.tva.n, 
a.a.nteekening wordt gehouden van de, door 
de eigen troepen verrichte werkza.a.mheden, 
a.ls : a.a.ngelegde batterijen, loopgraven en der
gelijke alsmede va.n de, door den vijand in
genomen Stellingen en va.n de a.a.nva.lswerken. 

39. De Stellingcomma.nda.nt is verplicht de 
verdediging met de meeste kracht en tot het 
uiterste te voeren en ma.g nimmer eigen
machtig, zonder het advies va.n den Ra.ad 
van Verdediging of tegen het advies va.n de 
meerderheid van dien Ra.ad, en, zoola.ng de 
gemeenschap niet is verbroken, zonder mach
tiging va.n den Opperbevelhebber over de 
overgave va.n de Stelling, of van een gedeelte 
daarvan, met den vijand onderhandelingen 
doen a.a.nknoopen. 

40. Wanneer de middelen van verdediging 
dermate zijn uitgeput, dat de Stellingcom
ma.nda.nt het niet mogelijk acht de verdediging 
va.n de Stelling, of van een gedeelte da.a.rva.n 
langer vol te houden, moet de Ra.ad va.n Ver
dediging worden bijeengeroepen. 

Indien alsdan, zij 'het ook door slechts één 
der leden van dien Ra.ad wordt aangetoond, 
dat er nog middelen van tegenweer , a.l we.re 
het voor slechts enkele uren, aanwezig zijn, 
da.n moet de Stellingcomma.nda.nt, zoo mogelijk, 
daarvan gebruik ma.ken en steeds na.ar het 
gevoelen va.n den moedigste handelen. 

De Stellingcommandant beslist echter , be
houdens de hem verstrekte bijzondere In
structiën, zelfstandig, onder zijne uitsluitende 
en persoonlijke verantwoordelijkheid, omtrent 
de wijze v'a.n ontruiming of overgave en het 
tijdstip en de voorwaarden eener capitulatie, 
tenzij de gemeenschap niet is verbroken, in 
welk geval hij daartoe machtiging van den 
Opperbevelhebber behoeft. 

41. Het recht om met den vijand te onder
handelen komt, behoudens de uitzondering 
in dit artikel vermeld èn met inachtneming 
van het bepaalde in artikel 39 dezer Instructie, 

· uitsluitend toe a.a.n den Stellingcomma.nda.nt. 
Indien de onderhandelingen echter eene 

wapenschorsing voor weinige uren betreffen 

tot het ongestoord begraven van dooden en 
het opnemen va.n gewonden, zijn de Oomma.n
da.nten va.n Onderdeelen , dan wel de fort
comma.nda.nten, welke onder de onmiddellijke 
bevelen va.n den Stellingcommandant sta.an, 
wanneer zij op da t oogenblik buiten de mo
gelijkheid zijn, om zoo tijdig a.ls de omstandig
heden dit vereischen, de beslissing van den 
Stellingcomma.nda.nt da.a.romtrent in te winnen, 
gemachtigd om over eene wapenschorsing voor 
voornoemd doel te onderhandelen en die te 
sluiten. 

Blijkt het da.t de vijand de onderhandelingen 
slepende houdt om tijd t e winnen, tot scha.de 
der verdediging, da.n moeten de onderhande
lingen onmiddellijk afgebroken en de vijande
lijkheden hervat worden. 

42. Het a.a.nhooren en beantwoorden va.n 
parlementairs ma.g nimmer door den Stelling
comma.nda.nt of den Comma.nda.nt van een 
onderdeel of van een fort in persoon geschieden. 

De betrokken comma.nda.nt draagt dit op 
aan een of meer officieren, of bij ontstentenis 
van dezen a.a.n minderen, die hij daarvoor 
het best berekend acht . 

43. Stellingen, of gedeelten da.a.rva.n, welke 
niet door den vijand zijn ingesloten, mogen 
nimmer op grond eener capitulatie worden 
overgegeven, doch moeten, indien de middelen 
va.n tegenweer zijn uitgeput, en uitsluitend 
voor zooveel zulks het geval is, geheel of 
gedeeltelijk worden ontruimd, waarbij voor
raden en materieel zooveel doenlijk moeten 
worden meegevoerd, c. q. vernield. Voor de 
ontruiming wordt de voora.fga.a.nde la.st of 
machtiging van den Opperbevelhebber ver
eischt. 

Wanneer de Stelling door den vijand is 
ingesloten, behoort de Stellingcomma.nda.nt -
alvorens onderhandelingen over een capitulatie 
a.a.n te knoopen - nauwgezet te overwegen, 
of eene poging om zich met de bezetting, of 
een gedeelte daarvan, door den vijand heen 
te sla.an, eenige kans van sla.gen belooft . 
Wordt zooda.nige kans aanwezig geacht, da.n 
moet deze poging worden gedaan. 

Voordat echter de bezetting tot dat doel 
de Stelling verla.a.t , worden het oorlogsmaterieel 
en de mondvoorraad, voor zoover die niet 
kunnen worden medegenomen, vernield of 
onbruikbaar gemaakt, tenzij overwegende re
denen met betrekking tot de bevolking, het 
wenschelijk ma.ken de levensmiddelen daarvan 
uit te zonderen. 

44. Wanneer de Stellingcomma.nda.nt met 
inachtneming va.n het bepaalde in a.rt. 39 
het besluit heeft genomen met den vijand 
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tweede Hoofdstuk dezer Instructie, gelden 
eveneens voor den staat van oorlog, voor 
zooveel in de volgende artikelen niet anders 
is bepaald. 

27. Wanneer eene Stelling in staat van . 
oorlog wordt verklaard, dan wel de staat van 
oorlog voor de Stelling wordt opgeheven, 
brengt de Stellingcommandant zulks, dadelijk 
na ontvangst of uitgifte van de daartoe strek
kende verklaring ter algemeene kennis van de · 
b ezetting; en draagt hij zorg, dat de afkon
diging, bedoeld in de eerste alinea van artikel 4 
der wet van 23 Mei 1899 (Staatsblad n°. 1.28), 
zoodra mogelijk plaats heeft. 

28. De Stellingcommandant doet zoo mo
gelijk, en voor zooveel hem nuttig voorkomt, 
aan Onze Commissarissen in de provinciën en 
de Burgemeesters van de gemeenten, waarvan 
het gebied met dat der Stelling hetzij geheel, 
hetzij gedeeltelijk samenvalt, mededeeling welke 
militaire autoriteiten zijn belast met de uit
oefening van het militair gezag in den zin 
der ·wet van 23 Mei 1899 (Staatsblad n°. 128) 
en noodigt hen uit, de bevolking te herinneren 
aan de wettelijke verplichtingen in den staat 
van oorlog en den staat van beleg op het 
burgerlijk gezag en de inwoners rustende, 
alsmede aan de bepalingen van de artikelen 41 
tot en met 49 der wet van 23 Mei 1899 (Staats
blad n°. 128)., Hn de artikelen 98, 100, 101, 
102, 103, 104, 105 en 107 ,an het Wetboek 
van Strafrecht en van de artikelen 7 (van den 
Eersten Titel), 65, 70, 71, 74, 75 en 78 van 
het Crimineel Wetboek voor het Krijgsvolk 
te Lande. 

29. De Stellingcommandant waarschuwt bij 
algemeene bekendmaking de bevolking, dat 
zij, die komen langs andere dan de gewone 
of voorgeschreven wegen, poorten, bruggen 
of barrières, of op plaatsen, die bij politie
verordening zijn verboden, en zij, die het 
aanroepen van , schildwachten of patrouilles 
onbeantwoord laten, zich aan lijfsgevaar 
blootstellen. 

30. De Stellingcommandant neemt de maat
regelen, welke nood.ig kunnen zijn ter uit
voering van de artikelen 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16 en 18 der wet van 23 Mei 1899 (Staats
blad n°. 128). 

31. De Stellingcommandant is verplicht, 
met inachtneming van de hem bij Artikel 11 
dezer Instructie opgelegde verantwoordelijk
heid, zooveel mogelijk bescherming te ver· 
leenen aan de bevolking buiten of vóór de 
lijn der verdediging gevestigd. Hij mag echter 
personen, die bij nadering van den vijand 
zich binnen of achter de Stelling trachten 

in veiligheid te stellen, alleen dan opnemen 
of doorlaten, wanneer daaruit voor de ver
dediging geen schadelijke gevolgen, ook ten 
opzichte ·van het verbruik van voorraden, 
kunnen voortvloeien. 

De Stellingcommandant zorgt da t de voor
raden en hulpmiddelen van allerlei aard, enz., 
welke vóór of buiten de Stelling onbeheerd 
zijn achtergebleven en voor de verdediging 
van waarde kunnen zijn of den vijand voordeel 
zouden kunnen opleveren, achter of binnen 
de Stelling in veiligheid worden gebracht, of, 
indien zij niet tijdig genoeg kunnen worden 
weggevoerd, zoodat zij den vijand in handen 
zouden vallen, worden vernield. 

32. De Stellingcommandant is bevoegd het 
binnenlaten van deserteurs van den vijand, 
indien hij zulks nuttig acht, geheel te verbieden. 

VIERDE HOOFDSTUK. 

Van den staat van beleg. 

33. De voorschriften, opgenomen in het 
tweede en het derde Hoofdstuk dezer In
structie, gelden eveneens voor den staat van 
beleg1 voor zooveel in de volgende a rtikelen 
niet anders is bepaald. 

34. Indien de belangen van de verdediging, 
of de aard der te nemen maatregelen daarmede 
niet strijdig zijn, zullen - dringende gevallen 
uitgezonderd - de bevelen van het militair 
gezag aan de burgerlijke besturen en de daarbij 
in dienst zijnde ambtenaren, zoo . eenigszins 
mogelijk, moeten worden gegeven aan of door 
tusschenkomst van daartoe, na overleg met de 
hoogste burgerlijke autoriteiten ter plaatse, 
door het milita ir gezag aan te wijzen, personen· 

35. Wanneer eene Stelling in st81at van 
beleg wordt verklaard, dan wel de staat van 
beleg wordt opgeheven, zal de Stellingcomman
dant ten opzichte van mededeeling en af
kondiging handelen op overeenkomstige wijze 
als in artikel 27 dezer Instructie ten aanzien 
van het verklaren van den staat van oorlog 
is voorgeschreven. 

36. Met betrekking tot de temporaire 
krijgsraden bedoeld in artikel 40 der wet 
van 23 Mei 1899 (Staatsblad n°. 128), hebben 
de Stellingcommandanten de bevoegdheden 
bij den 4den titel van de Rechtspleging bij 
de Landmagt toegekend aan den Comman
deerenden Genera.al of Officier. 

Moeten in eene stelling meer dan één tem
poraire krijgsraad bestaan, dan zal de Stelling
commandant voor elk . dier krijgsraden het 
gedeelte der Stelling aanwijzen, waarover 
hunne rechtsmacht zich zal uitstrekken. 
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onder zijn commando staande, bevelvoerende 
officieren. 

21. De Stellingcommandant treedt, voor 
zooveel noodig, in overleg met burgerlijke, 
besturen, autoriteiten en bijzondere personen 
omtrent al hetgeen aan het in staat van ver• 
dediging brengen der Stelling, als.mede aan 
de vereenvoudiging en bespoediging · van een 
ovetgang t ot den staat van oorlog of den 
staat van beleg kan ten goede komen. 

Wanneer de last wordt ontvangen de Stelling 
in staat van verdediging te brengen, handelt 
hij O'-ereenkomstig de l ste alinea van ar
tikel 73 der wet van 28 Augustus 1851 (S taats
blad n°. 125) ; wordt de last ontvangen de 
inundatiën voor te bereiden of te stellen dan 
handelt hij overeenkomstig de l ste a linea 
van ar t ikel 2 der wet van 15 April 1896 (S laf1,ls· 
blad no. 71). 

22. Moeten inundatiën, die tot verdediging 
van eene Stelling dienen, worden voorbereid 
of gesteld, dan wordt de Eerste toegevoegde 
Officier der Genie in de Stelling met de uit
voering belast. 

Zoodra van Onzen Minister " an Oorlog de 
last of machtiging, bedoeld in a rt ikel l der 
wet van 15 April 1896 (Staatsblad n°. 71 ) is 
ontvangen, geeft genoemde Genieautoriteit 
onverwijld kennis aan de Burgemeesters der 
betrnkken gemeenten, in welke gedeelten hunner 
gemeenten de waterstanden zullen worden opge
zet en welke terreinen onder water zullen komen. 

Alle to t het voorbereiden of stellen der 
inundatiën dienende werktuigen en terrein
voorwerpen, zoowel passieve als actieve, te 
weten : sluizen, kokers, waterkeeringen, enz., 
onverschillig aan wien zij behooren, komen 
dadelijk ter beschikking van genoemde Genie
autoriteit , zonder dat iemand zich da~ rtegen 
mag verzetten ; met uitzondering alleen van 
den Stellingcommandant, die door hem met 
de te nemen maatregelen wordt in kennis 
gesteld, en daaromtrent beslist . Deze doet 
hem den noodigen bij stand verleenen, zoowel 
bij de werkzaamheden tot het voorbereiden 
en stellen der inundatië'u, als bij d e bewaking 
van deze. 

De geïnundeerde terreinen mogen niet worden 
drooggelegd dan op last, of krachtens eene 
machtiging van Onzen Minister van Oorlog, 
tenzij gedeeltelijke drooglegging in het belang 
der te nemen militaire maatregelen wordt 
vereischt, in welk geval de Stellingcommandant 
daar toe op eigen gezag kan doen overgaan. 

23. De Stellingcommandant begeeft zich 
als regel niet buiten de Stelling, zonder last 
of machtiging van den Opperbevelhebber . . 

24. Indien de Stellingcommandant zulks 
noodig acht, wordt door hem eene Verplegings
commissie, en voor ts in elk geval eene Gezond
heidscoip.missie ingesteld, en worden de Leden 
dier Commissiën door hem benoemd, voor 
zooveel niet reeds in t ijd van vrede in de 
bedoelde instelling en benoeming door Ons 
is voorzien. 

De bedoelde commissiën kunnen bestaan uit 
militaire en burgerlijke leden . 

Voor eene benoeming als bmgerlijk lid der 
Gezondheidscommissiën kunnen in de eerste 
plaats· in aanmerking komen leden der Ge
zondheidscommissiën, ingesteld ingevolge a r
tikel 23 der Gezondheidswet . 

25. In de Stelling wordt een Ra.ad van 
Verdediging ingesteld, waarvan de samenstel
ling door Onzen Minister van Oorlog wordt 
bepaald, tenzij in dien Raad ook officieren 
der Zeemacht zitting nemen, in welk geval 
de samenstelling van den Raad d~or Onze 
Ministers van Marine en van Oorlog in onderling 
overleg wordt vastgesteld. De Stellingcom
mandant is lid en voorzit ter van den Raad. 

Zoodra de oorlogsbezetting der Stelling hare 
standplaatsen heeft bereikt, benoemt de Stel
lingcommandant de overige leden van den 
Raad, alsmede een secretaris. 

De Raad van Verdediging mag niet bijeen
k~men dan krachtens eene schriftelij ke last
geving van den Stellingcommandant. 

De Raad is slechts een adviseerend lichaam ; 
de SteÎlingcomm~ndant moet behoudens het 
hoogere gezag ,van den Opperbevelhebber , 
steeds alleen beslissen, en kan zelfs tegen de 
meening der leden van den Raad van Ver
dediging zijne besluiten nemen, behalve ten 
aanzien van het bepaalde 'in art. 39. 

De voorzitter, de leden en de secretaris 
van den Raad van Verdediging moeten vol
komen geheimhouding bewaren omtrent alle 
zaken, die in den Raad behandeld zijn. 

Een proces-verbaal van elke zitting van 
den Raad van Verdediging, moet staande de 
vergadering door den secretaris in een daar
voor bestemd register worden ingeschreven, 
en door den voorzitter, de leden en den secre
taris worden onderteekend. 

Elk lid van den Raad heeft het recht te 
vorderen, dat zijn advies in het proces-verbaal 
wordt opgenomen met zoodanige ontwikkeling 
van zijne gevoelens, als hij in het bijzonder 
mocht verlangen. 

DERDE HOOFDSTUK. 

Van den staat van oorlog. 

26. De voorschrüten, opgenomen in het 



8 SEPTEMBER 1909. 4,85 

Gedurende tijdperken van, hetzij definitieve, 
hetzij tijdelijke verwisseling in het commando 
der Stelling, is - zoolang de nieuwe titularis 
zijne functie nog niet heeft aanvaa rd - de 
Chef van den Staf in de Stelling of, wanneer 
in de Stelling een Chef van den Staf voor de 
Zeemacht en een Chef van den Staf voor de 
Landmacht aanwezig zijn, de in r ang hoogste 
of oudste dier Chefs, verplicht te zorgen, 
dat de noodige bevelen worden uitgevaardigd, 
welke de uitvoering der gegeven orders en 
instructiën moeten verzekeren , evenals die, 
welke een noodzakelijk uitvloeisel zijn van 
inmiddels gewijzigde omstandigheden. 

17. Wanneer de Opperbevelhebber zich op
houdt binnen het gebied der Stelling, ook al 
is deze door den vijand geheel ingesloten , 
blijft de Stellingcommandant - behoudens 
het hoogere gezag van den Opperbevelhebber -
met het bevel over de Stelling belast en voor 
ha.re verdediging verantwoordelijk ; hij blijft als 
zoodanig zelfstandig alle bevoegdheden, r echten 
en verplichtingen uitoefenen, welke hem vol
gens de bestaande wet ten en instructiën zijn 
toegekend en opgelegd. 

Officier en, troepen met daarbij behoorend 
materieel, treinen en oorlogsvaar tuigen , geen 
deel uitmakende van de bezetting der Stelling, 
noch voor hare verdediging aangewezen, 9,ie 
zonder uitdrukkelijken last van de, boven den 
Stellingcommandant gestelde, autoriteit en 
zonder aangewezen opdracht binnen de Stelling 
aankomen en zich aldaar ophouden, treden 
onder het gezag van den Stellingco=andant. 
Troepencommandanten, in r ang hooger of 
ouder dan de Stellingcommandan t, zijn echter 
in zoodanig geval bevoegd , in a fwachting van 
nadere aanwijzingen van vorenbedoelde .autori
teit, tijdelijk hunne functie neer te leggen. 

Officier en , troepen met daarbij behoorend 
ma terieel, treinen en oorlogsvaar tuigen als 
voren, ingevolge last van de boven den Stelling
commandant gestelde autoriteit, en met be
paalde bestemming de Stelling doortrekkende, 
blijven onde'r hun eigen commando, doch moe
t en zich, zoolang zij zich binnen het gebied 
der Stelling bevinden, gedragen na.ar de alge
meene bevelen , welke de autoriteit ter plaat se 
geeft, of ber eids gegeven heeft, omtren t lege
ring en verpleging, alsmede in het belang van 
de veiligheid, rust en orde. 

18. De Stellingcomma.ndan t is bevoegd 
binnen het gebied der Stelling de leverant iën 
te vorderen bedoeld in de wet van 14 Septem
ber 1866 (Staatsblad n°. 138), voor zooveel 
door den Opperbevelhebber t e dien aanzien 
geene beperkende bepalingen worden gemaakt. 

Voor het vorderen --ç an leverant iën buiten het 
gebied der Stelling, behoeft de Stelling
commandant de machtiging van den Opper
bevelhebber. 

Commandanten van niet onder het bevel 
van den Stellingcommandant staande troepen, 
treinen of oorlogsvaartuigen , mogen binnen 
het gebied der Stelling, evenbedoelde lever an
tiën niet vorderen , zonder t usschenkomst van 
den Stellingcommandant. Evenmin mag de 
Stellingcommandant zonder last of machtiging 
van den Opperbevelhebber aan zoodanige 
commandanten, munitie, verplegingsbehoeften 
of materieel afstaan , ten behoeve van de 
verdediging der Stelling bestemd of bij een
gebracht , of wel tot hare uit rusting behoo
rende. 

Bevinden zich binnen het gebied der Stelling 
voorraden, niet uitsluitend bijeengebracht t en 
behoeve van de verdediging der Stelling, of 
voor de verpleging van hare bezetting en van 
de bur gerbevolking in de Stelling, dan mag 
de Stellingcommandant over zulke voorraden 
alleen beschikken, wanneer - en voor zooveel 
- daartoe door den Opperbevelhebber mach
t iging wordt verleend. Dit geldt mede, wan
neer de Stelling door den vijand is ingesloten , 
en de Opperbevelhebber zich binnen haar 
gebied bevindt. 

Bevindt de Opperbevelhebber zich niet 
binnen de ingesloten Stelling, dan mag de 
Stellingcommandant , bij dringende behoefte, 
over de voorraden als vor enbedoeld, voor 
zooveel noodig, beschikken. 

De Stellingcommandant r egelt de oplegging 
en het verbruik der voorraden, en doet t ijdig 
voorstellen, of neemt de noodige maatregelen 
voor hunne aanvulling. 

19. De verhouding van de Stelling
commandanten ten opzichte van burgerlijke 
besturen en de daarbij in dien st zijnde ambte
naren , alsmede van alle andere burgerpersonen, 
is - behoudens het bepaalde in de laatste 
zinsnede van a rt. 21 - dezelfde als in t ijd 
va.n vrede, terwij l alle burgerlijke besturen 
evenals in t ijd van vrede hun gezag blijven 
uitoefen en , een en ander voor zoover bij de 
wet of bij algemeenen maatregel van bestuur 
niet anders is bepaald . 

20. De Stellingcommandant is bevoegd , 
voor zooveel noodig, in overleg te treden 
met Onze Commissarissen in de provinciën 
nopens de maatregelen tot handhaving der 
openba re orde, en in het algemeen omt rent 
alles, wa t het verleenen van militairen bijstand 
betreft. 

Hij kan deze bevoegdheid overdragen aan, 
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van zijne benoeming door Ons, daarover het 
bevel alsof hij reeds definitief ware benoemd. 

10. Van de aanvaarding van zijn bevel 
geeft de Commandant van een Afzonderlijk 
Fort onverwijld op de snelste wijze bericht 
aan den Opperbevelhebber (Onzen Minister 
van Oorlog). 

11. De Stellingcommandant is, behoudens 
de hem verstrekte bevelen, persoonlijk en 
uitsluitend verantwoordelijk voor de veiligheid 
en het behoud der Stelling. 

12. De Stellingcomma.nda.nt oefent een 
volkomen gezag uit over de Stelling, met al 
ha.re Onderdeelen, ha.re vaste bezetting en 
al het verdere voor ha.re verdediging, hetzij 
blijvend, hetzij tijdelijk aangewezen personeel ; 
hij heeft onder zijn beheer a.l het tot de Stelling 
behoorend of voor hare verdediging beschik
baar gestelde materieel, voor zoover dit niet 
uitdrukkelijk onder de bijzondere verant
woordelijkheid van andere Autoriteiten is, 
of wordt gesteld. 

13. Tot het in sta.at van verdediging 
brengen van de Stelling ontvangt de Stelling
commandant last van de boven hem gestelde 
Autoriteit. Bij dringende noodzaak handelt 
hij echter op eigen gezag. 

In afwachting van den last tot het in sta.at 
van verdediging brengen, kan door den Stelling
commandant tot die maatregelen worden over
gegaan, waaraan geen uitga.ven verbonden 
zijn, en die niet gepaard ga.an met gebruik 
van eigendom van derden. 

Zoodra. met het in sta.at van verdediging 
brengen der Stelling wordt begonnen, doet de 
Stellingcommandant den kondscha.ps- en 
spionnendienst in werking treden. 

Bij het in sta.at van verdediging brengen 
van de Stelling en van ha.re Onderdeelen en 
forten, zijn de daarop betrekking hebbende 
memoriën en instructiën niet volstrekt bindend. 
Voor belangrijke afwijkingen moet echter door 
Commandanten van Onderdeelen en forten de 
machtiging van den Stellingcommandant wor
den gevraagd. 

14. Voor de samenwerking tusschen de 
Stelling, of een gedeelte daarvan, en het 
Veldleger, of een gedeelte daarvan, alsook 
voor hunne wederzijdsche ondersteuning, wor
den bevelen verstrekt door den Opperbevel
hebber. In spoedeischende gevallen handelen 
de Commandant van het Veldleger en de 
Stellingcommandant, of de onder hunne be
velen staande Commandanten, in onderling 
overleg. Bij gemis aan overeenstemming be
slist, in afwachting van de bevelen van den 
Opperbevelhebber, de hoogste of oudste in 

rang. De hierop betrekking hebbende orders 
worden, zoo eenigszins mogelijk, schriftelijk 
gegeven en onverwijld aan de, Opperbevel
hebber medegedeeld. 

15. Voor samenwerking en wederzijdsche 
ondersteuning van de Stelling en de Vloot 
- voor zoover deze niet onder de bevelen 
van den Stellingcommandant is of wordt 
gesteld - dan wel van de Stelling met eene 
andere Stelling, gelden overeenkomstige regelen 
als die in artikel 14 zijn vermeld. 

16. De, volgens de militaire dienstverhou
ding geldende, a.lgemeene r egelen betreffende 
de opvolging in het Commando bij ontstentenis, 
bij het buiten staat geraken tot het voeren 
van het bevel, of bij het zich op hooger last 
of door overmacht ophouden buiten het ge
bied waarover het bevel wordt gevoerd, zijn 
van kracht, voor zooveel den Stellingcomman
dant en de Commandanten van Onderdeelen 
en van forten betreft, in afwachting van 
definitieve voorziening in het bevel door de 
daartoe bevoegde Autoriteit, behoudens dat 
voor het voeren van een zelfstandig commando 
niet in aanmerking komen : 

1 °. officieren van Vrijwillige Korpsen; 
2°. officieren van de Militaire Administratie; 
3°. officieren van den Geneeskundigen Dienst; 
4°. magazijnmeesters der Artillerie ; 
5°. onderofficieren van Vrijwillige Korpsen ; 
6°. onderofficieren van den administratieven 

dienst, onder wie niet te begrijpen de sergeant
ma.joors-a.dministrateurs en de fouriers, be
hoorende tot de Infanterie, de Vesting-Artillerie 
of de Genietroepen van het Actieve Leger en 
van_ de Landweer ; 

7°. onderofficieren van den hospitaaldienst. 
De officieren der categorieën 1 tot en met 4 

zullen echter, in de aangegeven volgorde, 
voor het overnemen van het commando over 
een afzonderlijk of door den vijand ingesloten 
fort, in aanmerking komen,, wa.nnèer geen 
ander officier op het fort aanwezig is, terwijl, 
wanneer in de vorenbedoelde gevallen op 
zulk een fort geen officier aanwezig is, het 
bevel tijdelijk zal worden overgenomen door 
den hoogsten of oudsten der, tot de bezetting 
behoorende, onderofficieren van de infanterie, 
de vesting-artillerie en de genie (actieve leger 
en landweer) ; of wel, bij het ontbreken van 
deze, door den hoogsten of oudsten der hier
boven onder 5°. tot en met 7°. genoemde 
categorieën van onderofficieren, in de daarbij 
aangegeven volgorde. 

Hij, die het bevel aanvaardt, geeft hiervan 
zoodra mogelijk kennis aan den Chef, onder 
wien het fort onmiddellijk ressorteert. 
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met de uitvoering van dit Besluit, waarvan, 
evenals van d·e daarbij behoorende Instructie, 
afschrift zal worden gezonden aan Onze 
Ministers van Justitie, van Binnenlandsche 
Zaken, van Waterstaat en van -Landbouw, 
Nijverheid en Handel en dat, m~t de In
structie, in het Staatsblad zai worden geplaatst. 

Het Loo, den 8sten September 1909. 

(get.) WILHELMINA. 

De Miniater van Oorlog, (get. ) W. COOL. 

De Minister van Marine, (get.) J. WENTHOLT. 

(U;tgeg. 7 Oct. 1909.) 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 
September 1909 (Staatsblad n°. 30?)-

I STRUCTIE 'IIOOr Stellingcommandanten 
en Commandanten van Afzonderlijke 
Forten, voor tijd van oorlog en oorlogs
gevaar. 

(Deze Instructie kan worden aangehaald 
als : ,,Oorlogsinstructie_ Stellingcommandan
ten".) 

EERSTE HOOFDSTUK. 

Algemeene bepalingen. 

Art. 1. In deze Instructie worden onder 
,,Stellingen" verstaan de gedeelten des lands, 
omschreven in den bij deze Instructie ge
voegden staat, Bijlage I. 

2. In deze Instructie worden door "Onder
deelen" vei·staan, de deelen in welke de Stellin
gen in tijd van vrede door Onzen Minister 
van Oorlog kunnen worden verdeeld. 

3. Is, in tijd van oorlog of van oorlogs
gevaar, wijziging in de onderverdeeling noodig, 
dan wordt die, ook wat de bevelvoering be
treft, geregeld door den Stellingco=andant. 
Hij doet hiervan mededeeling aan den Opper
bevelhebber van Land- en Zeemacht. 

4. Onder "forten" worden in deze Instructie 
verstaan, de duurzame of tijdelijke verdedi
gingswerken, vermeld in den bij deze In
structie gevoegden staat, Bijlage II. 

Het terrein buiten een fort wordt in den 
regel gerekend niet tot het fort te behooren. 

Behoort een fort niet tot eene stelling, dan 
wordt het in deze Instructie "Afzonderlijk 
Fort" genoemd. 

5. .Alle verder in deze Instructie voorko
mende bepalingen ten opzichte van Stellingen 
en tellingco=andanten gelden, voor zoover 
toepasselijk, ook ten opzichte van Afzonderlijke 
Forten en Co=andanten van Afzonderlijke 

Forten, tenzij voor deze anders is voor
geschreven. 

Eveneens gelden die bepalingen, voor zoo
ver toepasselijk, ten opzichte van afgesneden 
gedeelten van Stellingen en de daarover bevel
voerende Officieren, tenzij alleen eeµ fort is 
afgçsneden, in welk geval voor dat fort en 
den fortcommandant alles geldt, wat in deze 
Instructie ten opzichte van Afzonderlijke 
Forten en Commandanten van Afzonderlijke 
Forten is voorgeschreven. 

6. In deze Instructie worden de Stellingen 
geacht te kunnen verkeeren in drie toestanden, 
te weten: 

in dien van tijd van oorlog of van oorlogs
gevaar, zonder dat is ingetreden de staat van 
oorlog of de staat van beleg ; 

in dien van den staat van oorlog ; en 
in dien van den staat van beleg. 
7. Het militair gezag, bedoeld in artikel 7 

der wet van 23 Mei 1 99 (Staatsblad no. 128) 
wordt - ook wanneer de Stelling is ingesloten, 
en de Opperbevelhebber zich binnen haar 
gebied bevindt - in de Stellingen uitgeoefend 
door de Stellingcommandanten. Zij zijn be
voegd, de uitoefening van dat gezag in Onder
deelen van Stellingen, of in forten, geheel of 
gedeeltelijk over te dragen aan de, over deze 
Onderdeelen of forten bevelvoerende, offi
cieren. Ten deele is deze gezagsoverdracht in 
andere Instructiën geregeld. De verdeeling 
van het militair gezag in een Stelling wordt 
in tijd van vrede voorbereid. 

Het is Ons uitdrukkelijk verlangen, dat, 
hoewel de autoriteiten bij de uitoefening van 
het militair gezag verplicht zijn met beslist
heid en ernst tegenover de ingezetenen op te 
treden, deze daarbij zooveel mogelijk met 
zachtheid en menschlievendheid worden be
handeld. 

TWEEDE HOOFDSTUK. 

Van tijd van oorlog of van oorlogsgevaar, zonder 
dat is ingetreden de staat van oorlog 

of de staat van beleg. 

8. De Stellingcommandant staat onder de 
onmiddellijke bevelen van den Opperbevel
hebber of, zoolang de benoeming van dezen 
niet te zijner kennis is gebracht, onder die 
van Onzen Minister van Oorlog, en voor zoo
veel het bevel over het personeel en het 
materieel der Zeemacht aangaat, onder die 
van Onzen Minister van Marine. 

9. Zoodra de tot Co=andant van een 
Afzonderlijk Fort aangewezen officier aldaar 
is aangekomen, aanvaardt hij, in afwachting 

31* 
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Eenig artikel. 

In artikel 16 van Ons besluit van 12 Sep
tember 1905 (Staatsblad n°. 267),gewijzigd bij 
dat van 11 Mei 1908 (Staatsblad n°. 133) wordt 
tusschen de derde en de vierde alinea. eene 
nieuwe zinsnede gevoegd, luidende als volgt: 

"Van den regel, met betrekking tot het 
kleuren der wanden van de schoolvertrekken, 
vastgesteld in artikel 6, kan de districts
schoolopziener ontheffing verleenen tot 31 De
cember 1911, indien het schoolbestuur een 
daartoe strekkende aanvraag indient vóór 
1 Januari 1910." 

Onze Minister van Binnenla.ndsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad za.1 worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal \Vorden gezonden 
aan den Ra.ad van Sta.te. 

Het Loo, den 3den September 1909. 
(get. ) WIL H EL Ml N A. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(.!Jet.) HEEMSKERK, 

(Uitgeg. 10 Sept. 1909.) 

7 September 1909. BESLUIT, houdende nadere 
bepalingen omtrent het vervoer en de 
nederlagen van zout op een gedeelte van 
het terrein van toezicht langs de grenzen. 
s. 301. 

WIJ WILHELMINA, 1<:Nz . 

é>p de voordracht van Oor.en Minister van 
Financiën van 5 Augustus 1909, n°. 53, Ac
cijnzen; 

Gezien art. 1 der wet van 4 April 1870 
(Staatsblad n•. 61), art. 1 der wet van :.!8 De· 
cember 1879 (Staatsblad n•. :.!50) en de wet 
van 7 December 1896 (Sfàatsblad n°. 212), als• 
mede art. 49 der wet van 26 April 1852 (Staats
blad n•. 93), de wet van 7 December 1880 
(Staatsblact n•. 221) en de artt. 82 en 100 der 
wet van 27 September 1892 (Staatsblad n•. :.!27); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 Augustus i909, n°. 38); 

Gelet op het uader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 2 September 1909, no. 
51, Accijnzen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 

In afwijking in zoover van het bepaalde bij 
de artt. 2b en 3b van Ons besluit van 1!l Fe
bruari 1909 (Staatsblad n°. 54) wordt gedurende 
de maanden Novembe-,·, December, Januari, Fe
bruari en Maart, op het gedeelte van het in 

de artt. 162 en 177 der Algemeene wet van 
21 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38) omschre
v n terrein , gelegen langs de Belgische grens, 
in de gemeenten Roosendaal en Nispen, Wouw, 
Oud- en Nieuw· Gastel, Oudenbosch, Rttcphen, 
itoeven, Etten, en Leur, Zundert, Rijsbergen 
e Prinsenha_qe, bij vervoer van zout een do
e ment vereischt voor meer dan twee kilo
g am, terwijl de voorraad zout bij particulie 
r n door document gedekt moet zijn wanneer 

"j grooter is dan twee kilogram per lid des 
uisgezins, kinderen van vijf jaren hieronder 

b!egrepen. 
Onze Minister van Financiën is belast met 

e uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
,E{taatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
u'fschrift zal worden gezonden aan den Raad 
'\lan State. 

Het Loo, den 7den September 1909. 
(get.) WILHELMINA. 

e Minister van Financiën, (.!Jet.) KoLKMAN. 
(Uitgeg. 21 Sept. 1909.) 

September 1909. BESLUIT, houdende nadere
vaststelling van de Instructie voor Stelling
commandanten en Commandanten van 
Afzonderlijke Forten, voor tijd van oorlog 
of van oorlogsgevaar. S. 305. 

WIJ WILHEL}UN A, 1<:Nz. 

Op de voordracht van Onze Ministers van, 
orlog en van Marine van 28 Juli 1909, Kabinet, 
itt. P 74, en van 4 September 1909, bureau S: 
o. 587 A geheim; 
Gezien de Wet van 23 Mei 1899 (Staatsblad' 

0 • 128), houdende bepalingen tot uitvoering 
van art. 187 der Grondwet; 

Overwegende, dat het gewenscht is, de
bevoegdheden en de verplichtingen van de 
Stellingcommandanten en van de Comman
danten van Afzonderlijke Forten, voor tijd 
van oorlog of van oorlogsgevaar, opnieuw 
te regelen en vast te stellen ; 

Hebben goedgevonden en versta.an : 
1 °. goed te keuren en vast te stellen de 

bij dit Besluit gevoegde Instructie voor Stelling
commandanten en Commandanten van Af
zonderlijke Forten voor tijd van oorlog of van 
oorlogsgevaar ; 

2°. in te trekken het Koninklijk Besluit 
van 9 Januari 1901 (Staatsblad n°. 23) met 
de daarbij behoorende Instructie voor Stelling
commandanten en Commandanten van ·Af
zonderlijke Forten voor tijden van oorlog of 
oorlogsgevaar. 

Onze Ministers van Oorlog en van :M:a.rine
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast 
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voor. 
geboren te. 
den . 
ook met het oog op haren leeftijd, voor haar 
geen gevaar oplevert. 

Deze verklaring is niet langer _qeldig dan 

Gedaan te ., den 
(Handteekening.) 

N.B. Deze verklaring kan te allen tijde wor• 
den ingetrokken."; 

V. den navolgenden vorm vast te stellen 
voor het register, bedoeld in artikel 36, sub 3, 
voor het Koninklijk besluit van 10 Augus
tus 1909 (Staatsblad n°. 290): 

·,8up 1!Jl(J0A J0p ,..; 

mnpsp,aq21!P[0fl ""' 

M 'l1l111[0S0H 

-~ 
::, 

"' ~ ' lUOl1lCT 

·llupnalj 
J0p J 0 UIUION: 

1909. 

ó .... 

c,; 

cxi 

co 

,..; 

VI. te bepalen, dat de kolommen 1 tot en 
met 7 door het hoofd of den bestuurder van 
de onderneming en de overige kolommen door 
den in artikel 36, sub 3, tweede lid, bedoelden 
geneeskundige zullen worden ingevuld. 

's Gravenhage, den 30sten Augustus 1909. 

(get.) 
De Minister voornoemd, 

A.s. T ALMA. 

1 September 1909. BESLUIT van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken, betreffende de 
zitting van het hoofdstembureau in het 
kiesdistrict voor de verkiezing van leden 
voor den raad der gemeente Bussum. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken ; 
Gelet op art. 93, derde lid, der Kieswet; 

Heeft goedgevonden : 
na ingewonnen advies van Gedeputeerde 

Staten van N oordholland, te bepalen, dat in 
het kiesdistrict voor de verkiezing van leden 
voor den raad der gemeente Bussum, de zit
ting van het hoofdstembureau tot het vast• 
stellen van den uitslag de r verkiezing, gehou
den wordt onmiddellijk na afloop van de werk
zaamheid, bedoeld in art. 92, eerste lid , der 
Kieswet. 

's Gravenhage, 1 September 1909. 

Voor den Minister, 
De Secrdaris-Gene,,·aal, (get.) J. B. KAN. 

3 September 1909. BESLUIT, ter aanvulling 
van het Koninklijk besluit van den 12den 
September 1906 (Staatsblad n°. 267) tot 
vaststelling van regelen omtrent den bouw 
en de inrich ting van schoollokalen, bedoeld 
in het 5de lid onder A van artikel 69 der 
wet tot regeling van het lager onderwij s, 
zooals dat besluit is gewijzigd bij Konink
lijk besluit van den llden Mei 1!)08 (Staats
blad n°. 133). S. 303. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de "voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken, van 29 Juli 1909 
n°. 6849n, afdeeling Lager Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, Ons 
besluit van den 12den September 1905 (Staats
blad n°. 267) gewijzigd bij dat van 11 Mei 1908 
(Staatsblad n°. 133) nader aan te vullen: 

Den Raad van State gehoord, advies van 
17 Augustus 1909 n°. 15 ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 30 Augustus 1909 
n°. 7721, afdeeling Lager Onderwijs: 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

31 
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en dus tot een bedrag van / 648.2"..! in hoofd· 
som en opcenten. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in 
het Staatsblad en tegelijk met zijn rapport in 
de Staatscourant zal worden geplaatst, en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State, Afdeeling voor de ge• 
schillen van bestuur. 

Het Loo, den 30sten Augustus 1909. 

(,get.) WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, (,get.) KOLKMAN. 

(Uifgeg. 16 Sept. 1909.) 

ao Augustus 1909. BESLUIT van den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel 
tot vaststelling van modellen, ter uitvoe• 
ring van het besluit van 10 Augustus 1909 
(Staatsblad n°. 290). 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel; 

Heeft goedgevonden : 
I. den navolgenden vorm vast te stellen 

voor de verklaring, bedoeld in het vierde lid 
van artikel 6 van het Koninklijk besluit van 
10 Augustus 1909, tot intrekking van het Ko
ninklijk besluit van 13 Juli 1906 (Staatsblad 
n°. 201), laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 17 September 1906 (Staatsblad 
n°. 243) en tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld bij artikel 4 
der Arbeidswet: 

.,Artikel 6 van het Koninklijk besluit ·van 10 Au· 
gustus 1909 (Staatsblad n°. 290) tol vast

stelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld bij artikel 4 

der Arbeidswet. 

Ondergeteekende verklaart, dat blijkens een 
op heden door hem ingesteld onderzoek het 
verrichten van arbeid, als bedoeld in artikel 6, 
sub K, van het in den hoofde dezer genoemde 
besluit, voor het gezichtsvermogen van 

geboren to . 
den . 
geen bijzonder gevaar 01>levert, indien daarbij 

door hhem wordt gebruik gemaakt van aar 

Gedaan te. ., den . . 

(Handteekening)"; 

II. den navolgenden vorm vast te stellen 
voor de verklaringen, bedoeld in artikel 21, 

sub 2, van het Koninklijk besluit van 10 Au
gustus 1909 (Staatsblad n•. 290): 

"Artikelen 21 tof en met 27 van het Koninklijk 
besluit van 10 Augustus 1909 (Staatsblad 

n•. 290) tof vaststelling van een alge
meenen maatregel van bestuur als 

bedoeld bij artikel 4 der Arbeidswet. 

Ondergeteekende verklaart, dat blijkens een 
op beden door hem ingesteld onderzoek de 
arbeid, besta~nde in 

ID 

voor. 
geboren te. 
den . 
geen bijzonder gevaar voor leven of gezondheid 
oplevert. 

Gedaan te . . , den . • • • 
(Handteekening)" ; 

III. den navolgenden vorm vast te stellen 
voor de verklaring, bedoeld in artikel 28 van 
het Koninklijk besluit van 10 Augustus 1909 
(Staatsblad n•. 290): 

,,.Artikel 28 van het Koninklijk besluit van 10 .Au
gustus 1909 (8taatsblad n°. 290), fot vaststel-

ling van een algemeenm 11iaatregel van be
stuur, als bedoelá bij ort. 4 der .Arbeidswet. 

Ondergeteekende verklaart, dat blijkens een 
op heden door hem ingesteld onderzoek 

geboren te . 
den .. 
den arbeid in . 
kan verrichten, zonder dat dit bijzonder ge
vaar voor leven of gezondheid oplevert. 

Gedaan te . ., den . 
(Handteekening.) 

Deze Vl'rklaring is niet langer geldig dan één 
jaar. 

Zij kan te allen tijde worden ingetrokken." ; 

IV. den navolgenden vorm vast te stellen 
voor de verklaring , bedoeld in artikel 32 , 
tweede lid , sub I, van het Koninklijk besluit 
van 10 Augustus 1909 (Staatsblad n•. 290) : 

,,Artikel 32 van het Koninklijk besluit van 10 .Au-
_qustua 1909 (Staatsblad n•. 290) tot vaststel

ling van een algemeenen maatregel van be
stuu.-, als bedoeld bij art. 4 der A rbridswef. 

Ondergeteekende verklaart, dat blijkena 
een op heden door hem ingesteld onderzoek 

het verplaatsen van beladen kruiwagens 
het in de ovens naast en op el,rnar leggen van 

de steenen ter plaatse waar zij gebakken 
zullen worden 

in de steenbakkerij . . . . . . 
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dat {in verband met deze bepaling in het 
gegeven fgeval grond bestaat tot toepassing 
van de derde zinsnede van art. 113 der Mi
litiewet 1901; 

Hebben goedgevonden en verstaan, 
aan den loteling WILLEM HENDRIK L EU· 

SINK, voornoemd, ontheffing van den werke
lijken dienst bij de militie te verleenen voor het 
nog onvervuld gedeelte van zijnen diensttijd. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en van Oorlog, zijn, ieder voor zooveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk in de Nederlandsche Staatscou
rant zal worden geplaatst. 

Het Loo, :.!6 Augustus 1909. 

v;et.) WIILHJELMIN A. 

De Minister van Binnenlandsche Z aken, 
v;et.) iHEEMSKERK. 

De Minister van Oorlog, v;et.) W. COOL. 

30 Augustus ]909. BESLUIT, nopens het be
roep van G. L. baron VAN BoETZELAER 
te De Bilt, als gemachtigde van dr. C. W. 
TH. baron VAN BoETZELAER te B atavia, 
tegen de uitspraak van den Directeur der 
directe belastingen, invoerrechten en ac
cijnzen te Utrecht in zake personeele be
lasting. S. 302. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
G. L. Baron v AN BoETZELAER te De Bilt, als 
gemachtigde van dr. C. W. Ta. Baron VA ' 
BOETZELAER te Batavia, tegen de uitspraak 
van 11en Directeu r der directe belasting, in
voerrechten en accijnzen te Utrecht van den 
15den Maart 1909, op zijne aangifte om ont-

• heffing van personeele belasting over 1908, op 
grond, dat het perceel Utrechtsche weg n°. 
177 te De Bilt, in het afgeloopen jaar g<len 
enkelen dag is bewoond geweest; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, geboord, advies van 23 
Juni 1909, n°. 226; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
.Financiën van 26 Augustus 1909, n°. 49, Af. 
deeling Directe Belastingen ; 

Overwegende, dat de directeur bij voormel
de uitspraak de ontheffing beeft geweigerd, 
uit overweging, dat de aanslag zoowel het 
hoofdgebouw als de aanboorigbeden, waaron
der de oranjerie, de broei- en bloemkassen in 
den tuin , betreft; dat bij onderzoek is geble
ken, dat, hoewel het hoofdgebouw, behalve 
het gedeelte bij den huisbewaarder in gebruik, 
in 1908 geen tien dagen is bewoond geweest, 

de evengenoemde aanhoorigbeden gedurende 
voormeld belastingjaar geregeld in gebruik 
waren; dat het woord " bewonen" in art. 63 
§ 2 der wet niet in dien engen zin moet wor
den opgevat, dat hieronder alleen zou zijn 
te verstaan het gebruik maken van een per
ceel, als woonhuis, d. w. z. om aldaar te ver
toeven en nachtverblijf te houden, doch aan 
dit woord de beteekenis van "gebruiken" 
moet worden toegekend; dat, waar de bedoel
de aanhoorigheden van het hoofdgebouw niet 
buiten gebruik zijn gebleven, althans in 1908 
meer dan lO dagen zijn gebruikt, de gunstige 
bepaling van art. 63 § 2 der wet op het per
ceel, waarvoor de aanslag plaats had, niet van 
toepassing kan worden geacht; 

dat van de uitspraak des directeurs de ap
pellant bij Ons in beroep is gekomen , daarbij 
in hoofdzaak aanvoerende. dat, hoewel zeer 
zeker het "bewonen" van een perceel steeds 
vult onder het begrip "gebruiken" het omge
keerde allerminst juist is en het gebruiken 
van een perced geenszins altijd gelijk is aan 
,,bewonen"; dat een gebouw, geen woning zijn
de, gewoonlijk n iet bewoond wordt; dat er 
geen enkele reden is , om in art. 63 § 2 een 
bijzondere beteekenis toe te kennen aan het 
woord "bewonen"; dat in casu het gebruiken 
van oranjerie en broeikassen, ook al zijn dat 
aanhoorigbeden van het boofdgebouw, aller
minst iR het gebruiken van de woning en zeer 
zeker niet is eene bewoning dier woning ; 

Overwegende, dat art. 63 § 2 der wet op 
de personeele belasting ontheffing van de be
lasting naar de eerete drie grondslagen toe
staat wegens eene won ing, die, al is zij gedu
rende het geheele jaar gemeubeld geweest, 
niet meer dan tien dagen i8 bewoond; dat aan 
het woord "bewonen" in genoemd wetsartikel 
slechts de beteekenis kan worden gegeven, 
die het gewone spraakgebruik daaraan hecht, 
nu voor die uitdrukking niet eene bijzondere 
wettelijke beteekenis valt aan te wijzen ; dat 
dus door den aangeslagene, vermits geduren
de het belastingjaar 1908 het perceel Utrecbt
sche weg n°. 177 niet als woning ie gebezigd , 
aanspraak kan worden gemaakt op ontheffing 
naar art. 63 § 2 der wet; 

Gezien de meergenoemde wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

den aangeslagene ontheffing te verleenen 
van zijn aanslag in de personeele belasting 
naar de eerste drie grondslagen over het be
lastingjaar 1908 wegens het perceel Utrecht
sche weg n°. 177 te De Bilt, onder aftrek v:rn 
het bedrag, verschuldigd yoor het gedeelte, 
bewoond door den huisbewaarder ad. f 38.96, 
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woorden "voor zoover het is eene inrichting 
tot opneming en verpleging van physiek- of 
moreel-zwakke Roomsch-Katbolieke jongelin
gen en mannen, ander~ dan als ordebroeders"• 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad en, tegelijk met zijn rapport, in 'de Staats
courant zal worden geplaatst, en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
va1;1 State, Afdeeling voor de geschillen van 
bestuur. 

Het Loo, den 24sten Augustus 1909. 
(,get. ) WILHELl\fIN A . 

De M ini.ster van Financiën, (,get. ) KoLJD1AN. 
(Uitgeg. 9 Sept 1909.) 

26 Augustus 1909. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
16 September 1895 (Sta.atsblail n~. 161), 
waarbij aan het bestuur der gemeente 
Leiden vergunning is verleend op het land
goed "Endegeest", gemeente Oe_q.ytgeest, 
een gesticht voor krankzinnigen op te 
richten. S. 301. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandscbe Zaken van 23 Augustus 1909, 
n• . 7560, afdeeling Binnenlandsch 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: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 

In het derde lid van artikel 2 van het Ko
ninklijk besluit van 16 eptember 1895 (Staats
blad n°. 161), zooals dat wordt gelezen inge
volge de Koninklijke besluiten van 18 Decem
ber 1897 (Staatsblad n•. 263), van 12 November 
1904 (Staatsblad n°. 241) en van 17 April 1907 
(Staatsblad n•. 85), wordt in plaats van "31 De
cember 1909" gelezen "31 December 1911". 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 26sten Augustus 190\:!. 
(,get.) W I LHELMINA. 

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

( Uitgeg. 8 Sept. 1909.) 

26 Augustt"8 1909. BESLUIT, waarbij ontheffing 
van den werkelijken dienst bij de militie 
is verleend. 

WIJ WILHELMINA. ENZ. 

Op de voordracht van On~e Ministers van 
Binnenlandscbe Zaken en Oorlog van 13 Au
gustus 1909, no. 1398, afdeeling Militie en 
Weerbaarheid, en van 18 Augustus 1909, af 
deeling Militie en Landweer (M.) n°. 480 ; 

Overwegende, dat WILLEM HENDRIK LEU
SINK, geboren te Apeldoorn op 3 Augustus 
1888, in Augustus 1907 werd ingeschreven 
voor de lichting der nationale militie van 1908 
voor de gemeente Amsterdam, op grond van: 
art. 13, eerste zinsnede, 1°., in verband met 
art. 14, eerste zinsnede, 1°., der Militiewet 
1901, vermits bij Nederlander was en te Kleef 
(Duitscbe Rijk) verblijf hield ; 

dat bij, nadat hem bij de loting een nummer 
was ten deel gevallen, hetwelk hem tot den 
dienst verplichtte, en bij bij onherroepelijke 
uitspraak van den militieraad tot den dienst 
was aangewezen, in 1908 niet voldeed aan de 
te zijnen aanzien gedane oproeping ter af
levering en inlijving bij de militie; 

dat ten aanzien van WILLEM HENDRIK 
LEUSINK door Gedeputeerde Staten van N oord
bolland art. 15 der Militiewet 1901 is toe
gepast, ten gevolge waarvan hij , nadat dit 
college de redenen zijner niet-opkomst als 
geldig had aangenomen en hij voor den dienst 
geschikt was bevonden, op 21 Juli 1909 bij 
de militie is ingelijfd , en wel bij het 7de regi
ment infanterie; 

dat blijkens langs diplomatieken weg ver
kregen inlichtingen van de Duitscbe Régeering 
WILLEM H ENDRIK LEUSINK' voornoemd ' 
in Januari 1908, ten gevolge van de naturali
satie van zijn vader in Pruissen, de Pruis
siscbe nationaliteit is deelachtig geworden en 
dientengevolge krachtens artikel 7, 1''., der 
wet op het ederlanderschap en ingezeten
schap van 12 December 1892 (Staatsblad n•. '..l68), 
gewijzigd bij de wet van 8 Juli 1907 (Staats
bla.d n•. 1 ï7), het ederlanderscbap àPeft ver
loren ; 

dat volgens artikel 4 van het tusscben 
Nederland en het Duitscbe Rijk gesloten en 
bij de wet van 13 Januari 1906 (Staatsblad 
n°. 4) goedgekeurde vestigingsverdrag, de onder
danen van elke der beide contracteerende par
tijen, die zich binnen het gebied der andere 
partij hebben gevestigd of aldaar verblijven, 
in het andere land niet kunnen worden onder
worpen aan persoonlijken dienst in het leger, 
bij de marine, bij de landweer of den land
storm of in eenig ander op militaire wijze 
georganiseerd korps, noch aan eenige daarvoor 
in de plaats tredende · geldelijke verplichting; 
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som in eens en dat voorts geneeskundige be
handeling en al wat extra wordt gebruikt, 
zooals tabak, sigaren, bier, enz. ten laste ko• 
men van belanghebbenden ; dat van eene in• 
richting van weldadigheid of tot genezing of 
verpleging van zieken of gebrekkigen geen 
sprake is; dat de stichting evenmin is aan te 
merken als eene inrichting tot algemeen nut, 
vermits wel het bijzonder belang van enkele 
personen wordt behartigd, doch geenszins kan 
worden gezegd, dat daardoor wordt gehandeld 
in het algemeen belang ; dat bovendien de in• 
komsten der inrichting, waaronder schenkin• 
gen, na aftrek der admini stratiekosten, contri · 
butiën en hetgeen tot onderhoud en herstel· 
ling noodig is, tot vrome en godsdienstige 
doeleinden zal moeien worden gebezigd ; dat 
mitsdien in geen geval wordt voldaan aan 
den eisch, gesteld bij het slot van litt•. d van 
§ 1 van art . 4 der wet van 16 April 1896 
(Staatsblad n°. 72), gewijzigd en aangevuld bij 
art. 1 der wet van 2 Juni 1900 (Staa tsblad n°. 
77), ingevolge waarvan eventueele winsten al
leen mogen worden aangewend ien behoeve 
van inrichtingP.n als bij zooeven genoemd~ 
wetsbepalingen bedoeld of voor armenzorg ; 

dat door den Bisschop bij den Directeur 
he rplaatsing op de lijst is aangevraagd, onder 
opmerking , dat de eerste overweging van het 
besluit tot afvoering van het gesticht van de 
lijst dubbelzinnig is, doch, hoe ook opgevat, 
tot plaatsing op de lijst had moeten leiden; 
dat de Broeders der Congregatie zich inzon• 
derheid ten doel stellen het medewerken tot 
zedelijke verbetering van diegenen, wier ge
d rag in de wereld te wenschen over heeft ge• 
laten: dat juist uit die bepaling blijkt, dat 
het gesticht eene inrichting is ten algemeenen 
nutte; dat er steeds in het gesticht verpleeg· 
den aanwezig zijn, voor welke weinig of niets 
betaald wordt ; dat de eventueele baten, vol
gens art . 41 der Statuten, ten bate komen van 
de Congregatie of van het gesticht; dat velen 
der verpleegden geesteskranken zijn, zenuw• 
lijders, aan den drank verslaafden, lijders aan 
verkwistingsmanie, enz., die in dat stille en 
rustige ve rblijf van lieverlede tot beterschap 
komen; dat door genoemde patienten op te 
nemen, de openbare rust en de rust in de fa. 
milies wordt bevorderd, zoodat er geen enkele 
verpleegde in het gesticht aankomt, of zijne 
familie en stad- of dorpsgenooten zijn blijde, 
dat zij voorgoed of ten minste voor eenigen 
tijd van ben verlost zijn ; dat feitelijk tot dus
verre het batig saldo in de jaren, dat dit er 
was, steeds gebezigd is ten bate van het ge
sticht, naar aanwijzing van den Bisschop ; dat 

noch het bisdom , noch de parochiekerk te 
Helden, noch eenige andere godsdienstige in
richting tot dusverre ook maar een enkelen 
cent van het gesticht heeft ontvangen; 

dat bij beslissing dd. 6 Juli 1907, n°. 1634, 
de Directeur afwijzend op het adres heeft be
schikt , uit overweging, dat de motieven, wel
ke er toe geleid hebben, de stichting "Konings
lust" af te voeren van de lijst, geenszins op 
afdoende wijze zijn weerlegd ; 

dat van laatstgenoemde beschikking de Bis
schop bij Ons in beroep is gekomen ; 

Overwegende, dat in de inrichting, het ge
sticht " Koningslust", zijn gehuisvest de leden 
van de Congregatie van Broeders van den 
H. Franciscus te Koningslust, en daarnevens 
in het gesti cht worden opgenomen en ver
pleegd, volgens de instellingen der inrichting, 
.,Roomscb-Katholi eke jongelingen en mannen, 
voor wie de wereld niet dienstig is, en die 
zich het vaste besluit gesteld hebben , eene 
godsdienstige levenswijze aan te nemen" ; 

dat voor deze opneming in aanmerking blij
ken te komen drankzuchtigen, zenuwlijders, 
verkwisters en dergelijke personen ; 

dat derhalve de in richtiPg, bierbedoeld, voor 
zoover zij strekt tot opneming van personen, 
als boven is omschreven, moet worden aan
gemerkt als eene inrichting tot algemeen nut ; 

dat bedoelde opneming geschiedt tegen een 
betrekkelijk gering kostgeld : 

dat, blijkens het beding, vervat in de acte 
van schenking van het landgoed "Kon ingslust" 
aan het bisdom Roe:nnond, , .de opbrengst der 
geschonken goederen, na aftrek der admini
stratiekosten, contributiën , en hetgeen tot on
derhoud van en herstellingen aan dezelve noo
dig is, tot vrome of godvruchtige einden zal 
moeten worden gebezigd", en derhalve vol
doende gewaarborgd is, dat de eventueel te 
maken winst niet anders ten bate zal komen 
dan van inrichtingen als bedoeld bij art. 4 § 1 
d der wet op de personeele belasting, of voor 
armenzorg, h etgeen dan ook in werkelijkheid 
niet anders geschiedt; 

dat derhalve bedoelde inrichting behoort 
voor te komen op de lijst, bedoeld bij art. 4 
§ 2 der meeraangehaalde wet, voor zoover 
perceelsgedeelten van het bedoelde gesticht 
uitsluitend gebruikt worden voor de opneming 
van personen , als hierboven bedoeld ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te gelasten, dat het gesticht "Koningslust" 

te H elden zal worden geplaatst op de lijst , 
bedoeld bij art. 4 § 2 der wet van 16 April 
1896 (Staatsblad n°. 72) tot regeling van de 
personeele belasting, onder bijvoeging van de 
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bepaalde bij § 12, sub 2°. der Militie beschik• 
king 1909, eenige aanvulling en het ligt dan 
ook in het voornemen van den Minister van 
Oorlog om bij de eerstvolgende wijziging der 
Militie-beschikking 1909 evenvermelde bepa
ling te doen luiden als volgt : 

"2". De herkeuring, waarvan bij art. 1()() der 
,,wet sprake is, moet alleen worden aange
"vraagd ten aanzieu van ben, die krachtens 
"art. 96 der wet worden afgeleverd en bij wie 
"de ziekelijke gesteldheid of gebreken vóór 
,,hun inlijving bestonden." 

Het zal dan noodig zijn, dat den korpscom
mandanten bekend is, wie van de in September 
afgeleverde manschappen krachtens art. 99 
der wet zijn afgeleverd. 

Te dien einde heb ik de eer U H.E.G. te 
verzoeken de burgemeesters der gemeente in 
Uwe provincie uit te noodigen ten aanzien van 
de lotelingen , wier aflevering geschiedt krach
tens art. 99 der wet, van die omstandigheid 
melding te maken in kolom 13 (Aanmerkingen) 
der beide dubbelen van den staat model n•. 14 
voorgeschreven bij artikel 61 van het aange
vuld en gewijzigd Koninklijk besluit van 
2 December 1901 (Staatsblad n°. 230), alsmede 
in de overeenkomstige kolom van het ten aan
zien vau bedoelde lotelingen door hen af te 
geven uittreksel uit evenvermelden staat, welk 
uittreksel dient tot inschrijving van den be
trokken loteling in het stamboek. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
Voor den Minister, 

De S ec,·etaris-Generaal, (get.) J. B. KAN. 

23 Augustus 1909. BESLUIT, houdende ver
lenging van den termijn voor overbrenging 
van notarieele archieven naar het Rijks
archief in de provincie Noordholland. 
s. 299. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Justitie en van Binnenlandsche Zaken van 
den 14den Augustus 1909, lste Afdeeling C, 
n°. ó26 en van 19 Augustus 1909, n•. 22081, 
afdeeling Kunsten en Wetenschappen ; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is, om 
den termijn voor overbrenging van de notari
eele archieven, voor zooveel deze zal geschie
den naar het Rijksarchief in de provincie Noord
holland, met twee jaren te verlengen; 

Gelet op artikel 3 van den algemeenen maat
regel van bestuur. vastgesteld bij Koninklijk be
sluit van 23 Augustus 1907 (Staatsblad n•. 237); 

Hebben goedgevonden en verstaan . 
te bepalen, dat met twee jaren wordt ver-

lengd de termijn , binnen welken de overbreu 
ging van de in artikel 1 van den algemeenen 
maatregel van bestuur, vastgesteld bij Konink
lijk besluit van 23 Augustus 1907 (Staatsblad 
n°. 237), genoemde archieven, voor zooveel de
ze zal geschieden naar het Rijksarchief in de 
provincie Noordholland, volbracht moet zijn. 

Onze Ministers van Justitie en van Binnen
landsche zaken zijn, ieder voor zooveel hem 
betreft, belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblarl zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 23sten Augustus 1909. 
(get.) WILHELM.INA. 

De Minister van Justitie, (get.) NELISSEN. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

(get. ) HEEMSKERK. 
(Uitgeg. 7 Sept. 1909.) 

24 Augustus 1909. BESLUIT, waarbij gelast 
wordt, dat het gesticht "Koningslust" te 
H elden zal worden geplaatst op de lijst, 
bedoeld bij art. 4 § 2 der wet op de perso
neele belasting. S. 300. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep ingesteld door 
J. H . DREBMANS, Bisschop van Roermo11d, in 
zijne hoedanigheid van opperbestuurder van 
het gesticht "Koningslust" te Helden, tegen 
de beslissing van den Directeur der directe 
belastingen, invoerrechten en accijnze11 te 
Maastricht dd. 6 Juli 1907, afdeeling Directe 
Belastingen, n°. 1634, genomen op zijn verzoek 
om herplaatsing van genoemd gesticht op de 
lijst, bedoeld bij art. 4 § 2 der wet van 16 
April 1896 (Staatsblad n°. 72) tot regeling van 
de personeele belasting; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestunr, gehoord, advies van 16 
Januari 1908, n•. 263; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van-19 Augustus 1909, n°. 38, Directe 
Belastingen ; 

Overwegende, dat het gesticht "Koningslust" 
bij beschikking van den directeur voornoemd 
van 8 Mei 1907, Directe Belastingen, n°. 62:l , 
van de lijst is afgevoerd, uit overweging, dat 
blijkens de ingewonnen inlichtingen in het ge 
sticht kunnen worden opgenomen Roomsch
Katbolieke jongelingen en mannen, voor wie 
de wereld niet dienstig is, en die zich het 
vaste besluit hebben gesteld, eene godsdiensti
ge levenswijze aan te nemen; dat voor de'1.e 
personen aan kostgeld wordt betaald eene som 
van / 200,- of/ 300,- per jaar of wel eene 
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model worde gewijzigd , heb ik het toch ge
wenscht geacht bij gelegenheid van de in
voering van die wet een nieuw model vast te 
stellen, waar het bestaande in zooverre wijziging 
behoeft, dat voortaan in de kennisgeving van 
ongevallen oo,k de leeftijd der getroffene worde 
vermeld . 

Het zal mij aangenaam zijn , indien U H .E.G. 
wil bevorderen , dat aan ieder der burgemeesters 
in Uw gewest een afdruk van de beschikking 
en het model wordt toegezonden met verzoek 
deze stukken zoo spoedig mogelijk, in ieder 
geval vóór den 1 sten September a.s., op welk 
tijdstip de bovenaangehaalde wijzigingswet en 
de bijgaande beschikking in werking zullen 
treden, in hunne gemeenten ter openbare kennis 
te brengen en een exemplaar van het model 
voor belanghebbenden ter gemeentesecretarie 
ter inzage beschikbaar te houden . 

Voorts zoude ik het op prijs stellen. indien 
U H.E.G. de aandacht van Heeren Burge
meesters wilde vestigen op de wijziging, welke 
art. 12 der Veiligheidswet ondergaan heeft. 
In hoofdzaak bestaat deze daarin, dat de 
hoofden of bestuurders van inrichtingen, als 
daar bedoeld , geen kennis meer behoeven te 
geven van in hunne onderneming voorgekomen 
ongevallen aan den Burgemeester, indien in
gevolge art. 61 der Ongevallenwet 1901 aan
gifte van het ongeval heeft plaats gehad. In 
verband hiermede worden de werkzaamheden 
der Burgemeesters ten behoeve van het onder-

• zoek van ongevallen zeer belangrijk beperkt. 
Zij zullen slechts die ongevallen hebben te 
onderzoeken waarvan hun op grond van het 
wetsartikel kennis wordt gegeven. Intusschen 
zoude het mij aangenaam zijn, indien U H.E.G. 
hen erop wilde wijzen, dat ik het op hoogen 
prijs zoude stellen, indien zij hunnen bijstand 
wilden verleenen aan d e districtshoofden der 
arbeidsinspectie, die dezen mochten inroepen 
ten behoeve van het onderzoek van ongevallen , 
die niet door tusschenkomst van Heeren 
Burgemeesters krachtens art. 12 der Veilig
heidswet ter kennis van de districtshoofden 
zijn gebracht, maar waarvan hun overeen· 
komstig art. 61 der Ongevallenwet mededeeling 
is gedaan. Laatstgenoemd wetsartikel is ge· 
wijzigd bij de wet van 1 Juli 1909 (Staatsblad 
n°. 249). 

Een voldoend aantal exemplaren van deze 
circulaire gaat hierbij ter verzending aan de 
verschillende Burgemeesters in uw gewest . 

De M in. van ~andbouw, Nijverheid en Handel, 

(get. ) A. S. TALMA. 

21 Augustus 1909. BESLUlT van den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel tot 
uitvoering van h et Koninklijk besluit van 
26 Maart 1909, betreffende art. 6 van de 
W et op de uitvoerkeuring van vleesch 1907 
(Staatsblad n°. 217). 

De Minister van L andbouw, Nijverheid en 
Handel ; 

Gelet op art. 3 van het Koninklijk besluit 
van 26 Maart 1909 n°. 26, gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van 13 A pril 1909 n°. 62; 

Heeft goedgevonden : 
te bepalen, dat, met ingang van 1 Septem

ber 1909, de minimumvergoeding, genoemd 
in de slotbepaling van art. 1 van het Ko
ninklijk besluit van 26 Maart 1909 n°. 26, ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 13 April 
1909 n°. tl2, zal worden verlaagd tot f 7.50, 
in die gevallen, waarin in eene slachterij niet 
langer dan gedurende vijf achtereenvolgende 
uren per etmaal voor uitvoer is geslacht. 

's Gravenhage, 21 Augustus 1909. 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, (get.) V ERSTEEG. 

21 Augustus 1909. M1ssrvE van den Minister 
van fünnenlandsche Zaken aan de Com
missarissen der Koningin , betreffende de 
h erkeuring van m iliciens, ingelijfd krach
tens art. 99 der Milit iewet 1901 in Sep
tember van het lichtingsjaar. 

Bij een uwer ambtgenooten was de vraag 
gerezen of het tweede gedeelte van den eersten 
volzin van artikel 99, 2• zinsnede, der Militie
wet 1901 ook geldt voor hen, die in het tijd
vak van 16-30 September van het lichtings
jaar krachtens dat artikel worden ingelijfd, 
meer bepaaldelijk of op deze personen artikel 
100 al dan niet kan worden toegepast. 

Naar het oordeel van mij en dat van den 
Minister van Oorlog behooren bovenbedoelde 
lotelingen niet aan herkeuring bij Gedeputeerde 
Staten krachtens ·artikel 100 te worden onder
worpen. De algemeene bewoordingen, waarin 
het laatste gedeelte van den eersten volzin 
van artikel 99, tweede zinsnede, is gesteld, 
doet deze bepaling van toepassing zijn op alle 
lotelingen, die mgevolge dat wetsartikel bij de 
militie zijn ingelijfd, hetzij zulks is geschied 
in September van het lichtingsjaar, hetzij in 
Maart of Mei van het jaar daaropvolgende. 
Met die toepassing houdt verband de ver
vanging van de woorden " in Maart, Mei of 
Juni van het vorig jaar" in art. 99 (oud), dooi· 
de woorden " in Maart of Mei van het jaar 
hunner lichting" in art. 99 (nieuw). 

In verband hiermede behoeft evenwel het 



474 · 20 AUGUSTUS 1909, 

Aanduiding van het,qeen in nevens
staande kennisgeving moet 

wordm ingevuld. 

Aard der inrichting. 

Naam en voornaam van den 
persoon, wien h et ongeval is 
overkomen. 

Dag en uur, waarop h et onge
val plaats had. 

Bedrijf, waarin het ongeval is 
voorgekomen. 

Plaats van het ongeval. 

Werkzaamheden, waarbij het 
ongeval is voorgekomen. 

A11rd van het ongeval en om-1 
schrijving van het lichamelijk 
letsel. 

Oorzaak van het ongeval. 

Handteekening. 

Naam der gemeente, waar het 
ongeval plaats had. 

KENNISGEVING 

overeenkomstig art. 12 der VeiligheidStoet (wet ,,an :.!0 Juli 1895, 
Staatsblad n°. 137, gewijzigd bij die van ] .Juli 19091 

Staatsblad n°. 245). 

Ondorgeteekende. 
wonende te 

straat 
0 

gracht enz. n · 

gelegen in de gemeente . 
straat 

0 
gracht enz. n · 

wonende te 
straat 

0 

gracht enz. n · 
gehuwd 

ongehuwd ' van beroep 

op . dag, den 
voor . na middags te 

in. 

terwijl h~ zich bevond 
ZIJ 

en zich bezighield met 

ten gevolge van 

Aan 
den Heer Burgemeestei· 

van . 

ure 

Den 

aan 
hoofd 

bestuurder van 

aan 

verklaart, dat 

aan 

oud , . jaren , 

19 ., des 

19 

De Burgemeester van . . verklaart, dat deze 
kennisgeving door hem is ontvangen den 

20 Augustus 1909. MrssrvE van den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel aan 
de Commissarissen der Koningin, betref
fende het model der kennisgeving, bedoeld 
bij art. 12 der Veiligheidswet. 

den vorm der kennisgeving. bedoeld in art. 12 
der Veiligheidswet, gewijzigd bij de wet van 
1 Juli 1909 (Staatsblad n°. 245), met daarbij 
behoorend model. Hoewel deze wijzigingswet 
niet bepaaldelijk vordert , dat het laatstelijk 
bij beschikking van 30 Mei 1904, n°. 2316, 
Afdeeling Arbeid, door den toenmaligen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken vastgestelde 

Ik heb de eer U E .E .G. hiernevens te doen 
toekomen een aantal afdrukken van mijne 
beschikking van heden tot vaststelling van 
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Overwegende, dat artikel 36, 2de lid, van de 
Drankwet, (Staatsblad 1904 no. 236) bepaalt, dat 
het verlof wordt geweigerd, wanneer de loca• 
liteit waarvoor het wordt gevraagd, niet vol• 
doet aan de eischen, gesteld krachtens art. 36 
dier wet ; 

dat krachtens art. 36 die r wet eischeu zijn 
gesteld bij de artikelen 10-16 van Ons besluit 
van 7 Februari 1906 (Staatsblad n°. 22), gewij
zigd bij Ons besluit van 26 Mei 1909 (Staats· 
blad no. 127) ; 

dat de localiteiten, voor welke door burge
meester en wethouders van Limbricht bij hun 
bovenvermeld besluit· aan P. J . TuMMERS 

verlof is verleend, niet voldoen resp. aan de 
eischen, gesteld bij de artikelen 16 en 10 van 
Ons aangehaald besluit ; 

dat ten behoeve van eerstbedoelde localiteit 
door Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
afwijking van het bepaalde bij artikel 16 niet 
is toegestaan ; 

dat bovenvermeld besluit vnn burgemeester 
en wethouders van Limbricht derhalve is ge
nomen in strijd met de wet ; 

Gelet op artikel 163 der G<,meentewet; 
Den Raad van State gehoord, advies van 

3 Augustus 1909, n•. ló ; 
Gezien het nader rapport van Onzen Mi

nister van Binnenlaudsche Zaken van 13 Au· 
gustue 1909, n•. 8206, afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
voormeld besluit van burgemeester en wet

houders van Limbricht, d.d. 29 Maart 1907, 
n°. 18, te vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst, 
en in afschrift aan den Raad van State mede
gedeeld zal worden. 

H et Loo, den 17den Augustus 1909. 

(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken. 

(.get.) HEEMSKERK. 

( Uitgeg. 8 Sept. 1909.) 

17 Augustus 1909. BESLUIT, houdende vrij
stelling van briefport. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 12 Augustus 1909, no. 3047, 
afdeeling P . en T. ; 

Gelet op artikel 1 van het Koninklijk be
sluit van 19 December 1892 (Staatsblad n•. 284), 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 12 Janu
ari 1904 (Staatsblad n•. 8), tot uitvoering van 
artikel 24 der wet tot regeling der brieven. 
posterij, waarvan de tekst is bekend gemaakt 
bij K oninklijk besluit van 9 October 1908 
(Staatsblad no. 316); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de vrijstelling van briefport, verleend aan 

de Inspecteurs der Registratie en Domeinen 
voor- hunne dienstbriefwisseling met de Ge
meentebesturen· binnen den kring hunner in
spectie, uit te breiden tot hunne briefwisseling 
over dienstzaken met de besturen van Gemeen
ten, buiten hunne inspectie ~elegen. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan onze Ministers van 
Binnenlandsche Zaken en van Financiën. 

Het Loo, den 17 Augustus 1909. 
(get.) WILH EL MINA. 

De Min . van Waterstaat, (get. ) L. H.W. REGOU'l' . 

20 Augustus 1909. BESCHIKKING van den 
Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel tot vaststelling van den vol'm der 
kennisgeving, bedoeld bij art. 12 der Vei
ligheidswet. 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel , 

Gelet op art. 12 der Veiligheidswet (wet 
van 20 J uli 1896 Staatsblad n°. 137, gewijzigd 
bij de wet van 1 Juli 1909, Staatsblad n•. 246); 

H eeft goedgevonden : 
te rekenen van 1 September 1909 den vorm der 
kennisgeving, bedoeld bij art. 12 der Veilig
heidswet, vast te stellen overeenkomstig het 
bij deze beschikking gevoegde model. 

's Gravenhage, 20 Augustus 1909. 
De Minister voornoemd, 

(get.) A . S. TALMA. 
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behoud, gemaakt bij het tweede lid van artikel 
16 van het verdrag, de terugbetaling der schade
loosstellingen van getuigen en der kosten, ver
oorzaakt door de wegens het niet-verschijnen 
eens getuigen noodzakelijk geworden tusschen
komst van een gerechtsdienaar, niet worden 
verlangd. Hetzelfde geldt met betrekking tot 
de bij het tweede lid van artikel 23 van het 
verdrag genoemde schadeloosstellingen van ge
tuigen. 

7. Voor zooverre volgens het te '8 (havenhage 
gesloten verdrag betreffende de burgerlijke 
rechtsvordering in verband met artikel 6 dezer 
verklaring kosten in rekening kunnen worden 
gebracht, worden deze berekend na.ar de voor
schriften, die in den aangezochten Sta.at voor 
gelijke bemoeiingen in inla.ndsche aangelegen
heden gelden. 

8. Deze verklaring treedt den lsten Septem
ber 1909 in werking en blijft van kracht tot den 
dag, waarop zes maanden zijn verstreken na 
opzegging door eene van beide partijen. 

De bepalingen der artikelen 6 en 7 dezer 
verklaring zijn niet meer van kracht, zoodra de 
eene partij eene dienovereenkomstige mede
deeling aan de andere doet. 

Deze verklaring zal tegen eene overeenkom
stige verklaring der Duitsche Regeering inge
wisseld worden. 

Berlijn, den 31 Juli 1909. 

N amena en in opdracht van de Konink

lijke Nederlandache Regeering, 

(get.) GEVERS. 

14 Augustus 190!l. B11:sLUl'l' van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken, betreffende de 
zitting van de hoofdstembureau's voor de 
verkiezing van leden van den raad der 
gemeente Haarlemmermeer. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken; 
Gelet op art. 93, derde lid , der Kieswet; 

Heeft goedgevonden : 
na ingewonnen advies van Uedeputeerde 

Staten van Noordholland, te bepalen, dat in 
de kiesdistricten voor de verkiezing van leden 
van den raad der gemeente Haarlemmermeer, 
de zitting van de hoofdstembureau's tot het 
vaststellen van den uitslag der verkiezing, ge
houden wordt onmiddellijk na afloop van de 
werkzaamheid bedoeld in art. 92, eerste lid, 
der Kieswet. 

's Gravenhage, 14 Augustus 1909. 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, (qe f.) J. B. KAN. 

ltl A.u,guatus 1909. BESLUIT, houdende vrij• 
stelling van invoerrecht voor amyl-acetaat, 
benoodigd bij de werkzaamheden in fa. 
brie ken van electrische gloeilampen. S. 297. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 23 Juli 1909, n°. 125, Accijnzen; 

Gezien de wet van 11 December 1893, 
(Staatablad n°. 175); 

Den Ra.ad van State gehoord (advies van 
3 Augustus 1909, n°. 17) ; 

Gelet op het n :i.der rapport van Onzen voor
noemden Minister van 11 Augustus 1909, 
n°. 116, Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Eenig artikel. 

Er wordt vrijstelling van het invoerrecht ge
noten voor amyl-acetaat, benoodigd bij de werk
zaamheden in fabrieken van electrische gloei
lampen. 

Ten aanzien van die vrijstelling zijn van toe
passing de bepalingen, vervat in de a.rtt. 3 tot 
en met 11 van Ons besluit van 11 Augustus 
1908 (Staatsblad n°. 284). 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatablad zal worden geplaatst, en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 16den Augustus 1909. 
(qet .) W I L H E L MIN A. 

De Minisfe:,· i:an .F'inanciln, (get. ) KoLKMAN. 

(Uitgeg. 28 Aug. 1909.) 

lï Augustus 1909. BESLUIT, tot vernietiging 
van het besluit van burgemeester en wet
h ouders van Limbricht, dd. 29 Maart 1907, 
n•. 18, waarbij 11an P. J. TuMMERS, aldaar, 
verlof voor den verkoop van alcohol
houdenden drank, anderen dan sterken 
drank is verleend. S. 298. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordrallht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 16 Juli 1909, 
no. 6748, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, 
betreffende het besluit van burgemeester en 
wethouders van Lirnbricht, d.d. W Maart 1907, 
no. 18, waarbij aan P . J. TUMMERS, aldaar, 
verlof voor den verkoop van alcoholhoudenden 
drank, anderen dan sterken drank, is verleend 
voor twee localiteiten, resp. groot 22.60 M•. 
en 13.86 M2., in het perceel, plaatselijk bekend 
wijk A, n°. 64; 
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g.erl ijke rechtsvordering van 17 Juli 1905, ge
teekende Verklaring ter verdere vereenvoudi: 
ging der rechtsbetrekkingen, waarvan een af
druk bij dit besluit is gevoegd ; 

Mede gezien het door Ons bij artikel 2 der wet 
van 15 Juli 1907 (Staatablad n°. 197) gemaakt 
voorbehoud; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 11, Augustus 
1909, n°. 16756, Directie van het Protocol ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
De bekendmaking van gezegde verklaring te 

bevelen door plaatsing van dit besluit in het 
Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementim 
van Algemeen Bestuur, worden, ieder voor zoo
veel hem betreft, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 14den Augustus 1909. 
(g,t.) WlLHEL:\fl :--1 .\.. 

De 
(gd .) 

Minü t '!'I· van Builenlandsr.he Za ken, 
I{, DE MARE ES VAN 8WINDJ,;Rll:N. 

\ Uitgeg. 24 Aug. 1909.) 

VE RK LA RING. 

Tusschen de Nederlandsche en de Duitsche 
Regeeringen is, in aansluiting aan het op 17 Juli 
1905 te' s Gravenhage gesloten verdrag betreffen
de de burgerlijke rechtsvordering, ter verdere 
vereenvoudiging van de rechtsbetrekkingen, 
omtrent het navolgende overeengekomen. 

Art. 1. Overeenkomstig het bepaalde bij het 
vierde lid van a rtikel 1 en bij het vierde lid 
van artikel 9 van het op 17 Juli 1905 te 's Gra
venhage gesloten verdrag betreffende de burger
lijke rechtsvordering, staat het aan de Neder
landsche en aan de Duitsche rechterlijke auto
riteiten vr~i met elkander eene rechtstreeksche 
briefwisseling te voeren in alle gevallen, waarin 
door het verdrag de r echtsbetrekkingen in 
burgerlijke en handelszaken betrekkelijk tot 
de mededeeling van gerechtelijke of buiten. 
gerechtelijke stukken en tot de uitvoering van 
rogatoire commissiën geregeld zijn. 

Het staat echter iedere partij vrij de mede
d eeling van gerechtelijke en buitengerechtelijke 
stukken ook, overeenkomstig het eerste lid 
van artikel 1 van het verdrag, door den Consul 
te doen aanvragen. 

2. Tot de rechtstreeksche briefwisseling zijn 
bevoegd aan de zijde van Nederland: alle rech
terlijke autoriteiten, echter voor de ontvangst 
van verzoeken om mededeeling van gerechte
lijke en buitengerechtelijke stukken en van 
andere verzoeken om rechtsbijstand slechts de 
officieren van justitie bij de arrondissements
rechtbanken ; aan de zijde van het Duiteche 

Rijk : alle rech terlijke autoriteiten , echter voor 
de ontvangst van verzoeken om mededeeling 
van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken 
en van andere verzoeken om . rechtsbijstand 
slechts de Voorzitter s der "Landgerichte" . 

In geval van betrekkelijke onbevoegdheid der 
aangezochte autoriteit wordt het verzoek ambts
halve aan de bevoegde autoriteit toegezonden 
en wordt hiervan onverwijld kennis gegeven 
aan de autoriteit, van welke het verzoek a f
komstig is. 

3. In de r echtstreeksche briefwisseling wor
den de brieven der rechterlijke autoriteiten aan 
beide zijden in ha.re landstaal gesteld. 

De bepalingen van a rtikel 3 van het te 's Gra
venha{/e gesloten verdrag betreffende de burger
lijke rechtsvordering omtrent de taal, waarin 
de aldaar bedoelde stukken behooren te zijn 
gesteld of vertaald, blijven van kracht. Zijn 
bij deze stukken de voorgeschreven vertalingen 
niet gevoegd, dan worden deze door de aange
zochte autoriteit op kosten van de verzoekende 
autoriteit verschaft. 

4. De bepalingen van het tweede lid van ar
tikel 3 dezer verklaring zijn van toepassing 
op de in artikel 19 van het te '8 Gravenhage ge
slo ten verdrag betreffende de burgerlijke rechts
vordering bedoelde stukken, welke behooren 
te worden gevoegd bij de langs diplomatieken 
weg over te ma.ken verzoeken tot uitvoerbaar
verklaring van veroordeelingen in de kosten. 

5. Overeenkomstig het voorbehoud, gemaakt 
bij het tweede lid van artikel 6 van het te 's-Gra
venhage gesloten verdrag betreffende de burger
lijke r echtsvordering kan ieder van beide par
tijen op het gebied der andere 'partij in alle ge
vallen, behalve waar het onderdanen dezer 
laatste geldt, zonder aanwending van eenig 
dwangmiddel door hare diplomatieke of consu
laire ambtenaren gerech telijke of buitenge
rechtelijke stukken rechtstreeks doen mede
deelen. 

Hetzelfde geldt overeenkomstig het voorbe
houd gemaakt bij artikel 15 van het verdrag 
voor de uitvoering van rogatoire commissiën. 

6. Overeenkomstig het voorbehoud, gemaakt 
bij het tweede lid van artikel 7 van het te 
's Gravenhage gesloten verdrag betreffende de 
burgerlijke rechtsvordering, kan de terugbe
taling der kosten, veroorzaakt door de tusschen
komst van een gerechtsdienaar in de gevallen, 
bedoeld bij ar tikel 3 van het verdrag, niet ver
langd worden, wanneer het in dat artikel be
doeld verzoek slechts gedaan werd voor het 
geval dat de handelwijze geregeld bij artikel 2 
van het verdrag, niet tot het gewenschte doel 
Jeidt . Voorts kan, overeenkomstig het voor-
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minderjarige tot zich te nemen en te verzor
gen dan wel daartoe bereids zijn overgegaan. 

Bedoelde besturen en instellingen kunnen 
gemelde vergoeding rechtstreeks aan mijn De 
partement aanvragen, waarbij de noodige inlich
tingen zijn te verstrekken, als namen, geboorte
datum en geboorteplaats van den minderjarige 
en van de ouders, alsmede woonplaats (ook 
straat en huisnummer) van de laatsten, opdat 
mijnerzijds zoo noodig eene verklaring als voor
meld ter bestemmingsplaats kunne worden 
gevraagd. Wijl dit laatste langs diplomatieken 
weg moet geschieden, wat meestal veel tijd 
vordert, verdient het aanbeveling, dat, zoo het 
betrokken gemeente- of armbestuur officieus 
de vereischte zekerheid kan verkrijgen, met 
het voorthelpen van den minderjarige niet 
gewacht worde op toekenning van vergoeding 
door mijn Departement. 

Waar het geldt minderjarigen voort te hel
pen naar in het buitenland wonende betrek
kingen, die de ouders vervangen , ware op 
dezelfde wijze te handelen en kan mede over
eenkomstig het voormelde vergMding worden 
verkregen. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Voor den Minister , 

De Secretar~s-Generaal, (get.) J. B. KAN. 

11 Augustus 1909. MISSIVE van den Direc
teur van het Centraal Bureau voor de 
statistiek, betreffende de vaststelling van 
het bevolkingscijfer. 

Nu de vaststelling van bet bevolkingscijfer 
:voor iedere gemeente, elke provincie en van 
het Rijk, op 1 Januari i909, ditmaal is geschied, 
nadat, in tegenstelling met vroeger, aan de 
gemeentebesturen de gelegenheid is gegeven 
vooraf van de berekening van het bevolkingscij
fer hunner gemeente kennis te nemen en even
tueele opmerkingen, die tot wijziging konden 
leiden, in te zenden, zoodat in het thans vast
gestelde cijfer geen verandering meer zal wor
den gebracht, is gebleken dat door deze maat
regel de publicatie van .het bevolkingscijfer, 
in haar geheel, een zestal weken later plaats 
bad dan vorige jaren het geval was. Daar het 
mijn voornemen is om, ten bate der juistheid 
van het vast te stellen cijfer, bovengenoemde 
wijze van doen ook in het vervolg toe te pas
sen, meen ik mij te mogen veroorloven de 
hulp van U H.E.Gestr. in te roepen, ten einde 
te beproeven de fouten, die ditmaal aan het 
licht kwamen en die allen te wijten zijn ge
weest aan onnauwkeurige boeking, in die ge
.meenten, waar zich verschillen voordeden, te 
voorkomen. 

·Het zal daartoe noodig zijn den aard der 
gemaakte fouten te kennen. Deze bestond in: 

a. het vermelden van mannelijke geborenen 
op kaarten voor meisjes; 

l,_ het vermelden van vrouwelijke geborenen 
op kaarten voor jongens; 

c. het verkeerd vermelden van het geslacht 
van over-ledenen op sterfte-telkaarten; 

d. het opnemen op de staten der woonplaats
veranderingen in de kolommen "vestiging" en 
,,vertrek" van geborenen en overledenen bui
ten de gem1>ente van werkelijke woonplaats, 
terwijl van die geboorte- en sterfgevallen reeds 
kennisgevingen - formulieren A en C -, 
ingevolge de bepalingen van het Koninklijk 
besluit van 27 Juli 1887 (Staatsblad n°. 140) , 
aan mijn Bureau waren ingezonden en dien
tengevolge aan mijn Bureau die geboorte- en 
sterfgevallen reeds ten voordeele of nadeele 
van het bevolkingsciJfer der betrokken ge
meenten in rAkening waren gebracht; het ge
volg van deze onjuiste wijze van handelen 
was dat een aantal dubbel-tellingen hebben 
plaats gehad ; 

e. het niet aan mijn Bureau opgeven van in 
het buitenland geboren of overleden personen, 
behoorende of behoord hebbende tot de werke
lijke bevolking eener N ederlandsche gemeente. 

Hoogst aangenaam zal het mij zijn wanneer 
U H.E.Gestr. de gemeentebesturen in Uwe 
provincie op deze fouten zoudt willen wijzen 
en hen het verzoek zoudt willen doen zorg
vuldig te waken voor eene juiste boeking van 
de gegevens ten behoeve der bevolkingssta
tistiek, opdat in het vervolg de thans noodig 
geweest zijnde, omvangrijke correspondentie 
zal kunnen worden voorkomen en zoo weinig 
mogelijk vertraging in de publicatie van het 
bevolkingscijfer plaats heeft. 

De Directeur van hef Centraal Bureau 
voor de Statistiek, 

(get.) METHORST. 

14 Augustus 1909. BESLUIT, bevelende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
op 31 Juli 1909 te Berlijn namens de 
Nederlandsche en Duitsche Regeeringen, 
in aansluiting aan het Verdrag betreffende 
de burgerlijke rechtsvordering van 17 Juli 
1905, geteekende Verklaring ter verdere 
vereenvoudiging der rechtsbetrekkingen. 
s. 296. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien de op 31 Juli 1909 te Berlijn namens 
de Nederlandsche en Duitsche Regeeringen, in 
aansluiting aan het Verdrag betreffende de bur-
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Wanneer het in dringende gevallen noodig 
mocht zijn, kan het vleesch verzonden worden 
met een schriftelijk bewijs van den burgemees
ter of diens plaatsvervanger, vermeldende de 
hoeveelheid, de afkomst van onteigend vee, de 
bestemmingsplaats, den ontbieder, den ver
voerder en den tijd binnen welken het vervoer 
moet worden volbracht. In dat geval moet 
steeds zoo spoedig doenlijk van de afgegeven 
bewijzen aan den daarbij betrokken ontvanger 
der accijnzen worden kennis gegeven. 

Onze Ministers van Financien en van Land
bouw, Nijverheid en Handel zijn belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het St,aa,tsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den !Oden Augustus 1909. 

(get.) WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 

(get. ) KOLK.MAN. 

De Min. van Landbouw; Nijverheid en Handel,, 
(get.) A. S. TALMA. 

(Uitgeg. 28 A.ug. 1909.) 

11 Augustus 1909. BxsLUIT, houdende vrij
stelling van het invoerrecht voor rothyl
chloride (chloormthyl), benoodigd bij de 
werkzaamheden in fabrieken van reuk
waren. S. 295. 

W IJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 17 Juli 1909,n°.63,Accijnzen; 

Gezien de wet van 11 December 1893 (St,aa,ts
blad n°. 175); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
27 Juli 1909, n°. 12); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 Augustus 1909, n°. 87, 
Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen: 

Eenig artikel. 

Er wordt vrijstelling van het invoerrecht ge
noten voor aethylchloride (chlooraethyl), be
noodigd bij de werkzaamheden in fabrieken van 
reukwaren. 

Ten aanzien van die vrijstelling zijn van toe
passing de bepalingen, vervat in de artt. 3 tot 
en met 11 van Ons besluit van 11 Augustus 
1908 (Staat.sblad n°. 284). 

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

afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den llden Augustus 1909. 

(get. ) W I L H E L M I N A. 
De Minister van Financiën, (get. ) K oLK~UN. 

(Uitgeg. 24 Au_q 1909.) 

11 Augustus 1909. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Gede
puteerde Staten der provinciën, betreffende 
het voorthelpen van minderjarige Neder
landers buitenslands. 

Volgens medededeeling van het Departement 
van Justitie is gebleken, dat meermalen hier 
te lande aangetroffen onvermogende minder
jarige Nederlanders, wier ouders in het buiten
land wonen, slechts worden voortgeholpen tot 
aan de grens van ons land, zonder dat vooraf 
met de vreemde autoriteiten ovArleg is ge
pleegd om die kinderen verder te helpen. In 
dergelijke gevallen weigeren met name de 
Duitsche politieautoriteiten hunne medewer
king te verleenen. 

Om den minderjarige op de meest eenvou
dige en doelmatige wijze inderdaad naar zijne 
ouders voort te helpen, zal het noodig wezen 
hem een reisbiljet te verstrekken nanr de woon
plaats der ouders of voldoende reisgeld om 
die plaats te bereiken, benevens zoo noodig 
eenig geld om gedurende de reis in zijn levens• 
onderhoud te kunnen voorzien . Tevens is het 
gewenscht, dat die minderjarige in het bezit 
zij van eenig papier. waarmede hij zich vol
doende kac legitimeeren. .Bij vertrek naar 
Duitschlund zal een bewijs van Nederla1.1der
schap, afgegeven door den Commissaris der 
Koningin, zijn mede te geven. 

Ik heb de eer Uw College te verzoeken den 
inhoud van dit schrijven ter kennis te bren
gen van de gemeentebesturen en van de open
bare armbesturen en andere daarvoor in aan
merking komende instellingen van weldadig
heid met uitnoodiging zooveel mogelijk dien
overeenkomstig te handelen. Daarbij gelieve 
U mee te deelen , dat ik bereid ben aan 
die besturen of instellingen op aanvraag de 
kosten van zoodanige reis van een minderjarige 
te vergoeden voor zooveel betreft het vervoer 
van het N ederlandsch grensstation tot de woon
plaats van de ouders, met de kosten van levens
onderhoud tijdens dat deel der reis, mits ten 
genoege van mijn Departement uit eene ver
klaring van de politie of overheid der plaats 
van bestemming of op andere overtuigende 
wijze blijke, dat de ouders werkelijk daar 
wonen en dat zij in staat en bereid zijn den 
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en Handel is belR.st met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan a.fschrüt zal worden ge
zonden aan den Ra.ad van Sta.te. 

Het Loo, den !Oden Augustus 1909. 
(qet.) W I L H E L M I N .A. 

De Min. vàn Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(get.) A. S. TAL111A. 

(Uitgeg. 12 Aug. 1909.) 

10 Augustus 1909. BESLUIT, houdende wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 
26 Januari 1907 (Staatsblad n°. 20). tot 
vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld in artikel 1 der 
Caissonwet 1905. S. 293. 

WIJ WILRELMIN A, KNZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 9 Juni 
1909, n°. 1500, afdeeling Arbeid; 

Overwegende, dat in verband met eene reor
ganisatie van de a.rbeidsinspectie in Ons besluit 
van 26 Januari 1907 (Staatsblc.d n°. 20) eene 
wijziging behoort te worden aangebracht ; 

Gezien artikel 1 der Caissonwet 1905 (wet van 
22 Mei 1905, Staatsblad n°. 143, gewijzigd bij 
die van 1 Juli 1909, Staatsblad n°. 248); 

Den Raa.d van Sta.te gehoord (advies van 
13 Juli 1909, n°. 23) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen ge
noemden Minister van 16 Augustus 1909, n°. 
2030, afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

E enig artikel. 

In artikel 35 van Ons besluit van 26 Januari 
1907 (Staatsblad n°. 20) wordt in plaats van de 
woorden "den inspecteur van den arbeid" ge
lezen : ,,het districtshoofd der arbeidsinspectie". 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrüt zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den !Oden Augustus 1909. 
(get.) WILHELM NA. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(get.) · A. S. TALMA. 

(Uitgeg. 12 Aug. 1909.) 

10 Augustus 1909. BESLUIT, houdende bij• 
zondere bepalingen met betrekking tot 
den accijns op het geslacht van onteigend 
vee. S. 294. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Financiën en van Landbouw, Nijverheid en 
Handel, van 1 Juli 1909, n°. 101, Afdeeling 
Accijnzen, en van 26 Juni 1909 Directie van 
den Landbouw, n°. 4219, Afdeeling Veeartsenij
kundige Dienst; 

Gezien art. 45 der wet van 20 Juli 1870 
(Staatsblad n°. 131), tot regeling van het veeart
senijkundig Staatstoezicht en de veeartsenij
kundige politie ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 Juli 1909, n°. 51); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 29 Juli 1909, n°. 45, Af
deeling Accijnzen, en van 4 Augustus 1909, 
Directie van den Landbouw, n°. 7534, Afdeeling 
Veeartsenijkundige Dienst; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. Vóór of dadelijk bij het afmaken van 

op den voet der bovengenoemde wet van 20 Juli 
1870 (Staatsblad n°. 131) onteigend vee wordt 
daarvan door of namens den burgemeester 
schrütelijk kennis gegeven aan den inspecteur 
of den ontvanger der accijnzen over de gemeen
te waar het afmaken plaats heeft, onder op
gaaf van: 

de plaats waar het vee is of was gestald ; 
de plaats waar het afmaken zal geschieden of 

geschiedt; 
den dag en het uur van aanvang van het af

maken; 
het aantal stuks vee, dat wordt afgemaakt, 

onder opgaaf voor elk stuk van soort en kleur 
(haar). 

In spoedeischende gevallen kan de voormelde 
kennisgeving worden gedaan aan een ander meer 
nabijzijnd ambtenaar der accijnzen. 

2. De verschuldigde accijns, bedragende tien 
percent van de onzuivere opbrengst van den 
verkoop, de bedongen onraad inbegrepen, wordt 
binnen drie dagen nà den verkoop, onder over
legging eener door of namens den burgemeester 
gewaarmerkte nota, tegen quitantie betaald bij 
den in art. 1 bedoelden ontvanger der accijnzen. 

3. Op vertoon van de in art. 2 bedoelde qui
tantie kunnen geleibiljetten worden aange
vraagd tot vervoer van het vleesch. 

Is vóór de betaling van den accijns vervoer 
van het vleesch noodig, dan kan de ontvanger 
der accijnzen de benoodigde geleibiljetten af
geven op schriftelijke aanvraag van den bur
gemeester of van dengene, die hem vervangt 

Die afgüte kan zoo noodig geschieden door een 
ander ambtenaar der accijnzen, hiertoe door 
den ontvanger gemachtigd. 
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bracht en dat het ook uitanderenhoofdenoodig 
is dat besluit te wijzigen en enkele bepalingen 
daarvan opnieuw vast te stellen; 

Gezien de artikelen 6 en 7 der Veiligheidswet 
(wet van 20 Juli 1895, Staatsblad n°. 137, ge
wijzigd bij die van 1 Juli 1909, Staatsblad 
n°. 245); ' 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 Juli 1909, n°. 23); 

Gezien het nader rapport van Onzen genoem
den Minister van 6 Augustus 1909; n°. 2030, 
a.fdeeling Arbeid ; 

Hebben goedgevonden en versta.an: 
Art. I. Aan artikel 17 van het Koninklijk 

besluit van 7 December 1896 (Staatsblad 
n°. 215), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 16 Maart 1903 (Staatsblad n°. 84) wordt 
toegevoegd een vierde lid, luidende : 

"4. Indien gassen, dampen of stof uit een 
werkloka.al mechanisch worden afgezogen en 
voor de toetreding van versche lucht openingen 
in het werklokaal zijn aangebracht, moet de 
door die openingen toetredende lucht bij koude 
weersgesteldheid behoorlijk zijn verwarmd." 

Art. II. Het eerste lid van artikel 18 van 
genoemd besluit wordt vervangen door de na
volgende leden : 

"1. Het ontstaan of de verspreiding in een 
werklokaal van schadelijke of hinderlijke gassen 
en dampen, en van stof moet worden tegenge
gaan. Waar dit niet of niet in voldoende mate 
mogelijk is, moeten doeltreffende middelen 
worden aangewend tot afvoer van die gassen 
of dampen of het stof uit het werklokaal. 

"2. Indien ingevolge het bepaalde onder 1 
ga sen, dampen of stof uit een werklokaal me
chanisch worden afgezogen, moeten zoo noodig 
voor de toetreding van versche lucht openingen 
van voldoende grootte zijn aangebracht, welke 
gedurende het afzuigen noch geheel noch ten 
deele mogen worden afgesloten. 

"3. Wanneer schadelijke of hinderlijke 
gassen of dampen in zoodanige mate in een 
put, riool, grondkuip, gashouder of andere der
gelijke min of meer afgesloten ruimte voorko
men, dat bij verblijf in die ruimte gevaar voor 
bedwelming, verstikking of vergiftiging bestaat, 
moeten, alvorens een persoon zulk eene ruimte 
betreedt of daarin afdaalt, die gassen of dampen 
daaruit op doeltreffende wijze zijn verwijderd 
en uit een onderzoek zijn gebleken, dat die 
gassen of dampen niet meer in bedoelde mate in 
die ruimte aanwezig zijn. 

"4. Gedurende het verblijf van een persoon 
in eene ruimte, als onder 3 bedoeld, moeten 
doeltreffende maatregelen zijn genomen, ten 
einde te voorkomen, dat daarin voor inademing 

ongeschikte dampen of gassen ontstaan of zich 
verspreiden, tenzij voldoende voorzorgen zijn 
genomen, opdat hij bij bedwelming onmiddellijk 
buiten die ruimte kan worden gebracht, zonder 
dat anderen zich daarin behoeven te begeven. 

Het bepaalde onder 3 en 4 is niet van toe
passing, indien de persoon, die zich in eene 
ruimte als daar bedoeld begeeft, voorzien is 
van een toestel, dat de inademing van zuivere 
lucht waarborgt. 

"5. Het bepaalde onder 3 is evenmin van 
toepassing, indien een persoon zich in eene 
ruimte als d aar bedoeld begeeft, tot redding 
van een ander, die in die ruimte bedwelmd is 
geraakt, voor zoover voldoende voorzorgen zijn 
genomen, dat die persoon bij bedwelming on
middellijk buiten die ruimte kan worden ge
bracht." 

Het cijfer 2, geplaatst voor het laatste lid 
van evengenoemd artikel, wordt vervangen door 
het cijfer 6. 

Art. III. Het bepaalde onder 17 in artikel 19 
van genoemd besluit vervalt en na dat artikel 
wordt de volgende paragraaf ingevoegd: 

,,§ l0bis. Het verschaffen van hulp bij 
ongevallen. 

Art. l 9bis. 1. In fabrieken en werkplaatsen, 
waar drijfwerk of werktuigen door een kracht
werktuig in beweging worden gebracht, waar 
kokende of bijtende vloeistoffen, gloeiende of 
gesmolten metalen of ontplofbare stoffen wor
den verwerkt of waar door den aard van het 
bedrijf ernstige verwondingen kunnen ont
staan, moeten doelmatige middelen voor eerste 
hulp bij ongevallen aanwezig zijn en beschik
baar worden gesteld. Zij moeten zoodanig 
worden bewaard, dat te allen tijde erover kan 
worden beschikt en dat zij tegen verontreiniging 
door stof of op andere wijze zijn beschut. 

2. In elke fabriek of werkplaats, als in het 
vorige lid bedoeld, moet een voldoend aantal 
billetten, waarop de bij ongevallen te verleenen 
eerste hulp op licht begrijpelijke wijze is be
schreven en voor zooveel noodig door afbeel
dingen is verduidelijkt, worden opgehangen en 
opgehangen blijven, zoodanig, dat daarvan ge
makkelijk kennis kan worden genomen." 

Art. IV. De bepalingen, voorkomende onder 
18, 19, 22, 23, 24 en 26 in artikel 19 van ge
noemd besluit, worden ongewijzigd opnieuw 
vastgesteld. 

Art. V. Waarin eene bepaling van genoemd 
besluit voorkomen de woorden "de inspecteur" 
of "den inspecteur", wordt daarvoor gelezen: 
,,het districtshoofd der arbeidsinspectie." 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
:io• 
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jaren betreft, kan slechts worden verleend ten 
aanzien van hen, die op het tijdstip van af
kondiging van dit besluit den in die voorschrif
ten genoemden arbeid reeds verrichtten. 

De termijn voor W!c)lke .eene vrijstelling is 
verleend, kan slechts eenm:i,al worden verlengd. 
Deze bepaling is niet van toepassing op vrij
stellingen betreffende de voorwaarde, omschre
ven in artikel 35, tweede lid, sub 2. 

De duur eener vrijstelling van het bepaalde 
in de artikelen 11, 13 sub A en 14 kan den tijd 
van 3 jaren, die van eenige andere in het eerste 
lid bedoelde ..-rijstelling den tijd van 4 jaren na 
het tijdstip van afkondiging van dit besluit, 
niet overschrijden. 

Het vorige lid is ook van toepassing op vrij
stellingen, die verlengd zijn, met uitzondering 
van vrijstellingen betreffende de voorwaarde, 
omschreven in artikel 35, tweede lid, sub 2. 

41. Voor de toepassing van dit besluit ten 
aanzien van de Rijkswerkplaatsen en -fabrieken 
wordt hetgeen daarbij is opgedragen of overge
laten aan het districtshoofd der arbeidsinspec
tie, geacht te zijn opgedragen of overgelaten 
aan den ingevolge het laatste lirl van artikel 18 
der Arbeidswet door het hoofd van het betrok
ken Departement van Algemeen Bestuur aan
gewezen ambtenaar. 

42. Onder "Onze(n) Minister" wordt in dit 
besluit verstaan Onze l.Vlinister, die belast is 
ml:t de uitvoering van dit besluit. 

Onze Minister van Landbouw, I ijverheid en 
Handel is belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staat,;/Jtad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

H et Loo, den l0den Augustus 1909. 
(get.) W 1 L H E L M 1 N A. 

De Jf·in. mn Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(get.) A. /:i. '.!.'ALMA. 

(Uitgeg. 12 Aug. 1909.) 

10 Augustus 1909. Bi,;sLUlT, houdende nadere 
WJJz1gmg van het Koninklijk besluit van 
18 Maart 1903 (Staatsblad n°. 86) tot vast· 
stelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld bij artikel 6, 
4de lid, der Arbeidswet, zooals dat besluit 
111.atstelijk gewijzigd is bij het Koninklijk 
besluit van 30 Augustus 1906 (Staatsblad 
n•. 233). ö. 291. 

WIJ WILHELMlNA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 9 Juni 
1909, n°. 1500, afdeeling Arbeid; 

Overwegende, dat in verband met eEl_ne reor-

ganisatie van de arbeidsinspectie in Ons besluit 
van 18 Maart 1903 (Staatsblad n°. 86), laatstelijk 
gewijzigd bij dat van 30 Augustus 1906 (Staats
blad n°. 233), enkele wijzigingen behooren te 
worden aangebracht; 

Gezien het vierde lid van artikel 5 der Ar
beidswet (wet van 5 Mei 1889, Staatsblad n°. 48, 
laatstelijk gewijzigd bij die van l Juli 1909, 
Staatsblad n°. 244) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 Juli 1909, n°. 23); 

Gezien het nader rapport van Onzen genoem
den Minister van 6 Augustus 1909, n°. 2030, 
afdeeling Arbeid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Eenig artikel. 

Waar in eene bepaling van Ons besluit van 
18 Maart 1903 (Staatsblad n°. 86), laatstelijk 
gewijzigd bij dat van 30 Augustus 1906 (Staata
blad n°. 233), voorkomen de woorden "de be
voegde inspecteur" of "den bevoegden inspec
teur", wordt daarvoor gelezen : .,het districts
hoofd der arbeidsinspectie". 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Het Loo, den !Oden Augustus 1909. 
(get.) WlLHELMIN à. 

De Min. van Landbouw, Nfjverheid en Handel , 
(get. ) A. S. '.!.'ALMA. 

( Uitgeg. 1:2 A.t<g. 1909.) 

10 Augustus 1909. B ESLU IT. tot nadere wijzi
ging van het' Kon inklijk besluit van 7 De
cember 1896 (Staats/,/ad n•. 215), waarbij 
een algomeene maatregel van bestuur, als 
uedoeld bij de al'tikelen 6 en ï der Veilig
heidswet, is vastgesteld en dat laatstelijk 
is gewijzigd bij het Koninklijk liesluit 
van 16 Maart H/03 (Staatsblad n°. 84), en 
tot het opnieuw vaststellen van enkele 
bepalingen van dat besluit. S. :292, 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 9 Juni 
1909, n°. 1500, afdeeling Arbeid; 

Overwegende, dat in verband met eene reor
ganisatie van de arbeidsinspectie in het Ko
ninklijk besluit van 7 December 1896 (Staats
blad n°. 215), laatstelijk gewijzigd bij Ons be
sluit van 16 Maart 1903 (Staatsblad n°. 84), 
enkele wijzigingen behooren te worden aange-
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,l gram) van de bij 100" Celsiu tot constant 
gewicht gedroogde stof wordt gedurentle één 
uur geschud met 1000 gewichtsdeelen van eene 
oplossing van zoutzuur in water, welke 0.25 per
cent zoutzuur bevat. Aan het mengsel wordt 
daama gedurende één uur gelegenheid gegeven 
tot bezinken, waarna de zooveel mogelijk be
zonken vloeistof afgeheveld en door filtreeren 
volkomen geklaard wordt. In een bekend ge
deelte van het heldere filtraat, hetwelk echter 
niet minder dan drie vierden van de aanvanke
lijke hoeveelheid vloeistof inhoudt., wordt hot 
lood met zwavelwaterstof of loodsulfide neerge
slagen. Het loodsulfide wordt daarna door ver
warmen met verdund salpeterzuur (S. G. 1,2) in 
oplossing gebracht.Na verwijdering van de over
maat aan salpeterzuur door uitdampen op het 
waterbad, wordt hetloodmetovermaatverdund 
zwavelzuur, onder toevoeging van het dubbele 
volumen alcohol, n.ls loodsulfaat neergeslagen. 
Indien naast het loodsulfaat nog andere, door 
alcohol precipiteerbare zouten in de op
lossing voorkomen, wordt geen alcohol toege
voegd. Na ten minste twaalf uren filtreert 
m en het loodsulfaat af, wascht het bij preci
pitatie met alcohol met deze vloeistof uit, en, 
indien geen alcohol voor de precipitatie werd 
toegevoegd, aanvankelijk met verdund zwavel
zuur en hi,ter met alcohol. Vervolgens bepaalt 
men het gewicht van den neerslag, na zwak 
g loeien en afkoelen in den exsiccator. Ten slotte 
wordt uit het gevonden gewicht aan loodsul
faat het gewicht n.iin loodmonoxyde berekend. 

36. Het is verboden een persoon beneden J 6 
jaren arbeid te doen verrichten, behoorendc tot 
{lategorie D van artikel 33. 

Het is verboden eene vrouw dien arbeitl te 
doen verrichten, tenzij te haren aanzien de 
voorschriften van artikel 21 sub 4, 5 en 7, van 
artikel 25 sub l en van artikel 35 sub 1, 2, 3 
en 4 worden in acht genomen. 

37. Het is verboden een persoon beneden 16 
jaren of eene vrouw arbeid te doen verrichten, 
behoorende tot categorie G van artikel 33, tenzij 
te zijnen of te haren aanzien de voorschriften 
va.n artikel 21 sub 7 worden in acht ge
nomen. 

38. Het is verboden een persoon beneden 16 
jaren of eene vrouw arbeid te doen verrichten, 
behoorende tot categorie H van artikel 33, ten
zij te zijnen of te haren aan7ien de voorschriften 
van artikel 21 sub 4, 5 en 7 en van artikel 35 
-sub 3 en 4 worden in acht, genomen, voor zoo
ver naleving van die voorschriften naar het 
oordeel van het bevoegde districtshoofd noo
dig is. 

1909. 

HOOFDSTUK III. 

VAN HET BEROEP. 

39. De aanwijzing, het voorschrift of het 
oordeel, als in dit besluit bedoeld, wordt door 
het districtshoofd der arbeidsinspectie schrif
telijk verstrekt. 

Het schriftelijk stuk wordt door hem ge
dagteekend. 

Heeft het hoofd of de bestuurder bezwaar 
tegen een aanwijzing, voorschrift of oordeel 
van het districtshoofd, dan kan hij daarvan 
binnen acht dagen in beroep komen bij Onzen 
Minister. 

Deze beslist nn. onderzoek. 
Van de met redenen omkleede beslissing 

wordt afschrift gezonden aan het hoofd of den 
bestuurder van het bedrijf of de onderneming. 

Wordt bij de beslissing de aanwijzing of het 
voorschrift geheel of ten deele vernietigd of het 
oordeel geheel of ten deele onjuist verklaard, 
dan treedt de beslissing, in beroep gegeven, 
in de plaats van de aanwijzing, het voorschrift 
of het oordeel, waartegen beroep werd ingesteld. 

Voor het hoofd of den bestuurder vloeit gee
nerlei verplichting voort uit eene aanwijzing, 
een voorschrift of een oordeel, zoolang daartegen 
beroep kan worden ingesteld en zoolang onürent 
een ingesLeld beroep niet is beslist. 

HOOFDSTUK IV. 

SLOTBEPALINGEN. 

40. Door of namens Onzen Minister kan voor
waardelijk of onvoorwaardelijk vrijstelling wor
den verleend gedurende een bepaalden termijn 
van de voorschriften, vervat in de artikelen 1 
sub D, 2 sub B en C, 3 sub D, 8, ll. 13 sub A, 
14, 20, 32, eerste lid, voor zooveel dit betrekking 
heeft op arbeid, als genoemd in artikel 31 sub 
2 b, e, f en 3, 35, eerste lid, en 36, eerste lid ; 
voorts van de voorwaarden, omschreven in de 
artikelen 21 sub 1 en 8, 23 sub 2, 25 sub 1, 
30 sub 2 tot en met 4 en 35, tweede lid sub 2, 
t en aanzien van eenig arbeidsverbod, hetwelk 
afhan kelijk is van het naleven van een of meer 
dier voorwaarden met dien verstande, voor 
zooveel de vrijstelling van laatstgenoemde be
paling betreft, dat het vernis bij eene behande
ling, als aangegeven in artikel 35, niet meer 
dan 5 percent van het gewicht aan loodmon
oxyde in oplossing mag afstaan. 

Vrijstelling van de voorschriften, vervat in 
d e artikelen 1 sub D, 2 sub B en C, 3 sub D 
en 36, eerste lid, en van dat, vervat in artikel 35, 
eerste lid, voor zooveel personen beneden 16 

30 



464 10 AUGus·rus 1909. 

3. bijwerken van de vernislaag of verwijderen 
van overtollig vernis, voor zoover dit niet bij 
het incasseeren geschiedt, 

4. afdragen (brengen van geverniste voor
werpen naar de plaats waar geïncasseerd 
wordt), 

5. planken wasschen, kuipen schoonmaken, 
6. het orengen van cassetten bij den oven; 
Cate1orie D den arbeid, welke voorkomt bij 

het inoasseeren (plaatsen van geverniste voor
werpen in cassetten) of, wanneer geen cassetten 
worden gebruikt, den arbeid, bestaande in 
het plaatsen der gev~rniste voorwerpen in de 
ovens; 

Categorie E den arbeid, bestaande in het 
bereiden, malen en mengen van keramische 
verven; 

Categor-ie F den arbeid, bestaande in : 
1. het decon,eren van geverniste voorwerpen, 
2. het b rengen van keramische verven door 

verstuiven of poederen op voorwerpen. 
wanneer een of ander geschiedt op eeno wijze. 

welke door het districtshoofd der arbeidsin
spectie in overleg met een gen eeskundig amb
tenaar der arbeidsinspectie gevaA rlijk wordt 
geoordeeld ; 

Categorie G den a rbeid, bestaande in : 
1. het opbrengen van keramische verven op 

biscuit of geglazuurde waar door overdrukken 
of penceelen, 

2. het decoreeren van geverniste voorwerpen 
of het brengen van keramische verven op voor
werpen door verstuiven of poederen, 

wanneer een of ander geschiedt op eene wijze, 
welke door het districtshoofd der a rbeidsinspec
tie in overleg met een geneeskundig ambtenaar 
der arbeidsinspectie weinig gevaarlijk wordt 
geoordeeld ; 

Categorie H hiervoren niet genoemden arbeid, 
welke verricht wordt in lokalen, waar tot een 
of meer der voorafgaande categorieën behoo
rende 11,rbeid plaats heeft, en onder omstandig
heden, waardoor naar het oordeel van het dis
trictshoofd der arbeidsinspectie in overleg met 
een geneeskundig ambtenaar der arbeidsinspec
tie gevaar voor vergiftiging bestaat. 

In deze paragraaf wordt verstaan : 
onder biscuit de gebakken, niet met vernis of 
glazuur bedekte waar ; 

onder vernis de massa, waarmede biscuit 
wordt bedekt, teneinde daarop door verhitten 
cene glaslaag to verkrijgen, 

onder geglazuurde waar het aardewerk, waar
op het vernis door verhitting in een glaslaag 
is omgezet. 

34. Het is verboaen een persoon beneden 
16 jaren of eene vrouw a rbeid te doen verrich-

ten, behoorende tot een der categorieën A, B, 
E, of F van artikel 33. 

35. Het is verboden een persoon beneden 16 
jaren of eene gehuwde vrouw arbeid te doen 
verrichten, behoorende tot categorie C van 
a rtikel 33. 

Het is verboden eene ongehuwde vrouw 
dien arbeid te doen verrichten, tenzij te haren 
aanzien het bepaalde in artikel 21. sub 4, 5 
en 7 en in a rtikel 25 sub 1, alsmede de volgende 
voorschriften worden in acht genomen. 

l. Het aan te wenden vernis mag geen lood
verbindingen bevatten, die niet door samen
smelting zijn verglaasd. 

2. Het aan te wenden vernis mag bij eene be
handeling met eene oplossing van zoutzuur in 
water, die 0.25 percent zoutzuur bevat, volgens 
eene methode, als in het la:.tste lid is aangeduid, 
aan die oplossing niet meer dan 2½ percent 
aan loodmonoxyde in oplossing afstaan. 

3. Voor die vrouw moet in de fabriek of 
werkplaats, waar zij arbeid verricht, eene ge
dagteekende verklaring :.anwezig zijn, waaruit 
blijkt, dat hare lichamelijke gesteldheid niet 
van dien aard is, dat die arbeid voor haar bij
zonder gevaar zou kunnen opleveren. 

Deze verklaring moet hetzij door een door 
Onzen :Minister aangewezen geneeskundigen 
ambtenaar der arbeidsinspectie, hetzij door een 
anderen door Onzen Mlnister aangewezen ge
neeskundige na onderzoek zijn gedaan en in
geschreven in een register, waarvan de vorm 
door Onzen Minister wordt vastgesteld en dat 
op eene mede door Onzen Minist.er t e bepalen 
wijze moet worden bijgehouden. 

De verklaring mag niet ouder zijn dan drie 
maanden ; zij kan te allen tijde door den inge
volge het vorige lid aangewezen geneeskundige 
worden ingetrokken. 

Het register moet onmiddellijk op aanvraag 
van een der in het eerste lid van artikel 18 der 
Arbeidswet genoemde ambtenaren ter inzage 
worden verstrekt. 

Ten behoeve van het geneeskundig onderzoek 
moet een lokaal beschikbaar zijn, dat naar het 
oordeel van het districtshoofd der arbeidsin
spectie, na overleg met den aangewezen genees
kundigen ambtenaar der arbeidsinspectie, daar
voor geschikt is. 

4. In de fabriek of werkplaats mag door de 
vrouw geen voedsel worden genuttigd en geen 
schafttijd worden doorgebracht dan in een 
schaftlokaal, dat met in:.chtneming van door 
het districtshoofd der arbeidsinspectie gegeven 
voorschriften is ingerich t. 

De in het tweede lid sub 2 bedoelde methode 
is als volgt. Een gewichtsdeel (zoo mogelijk 
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doende zijn gereinigd en moeten de geleidings• 
buizen voor het invoeren van die lucht rein 
gehouden worde r: 

4. Indien de lucht in het werklokaal wordt 
vochtig gehouden door het invoeren van stoom, 
mogen de stoompijpen gelegen binnen het werk
lokaal geen grootere inwendige doorsnede 
hebben dan 20 mM. en moeten deze stoompijpen 
met inachtneming van de voorschriften van 
het districtshoofd der arbeidsinspectie met 
warmte-isoleerend materiaal zijn bekleed. 

§ 4. V ormerijen van steenen uit klei of leem 
steen- , dak'f)<ln-, vloerte,gel,- (estri k-), mmir

te,gel,- en aarde11-buizenbakkerijen. 

31 . De bepalingen van deze paragraaf hebben 
betrekking op arbeid in: 

1. vormerijen van steenen uit klei of leem 
en steenbakkerijen, bestaande in: 

a. het kleitreden , aardmaken of modder
maken en het brengen van klei op de vormtafel, 

b. het vullen van vormen uit de hand, 
c. het neerslaan van steenen uit vormen, 

welke meer dan één steen bevatten, of uit 
vormen, welke één steen bevatten en een 
~rooteren inhond hebben dan 2,2 d.M3., 

d. het verplaatsen van beladen kruiwagens, 
e. het vullen van de ovens, 
f. het nemen van nog niet geheel afgekoelde 

gebakken steenen uit de ovens; 
2. dakpanbakkerijen, vloertegel- (estrik-) bak-

kerij en en aarde-buizenbakkerijen, bestaande in: 
a. het kleitredcn, 
b. het met de hand kneden van klei, 
c. het vullen van vormen nit de hand , 
d. het verplaatsen van beladen kruiwagens, 
e. het vullen van de ovens, 
f. het nemen van nog niet geheel afgekoelde 

gebakken pannen, vloertegels of aardcnbuizen 
uit de ovens ; 

3. muurtegelbakkerijen, bestaande in het 
nemen van nog niet geheel afgekoelde tegels 
uit de ovens. 

32. Het is verboden een persoon beneden 16 
jaren of eene vrouw arbeid te doen verrichten 
als genoemd in artikel 31. 

H et verbod bedoeld in het eerste lid geldt 
niet: 

a. ten aanzien van eene ongehuwde vrouw 
boven 16 jaren voor den arbeid, vermeld in 
artikel 31, sub ld, 

b. ten aanzien van eene vrouw boven 16 
jaren voor het in de ovens naast en op elkander 
leggen van de steenen t,er plaatse, waar zij 
gebakken zullen worden, 

een en ander indien het hoofd of de bestuurder 
van de steenbakkerij : 

I . in het bezit is van eene haar betreffende 
verklaring, welke na onderzoek is afgegeven 
door een geneeskundige, aangewezen door 
Onzen Minister, en waaruit blijkt, dat de be
doelde arbeid, ook met het oog op haren leef
tijd, voor haar geen gevaar oplevert, 

IL een lokaal beschikbaar stelt, dat naar 
het oordeel van het districtshoofd der ar beids• 
inspectie na overleg met den aangewezen ge
neeskundige, geschikt is tot het verrichten van 
het sub I bedoelde onderzoek, en 

III. de sub I bedoelde verklaring onmiddel
lijk op aanvrage ·van een der in het l ste lid 
van artikel 18 der Arbeidswet genoemde amb
tenaren aan hem ter inzage geeft. 

De sub I bedoelde verklar"ing moet zijn af
gegeven in een door Onzen Minister vastge
stelden vorm. Zij geldt slechts voor den tijd, 
welke da.r.rin is bepaald, en kan te allen t ijde 
worden ingetrokken. 

Wordt eene verklaring ingetrokken dan geeft 
de geneeskundige daarvan ten spoedigste ken
nis aan het hoofd of den bestuurder van de 
steenbakkerij , in wiens bezit de ingetrokken 
verklaring zich bevindt. 

§ 5. Fabrieken en werkplaatsen, waarin kera
mische bedrijven worden uitgeoefend. 

33. De bepalingen van deze paragraaf hebben 
betrekking op arbeid, verricht in fabrieken en 
werkplaatsen, waar keramische bedrijven wor
den uitgeoefend, voor zoover bij dien arbeid 
loodverbindingen worden bereid, toegepast of 
verwerkt, welke meer dan ½ percent van het 
gewicht in drogen toestand aan lood bevatten 
in anderen vorm dan zwavellood (loodglans, 
looderts) of voor zoover daarbij voorwerpen 
worden behandeld, waarop zulke loodverbin
dingen zijn aangebracht. 

Deze arbeid wordt onderscheiden in de cate
gorieën A , B , C, D , E, F, G en H. 

Gategnrie A omvat den arbeid in de lokalen, 
waar of waar in den r egel de bereiding van het 
vernis plaats heeft, daaronder begrepen het 
malen, ziften, mengen en verglazen ; 

Categorie B het vernisgeven (het in de ver
nlskuip dompelen van biscuit of-het op andere 
wijze daarop aanbrengen van vernis, bijvoor
beeld door spuiten) ; 

Gate,gorie C anderen arbeid dan dien, be
hoorende tot de vorige categorie, welke voor
komt bij het aanbrengen van vernis op voor
werpen, met name : 

1. bijzetten (het geregeld aanreiken van bis
cuit aan den vernisgever), 

2. opzetten (het aannemen van geverniste 
voorwerpen), 
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arbeid verricht wordt of pleegt verricht te 
worden, mag door dien persoon of die vrouw 
geen voedsel worden bewaard of genuttigd en 
geen schafttijd worden doorgebracht. 

24. Het is verboden in eene fabriek of werk
plaats een persoon beneden 16 jaren of eene 
vrouw arbeid te doen verrichten, als genoemd 
in categorie E, sub 6 en 7, van art-ikel 19, tenzij 
de -voorschriften van artikel 21, sub l , 2, 4, 6, 7, 
met uitzondering van het vierde lid, 9 en 10 
worden in acht genomen. 

Het is verboden in eene fabriek of werkplaats 
een persoon beneden 16 jaren of eene vrouw 
arbeid te doen verricht,en, als genoemd in cate
gorie E, sub 1 tot en met 5 en sub 8 tot en met 
14, van artikel 19, tenzij de voorschriften van 
artikel 21, sub 1, 2, met uitzondering van het 
eerst,e lid, 4, 6, 7, met uitzondering van het 
vierde lid, 9 en 10 worden in acht genomen. 

25. Het is verboden een persoon beneden 16 
jaren of eene vrouw arbeid te doen verrichten, 
als genoemd in categorie F van artikel 19, 
tenzij_ het bepaalde in artikel 21 sub 2, met uit
zondering van het eerste lid, 6, 7, met uitzon
dering van het vierde lid, 9 en 10, alsmede de 
volgende voorschriften worden in acht genomen. 

l. Het lokaal, waarin de arbeid wordt ver
richt, moet, wanneer het gelegen is in eene fa
briek of werkplaats of in een gedeelte daarvan, 
in werking gebracht na het in werking treden 
van dit besluit, eene vrije luchtruimte voor 
eiken persoon hebben van teniminste 10 M3• 

Bij de berekening van deze vrije luchtruimte 
mogen slechts die gedeelten van het lokaal in 
rekening worden gebracht, waarvan de hoogte 
3 M. of meer bedraagt. 

2. Bezwaringsgewichten mogen geen lood 
bevatten. 

26. Het is verboden in eene fabriek of werk
plaats een persoon beneden 16 jaren of eene 
vrouw arbeid te doen verrichten, als genoemd 
in categorie G van artikel 19; tenzij de voor
schriften van artikel 21 sub 1 en 2, m et uitzon
dering van het eerste lid, worden in acht ge
nomen. 

27. Het is verboden in eene fabriek of werk
plaats een persoon beneden 16 Jaren of eene 
vrouw arbeid te doen verrichten, als genoemd 
in categorie H van artikel 19, tenzij de voor
schriften van artikel 21 sub 1, 2, met uitzonde
ring van het eerste lid, 6, 8, 9 en 10, worden 
in acht genomen. . 

28. Het is verboden in eene fabriek of werk
plaats een vrouwelijk persoon arbeid te doen 
verrichten als genoemd in categorie I van 
artikel 19. 

Het is verboden in eenc fabriek of werkplaats 

een mannelijk persoon beneden 16 jaren arbeid 
te doen verrichten, als genoemd in categorie I, 
tenzij het bepaalde in artikel 21 sub l , alsmede 
het volgende voorschrift wordt in acht genomen. 

Voor dien persoon behoort in de fabriek of 
werkplaats aanwezig te zijn eene verklaring, 
welke na onderzoek is afgegeven door een ge
neeskundige, aangewezen door Onzen Minister 
en waaruit blijkt dat hij dien arbeid kan ve1·
richten, zonder dat dit bijzonder gevaar voor 
leven of gezondheid oplevert. 

Deze verklaring moet zijn afgegeven in een 
door Onzen Minister vast.gestelden vorm, mag 
niet onder zijn dan één jaar en kan te allen tijde 
door den geneeskundige, die hA.11r afgaf, worden 
ingetrokken. 

Deze verklaring moet op A.anvraag van een 
der in het eerste lid van artikel 18 der Arbeids
wet genoemde ambtenaren onmiddellijk worden 
vertoond. 

§ 3. Fabrieken en werkplaatsen, waarin katoenen 
sto fjen machinaal worden geweven. 

29. De bepalingen van deze poragraaf heb• 
ben betrekking op arbeid in werklokalen, waar 
katoenen stoffen machinaal worden geweven 
en waar de lucht op kunstmatige wijze wordt 
bevochtigd. 

30. Het is verboden in eene fabriek of werk
plaats een persoon beneden 16 jaren of eene 
vrouw arbeid te doen verrichten, als genoemd 
in artikel 29, tenzij de volgende voorschriften 
worden in acht genomen : 

1. Zoowel in het midden als aan of nabij een 
der zijwanden van het werklokaal, op plaatsen, 
die door het districtshoofd der arbeidsinspectie 
nader kunnen worden aangewezen, moet een 
goed werkende thermometer met vochtig re
servoir, zooals zich in een psychrometer be
vindt,, zijn opgehangen. 

Op dezen thermometer moeten de halve 
graden Celsius uitdrukkelijk zijn aangegeven 
en de vierde graden duidelijk waarneembaar zijn. 

2. De temperatuur, aangewezen door dezen 
thermometer, mag niet hooger dan 25° Celsius 
zijn, tenzij de buitentemperatuur in de schaduw 
32° Celsius overschrijdt, in welk gevA.l d e tem
peratuur aangewezen door dezen thermometer 
zooveel graden hooger dan 25° Celsius mag aan
wijzen, als de buitentemperatuur in de schaduw 
hooger dan 32° Celsius is. 

3. Indien de lucht in het werklokaal wordt 
vochtig gehouden door het inblazen van met 
waterdamp verzadigde lucht, moet het voor die 
verzadiging dienende water zuiver zijn of met 
inachtneming van door het districtshoofd der 
arbeidsinspectie gegeven voorschriften vol-
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sluit den in categorie B van artikel 19 genoem
den arbeid reeds verrichten, moet die verklaring 
binnen ééne maand na dat tijdstip in de fabriek 
of werkplaats aanwezig zijn. 

Op schriftelijke vordering van het districts
hoofd behoort op een daarin aangegeven tijd
stip voor dien persoon of die vrouw in de fabriek 
of werkplaats aanwezig te zijn eene verklaring, 
als in het eerste lid bedoeld, welke afgegeven is 
na de dagteekening van het schrijven van het 
districtshoofd. 

Deze verklaringen moeten zijn afgegeven in 
een door Onzen Minister vastgestelden vorm 
en op aanvraag van een der in het eerste lid van 
artikel 18 dor Arbeidswet genoemde ambte
naren onmiddellijk worden vertoond. 

3. Tegen het gevaar voor vergiftiging in 
het werklo!,aal moeten, met inachtneming van 
door het districtshoofd der arbeidsinspectie ge
geven voorschriften, doeltreffende maatregelen 
zijn genomen. 

4. Die persoon of die vrouw moet op den eer
sten werkdag van elke week de beschikking 
hebben over een gemerkt, op afdoende wijze 
uitgespoeld en gedroogd en uitsluitend door 
hem of haar t e gebruiken overkleed en dat in 
die week bij den arbeid dragen. 

Door het districtshoofd der arbeidsinspectie 
kan worden voorge,chreven: 

a. dat op andere dagen dan den eersten 
werkdag der week het overkleed door een 
schoon overkleed zal worden verwisseld, 

b. het model en de wijze van merken der 
over kleed eren. 

5. Voor de, door dien persoon of die vrouw 
voor den aanvang van den arbeid af te leggen 
kleeren moet eene doelmatige bergplaats be
schikbaar zijn, welke met inachtneming van 
de, door het districtshoofd der arbeidsinspectie 

. verstrekte aanwijzingen, moet zijn ingericht. 
6. In het werklokaal mag door dien persoon 

of die vrouw geen voedsel worden bewaard of 
genuttigd en geen schafttijd worden doorge
bracht, tenzij het districtshoofd der ar beids
inspectie van oordeel is, dat een en ander geen 
bijzonder gevaar voor leven of gezondheid 
oplevert. 

7. In de fabriek of werkplaats moeten bin
nenshuis gelegen, naar seksen gescheiden en 
doelmatige waschgelegenheden beschikbaar zijn. 

Het aantal waschgelegenheden moet zooveel 
bedragen, dat ten hoogste 5 personen, die ge
lijktijdige rust- of schafttijden hebben, van de
zelfde waschgelegenheid gebruik behoeven te 
maken. 

In elke waschgelegenheid moeten zeep, nagel
borstels en handdoeken beschikbaar zijn, moet 

gebruikt water kunnen wegvloeien en moet 
schoon water in voldoende hoeveelheid kunnen 
toevloeien. 

Indien het districtshoofd der arbeidsinspectie 
dit noodig oordeelt, moet in de waschgelegen
heid verwarmd water in voldoende hoeveelheid 
kunnen toevloeien. 

De waschgelegenheden moeten overigens met 
inachtneming van daaromtrent door het dis
trictshoofd gegeven aanwijzingen zijn ingericht. 

Bij het einde van eiken werktijd moet aan de 
bedoelde personen voldoende tijd worden ge
geven om van eene waschgelegenheid gebruik 
te maken. 

8. De vloer van het werklokaal moet doel
matig zijn vervaardigd en zoodanig zijn inge
richt, dat hij kan worden rein gehouden. 

9. De vloer van het werklokaal moet ten 
minste éénmaal per week worden geschrobd 
of gedweild, tenzij de vloer op, naar het oordeel 
van het districtshoofd der arbeidsinspectie, 
voldoende wijze wordt behandeld met stofbin
dende olie en in den vloer geen spleten zijn. 

10. De wanden en de zoldering van het werk
lokaal moeten tenminste éénmaal in de 15 maan
den naar den aard en behoorlijk worden gewit. 
afgewasschen of op andere wijze gereinigd. 

Het sub 10 bepaalde geldt niet voor den ,i,r

beid in werklokalen, als genoemd in categorie 
B, sub 3°, van artikel 19. 

22. Het is verboden in eene fabriek of werk
plaats een persoon beneden 16 jaren of eene 
vrouw arbeid te doen verrichten, als genoemd 
in categorie C van artikel Hl, tenzij de voor
schriften van artikel 21 sub 1, 2, met uitzon
dering van het eerste lid, en 3 worden in acht 
genomen en in het werklokaal door zulk een 
persoon of eene vrouw geen schafttijd wordt 
doorgebracht . 

23. Het is verboden in eene fabriek of werk
plaats een persoon beneden 16 jaren of eene 
vrouw arbeid te doen verrichten, als genoemd 
in categorie D van artikel 19, tenzij het bepaalde 
in artikel 21 sub 1, 2, met uitzondering van het 
eerste lid, 5 en 7, met uitzondering van het 
vierde lid, alsmede de volgende voorschriften 
worden in acht genomen : 

1. Tegen het gevaar voor infectie of vergif
tiging moeten, met inachtneming van door het 
districtshoofd der arbeidsinspectie gegeven 
voorschriften, doelt-reffende maatregelen zijn 
genomen. 

2. De vloer van het werklokaal, waarin de 
arbeid wordt verricht, moet, doelmatig zijn ver
vaardigd en zoodanig zijn ingericht, dat hij kan 
worden rein gehouden en ontsmet. 

3. In het werklokaal of op de plaats, waar de 
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4. in lompensorteerderijen of in werklokalen, 
waar de lucht kan verontreinigd worden door 
stof van lompen ; 

5. bestaande in het sorteeren van beenderen, 
6. bestaande in het wasschen, schrapen, sor

teeren of slijmen van darmen ; 
Categorie E omvat arbeid in werklokalen, 

waar in den regel wordt gewerkt met lood, lood
legeeringen of loodverbindingen, in: 

1. ateliers voor glas in lood, 
2. capsulefabrieken, 
3. hagelgieterij en, 
4. lettergieterijen, 
5. stereotypie-inrichtingen, 
6. letterzet terijen, ook die, waarin een zet-

machine wordt gebruikt, 
7. letterdrukkerijen, 
8. looden-buizenfo.brieken, 
9. loodpletterijen, 

10. loodsmelterijen, 
ll. metaalwatenfabrieken, 
12. muziekinstrumentmakerijen, 
13. orgelpijpmakerijen, 
14. vijlenkapperijen, 
tenz(j naar het oordeel van het districtshoofd 

der arbeidsinspectie geen ernstig gevaar be
etaat, da t die loodhoudende stoffen ter plaatse 
waar die arbeid verricht wordt een schadelijken 
invloed op do gezondheid hebb,m ; 

Categorie F omvat arbeid in diamantslijpe
rijen, waar in den r egel wordt gewerkt met lood 
of loodlegeeringen ; 

Categorie G omvat arbeid in : 
1. steenhouwerijen en -zagerijen, 
2. slijperij en langs den drogen weg van 

andere stoffen dan metalen of glas, 
3. werklokalen waar stoffen of voorwerpen 

met behulp van den zandstraal worden be
werkt, 

4. kalkblusscherijen, 
5. houtzagerijen, 
6. hoorn-, been-, steennootzagerijen en -draai-

erijen, 
7. turfstrooiselfabrieken, 
8. briketfabrieken, 
9. schorsmalerijen, 

10. specerijmalerijen of -zeefterijen, 
ll. werklokalen waar vlas of hennep wordt 

gebeukt, gebraakt, gezwingeld of gehekeld met 
behulp van een krachtwerkt uig, 

12 . . werklokalen waar vezelstoffen worden ge
kaard, 

13. ruwerijen, waar hetzij steeds, hetzij som-
tijds stoffen in drogen t oestand worden geruwd, 

14. viltmakerijen, 
15. graan- of zaadzeefterij en. of -schoon.derijen, 
16. stroohulzenfabrieken, 

17. bezembinderijen ; 
Categorie H omvat arbeid in werklokalen, 

waar tabak in drogen toestand wordt bewerkt 
of verwerkt; 

Categorie I omvat arbeid in werklokalen, 
waar vlas of hennep wordt g,ibraakt, gebeukt, 
gezwingeld of gehekeld, zonder behulp van 
een krachtwerktuig. 

20. Het is verboden in eene fabriek of werk
plaats een persoon beneden 16 jaren of eene 
vrouw a rbeid te doen verrichten, genoemd in 
categorie A van artikel 19. 

21. Het is verboden in eene fabriek of werk
plaats een persoon beneden 16 jaren of eene 
vrouw arbeid te doen verrichten, als genoemd 
in categorie B van. artikel 19, tenzij de volgende 
voorschriften worden in acht genomen. 

1. In het werklokaal, waarin die persoon of 
die vrouw arbeid verricht, moet, tenzij het 
eene open. loods of een lucht ig getimmerte is, 
voldoende vrije luchtruimte aanwezig zijn. 

De aanwezige vrije luchtruimte wordt ge• 
acht voldoende te zijn, indien bij eene gemiddel
de hoogte van het werklokaal, als in de eerste 
kolom van onderstaande tabel is aangegeven, 
voor iederen persoon, die aldaar werkzaam is, ten 
minste eene vrije luchtruimte aanwezig is, ~Is 
daarnevens in de tweede kolom der tabel is 
vermeld. 

3.-
2.90 
2.80 
2.70 
2.60 
2.50 

Gemiddelde hoogte van het 
werklokaal. 

1. 

~- . 
~ doch minder dan 3.- M. 
'"""' ,, 2.90,, 
s " 
re " 
" 

,, 2.80 ,, 
,, 2.70 ,, 
,, 2.60 ,, 

7.- M3• 

7. 5 " 
8.-,, 
8.5 " 
9.-,, 

10.-,, 

H et bepaalde in het 3de tot en met het 8ste 
lid van ar tikel 14 is van toepassing, met dien 
verstande, dat in het 3de en het 6de lid van dat 
a rtikel in plaats van " 2 M." wordt gelezen: 
,,2.50 M." 

2. Voor dien persoon of die vrouw behoort in 
de fabriek of werkplaats aanwezig te zijn eene 
verklaring, welke na onderzoek is afgegeven 
door een geneeskundige, aangewezen door het 
districtshoofd der arbeidsinspectie in overleg 
met den ,medisch-adviseur bij de arbeidsin
spectie en waaruit blijkt., dat de arbeid voor 
hem of haar geen bijzonder gevaar voor leven 
of gezondheid oplevert. Voor hen, die op 
het tijdst-ip van in werking treding van dit be-
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B. in een werklokaal, waar ontplofbare 
stoffen worden bereid of bewerkt, tenzij : 

a. in dat werklokaal ten minste één deur zij, 
die naar buiten openslaat en steeds van binnen 
gemakkelijk te openen is, 

b. de ra.men slech ts verspreid zonlicht door
laten, 

c. gereedschappen van ijzer of staal slechts 
worden gebezigd voorzoover het gebruik daar
van voor de uitoefening van het bedrijf onver
mijdelijk is, 

d. in het werklokaa.l niet meer ontplofbare 
stoffen aanwezig zijn, dan voor den goeden gang 
van het werk wordt vereischt, 

e. in of nabij het werklokaa-1 doelmatige en 
in goeden staat van onderhoud verkeerende 
brandbluschmiddelen beschikbaar zijn; 

C. in een werklokaal, ,vaar wegens de uit
oefening van het bedrijf gevaar voor ontploffing 
bestaat en in de ruimten, die met dat werklokaal 
in directe verbinding staan of gebracht kunnen 
worden, tenzij : 

a. in dat werklokaal en in die ruimten geen 
vuur en geen ander dan voldoend geïsoleerd 
kunstlicht aanwezig zij, en daarbuiten vuur en 
onvoldoend geïsoleerd kunstlicht slechts op 
zoodanigen afstand aanwezig zijn, dat geen ge
vaar voor ontploffing bestaat en, 

b. in of nabij het werklokaal doelmatige en 
in goeden staat van onderhoud verkeerende 
brandbluschmiddelen beschikbaar zijn ; 

D. in een werklokaal, in de nabijheid waarvan 
op het terrein der onderneming ontplofbare 
stoffen aanwezig zijn, tenzij die stoffen, met 
inachtneming van door het districtshoofd der 
arbeidsinspectie gegeven voorschriften, op vei
lige wijze zijn geborgen. 

19. Ten aanzien van de volgende in deze 
paragraaf voorkomende bepalingen, wordt de 
arbeid na.ar zijn aard of naar de omstandighe
den, waaronder deze word t verrich t, onder
scheiden in de categorieën A, B, C, D, E, l<', G, 
H en I. 

Oategor·ie A omvat arbeid in warklokalen, 
waar of wa.a.r in den regel : 

1. loodwit wordt bereid, 
2. loodsuiker, loodoxyde of menie wordt be-

reid , 
3. loodasch wordt gebrand (gereduceerd), 
4. chromaatstoffen worden bereid, 
5. kwikhoudende verfstoffen worden bereid, 
6. giftige cyanverbindingen worden bereid, 
7. spa.a.nsch groen wordt bereid, . 
8. witte phosphor wordt bereid of verwerkt, 
9. sublimaat wordt bereid of verwerkt, 

10. kwik of kwikverfoeliesel wordt bereid of 
verwerkt, 

l l. arsenicum of arsenicumverbindingen wor
den bereid of verwerkt, 

12. accumulatoren voor electriciteit worden 
vervaardigd of hersteld, 

13. de sub 1 tot en met 12 genoemde stoffen 
cif voorwerpen de verdere behandeling onder
ga.an om ze tot aflevering gereed te maken, 

14. zink uit de ertsen wordt bereid, 
15. emails ter fabricage · van geëmailleerde 

voorwerpen worden bereid of verwerkt, indien 
die ema.ils meer dan ½ pCt. van het gewicht 
in drogen toestand aan lood bevatten, 

16. de lucht wordt verontreinigd door stof, 
dat ontsta.at of zich verspreidt bij het malen 
of zeeften van cement, kalk, k rij t, sintels, steen 
of tras of bij het slijpen langs den drogen weg 
van metalen of glas ; 

Categorie B omvat a rbeid in werkloka.len: 
1. waar de lucht verontreinigd kan worden 

door stof, ontstaande bij het bronzen in eene 
letter- of steendrukkerij, eene lijstenmakerij of 
in een ander bedrijf, 

2. waar in den regel vergiftige verf wordt 
aangemengd, bewerkt of gebruikt, 

3. waar of waar in den regel giftige cyan
verbindingen worden verwerkt of ontstaan, 

4. waar glas gepolij st wordt met loodhouden-· 
de stof, 

een en ander voor zoover na.ar het oordeel 
van het districtshoofd der arbeidsinspectie 
ernstig gevaar besta.at, dat die giftige stoffen 
ter plaatse, waar die arbeid verricht wordt, 
een schadelijken invloed op de gezondheid 
hebben; 

Oate'}orie C omvat arbeid in werklokalen, 
waar zich in den regel in die mate, dat zulks 
naar het oordeel van het districtshoofd der 
arbeidsinspectie schadelijk moet worden ge
acht, stoffen verspreiden, die op grond van hare 
eigenschappen vergiftigend kunnen werken, 
zooals acroleine, a.ether, ammoniak, amylace
ta.at, aniline, arseenwaterstof, az ijnzuur, ben
zine, benzol, carbol, chloor, creosoot, fluorwa
terstof, forma.line, houtgeest, kooloxyde, kool
zuur, kwik, naphtaline, nitreuse verbindingen, 
nitrobenzol, pricrinezuur, zinkoxyd, zoutzuur, 
zwaveligzuur, zwavelkoolstof, zwavelwater
stof; 

Categorie D omvat arbeid : 
1. bestaande in het behandelen van ruwe 

huiden, 
2. bestaande in het sorteeren of behandelen 

van ruwe wol of van andere ongereinigde 
dier ha.ren, 

3. in werkloka.len, waar de lucht kan veront. 
reinigd worden door stof van borstelmakerijen 
of kwastenmakerijen, 
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personen werkzaam zijn dan 1 ½ maal het aan
tal personen, dat aldaar zoude mogen werk
zaam zijn, indien de gemeenschap niet bestond. 
Monsternemen van schadelijke 

s t o f f e n o f v o o r w e r p e n. 
15. Het is verboden in eene fabriek of werk

plaats een persoon beneden 16 jaren of eene 
vrouw arbeid te doen verrichten : 

a. waar, naar het aan het hoofd of den be
stuurder medegedeelde vermoeden van het dis
trictshoofd der arbeidsinspectie, zich gassen, 
dampen of stof verspreiden, die schadelijk zijn, 

b. in een werklokaal, dat naar het aan het 
hoofd of den bestuurder medegedeeldo vermoe
den van het districtshoofd der arbeidsinspectie, 
een werklokaal is, hetwelk behoort tot cate
gorie A, B, C, D, E of F van artikel 19 of waarin 
naar het, aan het hoofd of den bestuurder mede
gedeelde vermoeden van het districtshoofd, 
arbeid wordt verricht; waarop ingevolge ar
tikel 33, eerste lid, de bepalingen van paragraaf 
5 van dit _hoofdstuk betrekking hebben, 

indien het hoofd of de bestuurder van het 
bedrijf of de onderneming het districtshoofd 
of een hem toegevoegden ambtenaar der ar beids
inspeotie op diens aanvrage niet veroorlooft 
en desgewenscht hulp verleent om naar goed
vinden monsters te nemen van stoffen of voor
werpen, welke in die fabriek of werkplaats 
ontstaan, worden verwerkt, vervaardigd, be
reid of ten behoeve van het bedrijf of de onder
neming gebruikt. 

Van genomen monsters stelt het -districts
hoofd of de hem toegevoegde ambtenaar der · 
a.rbeidsinspectie aan het hoofd of den bestuur
der op diens verzoek gelij ktijdig een exemplaar 
ter hand, dat door het districtshoofd of dien 
ambtenaar in tegenwoordigheid van het hoofd 
of den bestuurder behoorlijk is ingepakt en 
verzegeld. 

Het resultaat van het onderzoek wordt aan 
het betrokken hoofd of den bestuurder op diens 
verzoek medegedeeld. 

16. De bepalingen van deze paragraaf zijn 
ook van toepassing op fabrieken en werk
plaatsen, bedoeld in de paragrafen 2 tot en 
met 5, voor zoover in deze paragrafen niet daar
van wordt afgeweken. 

§ 2. Fabrieken · en werkpl,aatsen, waarin be
paalde werkzaamheden worden verricht of 

bepaalde sto ffen voorkomen. 

Verlicht ing in fabrieken en 
werkplaatsen waarin be
paalde werkzaamheden 

worden verricht. 

.17. Het is verboden in eene fabriek of werk-

plaats een persoon beneden 16 jaren of eene 
vrouw arbeid te doen verrichten : 

A. bestaande in : 
1. bord uren, 
2. damast, zijde of bontkatoen weven, 
3. diamanten of andere edelgesteenten be-

werken, 
4. glas slijpen. 
5. graveeren of houtsnijden, 
6. instrument maken, 
7. kant maken, · 
8. letterzetten, 
9. machinaal breien, 

10. maken van goud- of zilverwerk, 
ll. naaien, 
12. stikken, met uitzonderingvan1ederstikken 
13. teekenen, 
14. uurwerken maken of herstellen, 
t.enzij ter plaatse, waar die arbeid wordt ver

richt, de Vl'rlichting overeenkomt met een 
sterkte van ten minste 30 Heffner-eenheden 
op 1 M. afstand ; 

B. bestaande in eene niet sub A genoemde 
soort arbeid, die goed licht vereischt, tenzij ter 
plaatse, waar die arbeid wordt verricht, de ver
lichting overeenkomt met een sterkte van ten 
minste 20 Heffner-eenheden op 1 M. afstand. 

B r II n d- en e x p l o s i e-~ e v a II r l ij k e 
stoffen. 

18. Het is verboden in eene fabriek of werk
plaats een persoon beneden 16 jaren of eene 
vrouw arbeid te doen verrichten: 

A. in een werklokaal waar aether, naphta, 
benzine of andere vluchtige vloeistoffen, welker 
dampen met lucht ontplofbare mengsels kunnen 
vormen, worden gebruikt, tenzij : 

a. deze vloeistoffen geborgen zijn in doel
• matige metalen vaten, 

b. de berging en het vervoer dezer vloeistoffen 
in gesloten toestellen plaats vindt op eene 
wijze, welke naar het oordeel van het districts
hoofd der arbeidsinspectie voldoende waarbor
gen voor de veiligheid oplevert of deze vloei
stoffen in geen grootere hoeveelheid in het werk
lokaal aanwezig zijn dan voor den goeden gang 
van het werk wordt vereischt en deze hoeveel
heid in elk geval niet meer bedraagt dan voor 
het gebruik op één dag noodig is, 

r.. deze vloeistoffen, voor zoover zij buiten het 
werklokaal in de fabriek of wcrkplaat,s aanwezig 
zijn, met inachtneming van door het districts
hoofd der arbeidsinspectie gegeven voorschrif
ten op veilige wijze worden bewaard, en 

d. in of na.bij het werklokaal doelmatige en 
in goeden staat van onderhoud verkeerende 
brandbluschmiddelen beschikbaar zijn; 
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Weigert het districtshoofd de in het vorige 
lid bedoelde goedkeuring te verleenen, dan kan 
het hoofd of de bestuurder der fabriek of werk
plaats zich tot Onzen Minister wenden. 

Deze stelt een onderzoek in. 
Behoort de regeling der werkuren te worden 

goedgekeurd, dan geeft hij hiervan kennis aan 
het districtshoofd en aan het hoofd of den be
stuurder der fabriek of werkplaats. Het dis
trictshoofd voorziet alsdan de schriftelijke re
geling van zijne goedkeuring. 

Behoort de regeling der werkuren niet te 
worden goedgekeurd, dan deelt Onze Minister 
het districtshoofd en het hoofd of den bestuur
der der fabriek of werkplaats mede hoe de rege
ling behoort te zijn om te kunnen worden goedge
keurd. 

Bij de toepassing ván het tweede lid sub c 
gedraagt het districtshoofd zich alsdan naar de 
inzichten van Onzen Minister. 

Ten aanzien V(l,Il het bepaalrle in het eerste lid 
sub A wordt geen lokaal als voldoende verlicht 
beschouwd, indien het oppenlak van de licht
openingen minder dan een tiende van het vloer
oppervlak bedra(l,gt, tenzij wegens bijzondere 
omstandigheden het districtshoofd der arbeids· 
inspectie de verlichting voldoende acht. 

Eene schrütelijke goedkeuring, als bedoeld 
is in het tweede lid sub c, kan te allen tijde door 
het districtshoofd worden ingetrokken, indien 
hem gebleken is, dat de goedgekeurde regeling 
onjuist is. 

De goedkeuring, ingevolge het 5de lid of na 
toepassing van het 6de lid verleend, wordt niet 
ingetrokken dan na bekomen machtiging van 
Onzen Minister. 

Vrije luchtruimte. 

14. Het is verboden in eene fabriek of werk
plaats een persoon beneden 16 jaren of eene 
vrouw a rbeid te doen verrichten in een werk
lokaal, waar geen voldoende vrije luehtruimte 
aanwezig is. 

De aanwezige vrije luchtruimte wordt geacht 
voldoende te zijn indien : 

a. het werklokaal een open loods of luchtig ge
timmerte is, 

b. bij eene gemiddelde hoogte van het werk
lokaal, als in de eerste kolom van onderstaande 
tabel is aangegeven, voor iederen persoon, die 
aldaar werkzaam is, ten minste eene vrije 
luchtruimte aanwezig is, als daarnevens in 
de tweede kolom der tabel is vermeld. 

Gemiddelde hoogte van het 
werklokaal. 

1. 

3.- , 
2.90 
2.80 
2.70 
2.60 
2.50 
2.40 g, 
2.30 
2.25 S 
2.20 ~ 
2.15 
2.10 
2.05 

doch minder dan 3.- M. 

~ " CD 

lb " .., 

2.- • 

,. 2.90,, 
., 2.80 ,, 

2.70 
2.60 
2.50 " 
2.40 " 

,, 2.30 ,, 
,, 2.25 ,, 

2.20 " 
2.15 
2.10 " 

,, 2.05 ,, 

6.-M3• 

6.4 " 
6.8 " 
7.2 " 
7.8 " 
8.6 
9.6 " 11.-,, 

12.-,, 
13.2 " 
14.8 " 
17.-,, 
20.-,, 
24.-,, 

Bij de berekening van de vrij e luchtruimte 
en van de gemiddelde hoogte van het werk
lokaal mogen slechts in rekening worden ge
bracht die gedeelten van het lokaal, waar de 
hoogte 2 M. of meer bedraagt. 

De totale vrije luchtruimte van het werk
lokaal wordt geacht t e bedragen de gezamen
lijke vr ije luchtruimte van de in het vorige lid 
bedoelde gedeelten. De gemiddelde hoogte 
wordt gevonden door het aantal M3., dat de 
gezamenlijke inhoud van die gedeelten aan
geeft, te deelen door het aantal ~P., dat de ge
zamenlijke vloeroppervlakte van die gedeelten 
aangeeft. 

Het grootste aantal personen, dat in een 
werklokaal werkzaam mag zijn, wordt gevonden 
door het aantal ~P., dat de totale vrije lucht
ruimte, in het vorige lid bedoeld, bedraagt, 
te deelen door het aantal M3

• aan vrije lucht
ruimte, dat in het lokaal voor iederen arbeider 
aanwezig moet zijn. Het gevonden quot-ient 
wordt zoo noodig naar beneden afgerond tot 
een geheel getal. 

Werklokalen, waarvan de hoogte nergens ten 
minste 2 Meter bedraagt, worden geacht geen 
voldoende vrije luchtruimte te bevatten, om 
daarin jeugdige personen of vrouwen arbeid te 
doen verrichten. 

Voor de toepassing van deze voorschrüten 
worden de lokalen, die met een werklokaal in 
zoodanige open verbinding staan, dat de ge
meenschap niet kan worden afgesloten, ge
acht met dat werklokaa1 één geheel uit te maken, 
indien de opening, welke de gemeenschap vormt, 
niet kleiner is dan l.80 ~P. 

Onverminderd het bepaalde in het vorige lid 
mogen in een werklokaal, dat met een of meer 
andere lokalen in_gemeenschap staat, niet meer 
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23 September 1909. BESCHIKKING van den Mi· 
niater van Landbouw, Nijverheid en Han
del, ter uitvoering van art. 6, 3° en 4• 
lid der Schepenwet. 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel; 

Den Hoofdinapecteur voor de Scheepvaart 
gehoord; 

Gelet op artikel 6, 3• en 4• lid, der Sche
penwet ; 

Hee~t goedgevonden vast te stellen de onder
volg!lnde tarieven A, B en C, welke in de 
Staatscourant zullen worden geplaatst. 

's .Gravenhage, 23 September 1909. 
(get.)' · A. S. TALMA. 

Tarief A . 
TARIEF voor het onderzoek van schepen, met uitzondering van de zich aan boord bevin

dende stoomwerktuigen, voor zoover die schepen niet geclasseerd zijn bij een der door 
Hare Majesteit de· Koningin erkende particuliere onderzoekingsbureau'a . 

~ 0 =· . ..,_.; .., .., 
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.:1.., "'Si .:1 0 .0 ::l 
::l 8 2 " ::l ::l • ::l ::l 

::l ... ~1 g:;; ::l..e1 ::l ,_; ~~ ~ o,.0 OM ., ., 
: ID cD: ► :l..,00 ►] ► 0 ., ~ ~- ...... ► 0-~ 

-8 ' lCN ::l 0 
~ :..i ·-

c~~ = ;..' ciS g~:o b-~-! ~ .s " cD ID ciSC:0 B~-.p "0·-...-4 .P'"C•-e-.:1 
o.:l~ol .,.., ., :::1.,.. ~ § 00 "'::l 

c', ~ ... ► 0" 
~o ~o ~~ ~ ., 

tot 150 f 50.- f 30.- f 40.- f 40.-
van 150- 200 

" 
80.-

" 35.-
" 

45.- " 
50.-

" 200- 500 
" 

150.-
" 

40.-
" 

55.- " 80.-

" 500- 1000 
" 

225.-
" 

50.-
" 65.- " 

100.-

" 1000- 1500 ,, 300.-
" 

55.-
" 75.- " 

llO.-

" 1500- 2000 
" 

350.-
" 

60.-
" 80.- " 

120.-

" 
2000- 2500 ,, 400.-

" 
65.-

" 85.- " 
130.-

" 2500- 3000 ,, 430.-
" 70.- ,. 90.- " 

140.-

" 3000- 3500 ,, 460.-
" 75.-

" 
100.- " 150.-

" 3500- 4000 ,, 490.-
" 

80.-
" 

105.- " 160.-

" 
4000- 4500 ,, 520.-

" 80.-
" 

llO.-
" 

165.-

" 4500- 5000 ,, 550.-
" 85.-

" 
115.-

" 170.-

" 5000- 5500 ,, 575.-
" 

85.-
" 

ll5.-
" 

175.-
,, 5500- 6000 ,, 600.-

" 90.-
" 

120.-
" 

180.-

" 
6000- 6500 ,, 625.-

" 95.-
" 

125.- 190.-

" 6500- 7000 
" 

650.-
" 100.-

" 
130.- :: 200.-

" 7000- 7500 675.-
" 100.-

" 
135.- ,, 205.-

,, 7500- 8000 :: 700.- " 105.-
" 

140.- ,, 210.-

" 8000- 8500 ,, 725.-
" llO.-

" 
145.- ,, 220.-

" 8500- 9000 ,, 750.-
" 

llO.-
" 150.- ,, 225.-

" 9000- 9500 ,, 775.-
" 

115.-
" 

155.- ;, 230.-

" 9500-10000 ,, 800.- 120.-
" 

160.- ,, 240.-
voor elke f 25.- "f 4.- / 5.- f 8-
500 meer meer 

Voor een onderzoek na 24 jaar wordt het
zelfde betaald als voor het eerste onderzoek, 
en zoo vervolgens. 

Voor het onderzoek van visschersvaartuigen 
worden geene kosten berekend. 

Behoort bij de beschikking van den Mi• 
nister van Landbouw, Nijverheid en Handel 
van 23 September 1909, n°. 4002, afdeeling 
Nijverheid. 

Mij bekend, 
de Secretaris-Generaal van het Departement van 

Landbouw, Nijverheid en Handd, 
(get.) VERSTEEG. 

1909. 

meer meer meer 

Tarief B. 

TARIEF voor het onderzoek van de stoom. 

werktuigen aan boord van schepen, niet 

geclasseerd bij een der door Hare Majesteit 

de Koningin erkende particuliere onder

zoekingsbureau' s. 

De kosten van het onderzoek worden bere
kend naar het verwarmd oppervlak der stoom
ketels, uitgedrukt in ,ierkante meters, en 

1
wel: 
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Voor een verwarmd opper- Kosten per 
vla.k der stoomketels : ja.ar : 

tot en met 25 M2. / 10.-
va.n 25 50 20.-

50 75 28.-
75 100 32.-

" 
100 125 3ó.-

" 
125 150 38.-

" 
150 200 44.-

" 
200 250 48.-

" 
250 300 52.-

" 
30J 350 56.-

" 350 400 59.-
400 450 61.-

" 
450 500 63.-

" 500 600 65.-
voor elke 100 ~fl. meer f 1.- meer. 

Voor het onderzoek va.n de stoomwerktuigen 
a.a.n b0ord va.n visschersva.a.rtuigen worden 
geene kosten berekend. 

Behoort bij de beschikking va.n den Minister 
va.n Landbouw, Nijverheid en Handel va.n 
23 September 1909, n°. 4002, a.fd. Nijverheid. 

Mij bekend, 
De Secretaris-Generaal, van het Departement van 

Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(get.) VERSTEEG, 

Tarief C. 
TARIEF voor het bepalen van de te eiBchen 

uitwatering der schepen. 

Grootte va.n het 
schip in bruto re
gistertonnen va.n 

2.83 M3. 

tot en met 150 
va.n 150 

" 
200 

200 
" 500 

500 
" 

1000 

" 
1000 

" 
1500 

1500 
" 

2000 

" 2000 
" 

2500 

" 
2500 

" 
3000 

" 3000 " 
3500 

" 
3500 

" 
4000 

" 
4000 

" 4500 
,, 4500 

" 
5000 

" 
5000 " 5500 

" 
5500 " 6000 

voor elke 500 meer 

13 25 
15 30 
25 38 
35 53 
45 67 
50 79 
55 90 
60 100 
65 108 
70 115 
75 121 
8(1 126 
83 131 
86 136 

/3.-meer. /4.-meer. 

Behoort bij de beschikking va.n den Minister 
va.n Landbouw, ~ijverheid en Handei va.n 23 
September 1909. n°. 4002, a.fd. Nijverheid. 

Mij bekend, 
De Secretaris-Generaal, van het Departement van 

Landbouw, Nijverheid en Handel,, 
(get.) VERSTEEG. 

24 S eptember 1909. BESLUIT, houdende vast
stelling van den dag waarop de wet van 
1 Juli 1909 (Staatsblad n°. 253) in werking 
treedt. S. 821. 

Bepaald op 1 October 1909 . 

24 September 1909. BESLUIT van den Minister 
van Koloniën, tot wijziging van het be
sluit van den Minister van Koloniën a. i., 
van 4 Mei 1908, houdende nadere bepa
ling van den omvang en de mate van ken
nis in elk der vakken van de examens 
voor den N ederlandsch-Indischen adminis
tratieven dienst vereischt en vaststelling 
van regelen voor die examens. 

De Minister van Koloniën : 
'Gelet op de bij de ministerieele resolutie 

van 4 M.ei 1908, afdeeling D, n°. 45, vastge
stelde bepalingen betreffende de examens voor 
den Nederlandsch-Indischen administratieven 
dienst ; 

Heeft goedgevonden : 
te bepalen, dat in de aangehaalde ministe

rieele resolutie vervallen § 2 en § 7 lit. 1 ge
heel en uit § 8 !it. 1 de woorden: ,. of sub
commissie". 

Aldus vastgesteld bij resolutie van den Mi
nister van Koloniën van 24 September 1909 , 
afdeeling D, n°. 88. 

Mij bekend, 
De Secretaris-Generaal, 

(get.) V. D. H OUVEN VAN ÛORDT. 

24 September 1909. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Commis
sarissen der Koningin in de provinciën, 
betreffende ontheffing van grondbelasting 
wegens geleden schade aan boom- of veld
vruchten door onvoorziene rampen. 

De Minister van Financiën schrijft mij in 
zijne missive d.d. 17 A.u11:nstus j.1. , no. 105, 
afd. Directe belasting onder meer : 

"H et geval heeft zich voorgedaan, dit door 
"hagelslag de te velde staande oogst in eenige 
"gemeenten geheel of ten deele werd vernield 
,,en dat verzoekschriften om ontheffing des
"wege van grondbelasting, naar art. 58 der 
,,W et van 26 M.ei 1870 (Staatsblad no. 82) ten
"gevolge van de administratieve behandeling 
,,door Gedeputeerde Staten eerst bij den con-
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"troleur der grondbelasting in•kwamen, toen 
" de geleden schade niet meer te velde kon 
.,worden begroot" 

Voorts wijst genoemde Minister er op, dat 
hieraan kan worden tegemoet gekomen, wan
neer het bestuur der gemeente van zoodanige 
onvoorziene ramp terstond schriftelijk mede
deeling doet aan den controleur , opdat deze 
in de gelegenheid zij, zich van den toestand 
op de hoogte te stellen en voorloopige opne
ming te doen in afwachting van de verzoek
schriften om ontheffing. 

Ik heb de eer U H.E.G. te verzoeken de 
burgemeesters in Uw gewest van het boven
staande in kennis te stellen en hen, namens 
mij , uit te noodigen, dienovereenkomstig even
tueel ten spoedigste schriftelijke mededeeling 
te doen aan den controleur de r grondbelasting 
van belangrijke schade aan boom- of veld vruch
ten door onvoorziene rampen, tengevolge waar 
van het indienen van verzoekschriften om ont
heffin g naa r art. 53 der wet van 26 Mei 1870 
(Staatsblad n°. 8:.l) te voorzien is. 

De Mi nister van B innenlandsche Zaken, 
Voor den Minister , 

De Secretaris-Generaal, (get. ) J. B. KAN. 

2 7September 1909. WET, tot wijziging en 
aanvulling van de wet van 12 Februari 
1901 (S taatsblad n°. 64) , houdende begin
selen en voorschriften omtrent maatrege
len ten opzichte van jeugdige personen 
en nadere wijziging en aanvulling van 
de bepalingen in het Burgerlijk Wet
boek omtrent de ouderlijke macht en de 
voogdij en daarmede samenhangende ar ti
kelen, zoomede van een daarmede verband 
houdend voorschrift in het Wetboek van 
Burgerlijke R egtsvordering. S. 322. 

B ijl. Hand. 2• Kame1· 1907 /08, n° . :.!80, 1-5 ; 
1908/09, n°. 34, 1-15. 

H and. id. 1908/09, bladz. 1787-1809, 1812-
1830, 1832- 1839. 

Hand. 1 • K amer 1908/09, bladz. 497,498, 585-
590 ; l\J09/1910, 8-14. 

WIJ WILHELMINA ENZ .. . doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat wijziging en aanvulling wenschelijk is van 
enkele ar t ikelen van de wet van 12 Februari 
1901 (Staatsblad n°. 64), en dat nadere wij zi
ging en aanvulling behoort te geschieden van 
de bepalingen in het Burgerlij k Wetboek om
trent de ouderlijke macht en de voogdij en 
daarmede samenhangende artikelen , alsmede 
van een daarmede verband houdend voorschrift 
in het Wetboek van Burgerlij ke Regtsvordering; 

Zoo is het, da t Wij , den R aad van State, enz. 
Art. I. De wet van 12 Februari 1901 

(Staatsblad n°. 64) ondergaa t de navolgende 
wijzigingen : 

a) Artikel 15 wordt gelezen als volgt : 
In het Rijk gevestigde, r echtspersoonlijkheid 

bezittende · vereenigingen en aldaar gevestigde 
stichtingen en instellingen van weldadigheid, 
wier st a tuten, stichtingsbrieven of regle
menten duurzame verzorging va,n minder
jarigen in of buiten gestichten voorschrijven, 
en die blijkens schriftelijke verklaring van 
het bestuur zich aan van R egeeringswege 
gestelde voorwaarden onderwerpen, kunnen 
op schriftelijk verzoek van het bestuur in het 
genot eener subsidie van Regeeringswege 
worden gesteld, op den voet in het tweede lid 
van het vorige art ikel aangegeven, wanneer zij 
overeenkomstig de bepaling van het eerste 
lid van artikel 421 van het Burgerlijk Wetboek 
zijn belast met de voogdij over minderjarigen, 
van welke hetzij de ouders beide of een van 
beide van de ouderlijke macht of de voogdij 
zijn ontheven of ontzet , hetzij andere voogden 
van de Voogdij zijn ontzet, of wanneer haar 
de voogdij is opgedragen over natuurlijke 
kinderen , welke ingevolge a rtikel 439a van da t 
wetboek voorloopig aan de zorg van den 
voogdijraad zijn toevertrouwd geweest. 

De in het eerste lid bedoelde vereenigingen, 
stichtingen en instellingen van weldadigheid 
kunnen op gelijke wijze en op denzelfden voet 
in het genot van zoodanige subsidie worden 
gesteld, wanneer, nadat toepassing van even
genoemd artikel 439a had plaats gevonden, 
haar overeenkomstig ar t ikel 413 van het Bur
gerlij k Wetboek, voor zoolang d e onmogelijk
heid bestaat om de ouderlijke macht of de 
voogdij uit te oefenen , of het best aan of het 
verblijf van den vader of de moeder onbekend 
is, eene voogdij is opgedragen, of zij , nadat 
gelijke toepassing heeft plaats gehad, tot 
voogden zijn aangesteld over minderjarigen, 
wier ouders beide of een van beide op andere 
wijze dan in het eerste lid bedoeld de voogdij 
hebben verloren. 

Bij de bepaling van het bedrag der subsidie 
kan het eigen inkomen der in dit art ikel om
schreven minderj arigen en de in ar t ikel 374g 
of artikel 440c van het Burgerlijk W etboek 
bedoelde bijdrage geheel of t en deele worden 
in r ekening gebracht. 

b) Artikel 16, eerste lid, wordt gelezen als 
volgt: 

Op schriftelijk verzoek van het bestuur eener 
vereeniging, stich ting of instelling van weldadig
heid, bedoeld bij de artikelen 12 en 15 dezer 
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wet, die blijkens schriftelijke verklaring van 
het bestuur hetzij ten opzichte van alle door 
ha.ar verzorgde of te verzorgen kinderen, 
hetzij alleen ten opzichte der minderjarigen, 
over wie ha.ar in de gevallen in het vorig 
artikel bedoeld de voogdij is of mocht worden 
opgedragen, zich onderwerpt aan van Regee
ringswege gestelde voorwaarden, bedoeld bij 
artikel 14 en op de naleving daarvan gehouden 
toezicht, bedoeld bij artikel 13 dezer wet, 
kan zoodanige minderjarige in een daartoe 
bij deze wet aangewezen rijksinrichting worden 
opgenomen, indien hij door zijn gedrag van 
een verdorven of weerbarstig karakter doet 
blijken. 

c) Na artikel 16 worden in§ III de volgende 
twee artikelen nieuw ingevoegd : 

Art. 16bis. Op schriftelijk verzoek van het 
bestuur eener vereeniging, stichting of instelling 
van weldadigheid, overeenkomstig artikel 12 
of artikel 15 dezer wet met de verpleging of 
met de voogdij van een minderjarige belast, 
kan, indien zooda.nige minderjarige in een 
der gevallen, vermeld bij artikel 17 dezer wet, 
in een der aldaar bedoelde inrichtingen wordt 
verpleegd, de subsidie in die artikelen 12 en 
15 bedoeld worden vervangen door geheele 
of gedeeltelijke voldoening van Regeerings
wege van de kosten van verpleging aldaar. 

De kosten, onvermijdelijk voortvloeiende 
uit het overlijden van de minderjarigen in de 
artikelen 12 en 15 bedoeld, alsmede de kosten 
hunner begrafenis, kunnen van Regeeringswege 
worden vergoed. 

Art. 16ter. De verzoeken bedoeld in de 
artikelen 12, 15, 16 en 16bis dezer wet, zoo
mede de op die verzoeken te geven beschik
kingen en de van deze laatste uit te rniken 
afschriften zijn vrijgesteld van zegel. 

d) In artikel 20 der wet van 12 Februari 1901 
(Staatsblad n °. 64) wordt achter de zinsnede 
,,bedoeld bij de artikelen 12 en 15 dezer wet;" 
de volgende zinsnede nieuw ingevoegd : 

de beschikkingen tot betaling van kosten 
van Regeeringswege, bedoeld in artikel 16bis 
dezer wet; 

Art. II. De tweede afdeeling van den elfden 
het eerste boek van het Burgerlijk 
ondergaat de navolgende wijzi-

titel van 
Wetboek 
gingen: 

a) Aan artikel 261 wordt het navolgende 
zesde lid toegevoegd : 

Indien de minderjadgen zich niet reeds be
vinden in de feitelijke magt van dengene, 
welke ingevolge een der bepalingen van dit 
artikel met de voogdij is belast, wordt in het 
vonnis of in de beschikking tevens de afgifte 

der kjnderen bevolen. De bepalingen van 
het tweede, derde, vierde en vijfde lid van 
artikel 374e bis zijn ten deze toepasselijk. 

b) Na artikel 261 wordt het navolgende ar
tikel 261a nieuw ingevoegd: 

Bij het uitspreken der ontbinding of bij 
de wijziging in het derde lid van artikel 261 
bedoeld, kan de regtbank, wannear er gegronde 
vrees bestaat, dat degene der ouders, aan 
wien de voogdij niet is opgedragen, niet vol
doende tot het onderhoud en de opvoeding 
de r minderjarige kinderen zal bijdragen, tevéns 
het bevel geven in artikel 285b bedoeld, op 
de wijze in dat artikel bepaald en met de 
gevolgen in dat artikel en in artikel 285d 
omschreven. Bij gebreke van zoodanig bevel ~ 

kan de kantonregter, binnen wiens gebied de 
kinderen tijdens het uitspreken der ontbinding 
woonplaats hadden, het bevel geven in artikel 
285c bedoeld, in he t geval, op de wijze en met 
de gevolgen a ls in dat artikel en in a rtikel 285d 
zijn bepaald. 

Art. III. De derdP afdeeling van dm elfden 
titel van het eerste boek van voormeld wet
boek ondergaat da navolgende wijziging : 

Tusschen de artikelen 285 en 286 worden 
de navolgend?, artikelen nieuw inge, oegd : 

Art. 285a. Indien de minderjarigen zich 
niet reeds bevinden in de feitelijke magt van 
dengene, die ingevolge artikel 284 of artikel 285 
met de voogdij is belast of van dengene der 
ouders, den anderen persoon of den voogdij
raad, aan wien de kinderen mogten zijn toe
vertrouwd krachtens artikel 269, eerste lid, -
wordt in de beschikking tevens de afgifte 
der kinderen bevolen. 

De bepalingen van het tweede, derde, , ierde 
en vijfde lid van artikel 374e bis zijn ten 
dez"l toepasselijk. 

Art. 285b. Bij de beslissing in hat tweede 
lid van artikel 284 bedoeld kan de regtbank, 
na verhoor of behoorlijke oproeping als in 
dat lil be::l.oeld en na verhoor van den voogdij
raad, wanneer er gegronde vrees bestaat, ,dat 
degene der ouders, aan wien de voogdij niet is 
opgedragen, niet voldoende tot het onderhoud 
en de opvoeding der minderjarige kinderen 
zal bijdragen, tevens bevelen, dat deze tl.'n 
behoeve van het onderhoud en de opvoeding 
van Pen of meer dier kinderen een daarbij te 
bepalen bedrag wekelijks, maandelijks of dl"ie
maandelijks aan den voogdijraad zal uitkeeren. 

De bepalingen van het derde, vierde en 
vijfde lid van artikel 284 zijn mede op dit 
be~ el toepasselijk. 

Art. 285c. Bij gebreke ,an een be,el als 
in het eerste lid van het vorige artikel bedoeld, 
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kan, nadat het vonnis der echtscheiding in 
k racht van gewijsde is gegaan, de kantonregter , 
binnen wiens regtsgebied de kinderen t ijdens 
het uitspreken die r echtscheiding woonplal\'ts 
hadden, e!'n gelijk bevel geven, op verzoek 
en na verhoor of oproeping als in het twPede 
lid van artikel 374g is bepaald . Op dit bevel 
is het laatste lid van a rt ikel 374g toepasselijk. 

Art. 285d. De bevelen bedoeld in de beide 
,;oorgaande artikelen worden door den g riffier 
medegedeeld als in a r tikel 374h voorgeschreven; 
van deze mededeeling wordt kennis gegeven 
op de wijze en met de gevolgen als in dat 
artikel omsch reven. Zij worden ten uitvoer 
gelegd als in artikel 374i bepaald. Het derde 
Jid van ar t ikel 374g vindt op deze bevelen 
overeenkomstige toepassing. 

Art . I V. De twaalfde titel van het eerste 
boek van voormeld wetboek ondergaat de 
n avolgende wijzigingen : 

a. Aan ar tikel 295 wordt het ~avolgende 
tweede lid nieuw toegevoegd : 

Het bepaalde in de ar t ikelen 285b, 285c en 
285d vindt overeenkomstige toepassing jegens 
d en vader of de moeder , die niet met de 
uitoefening der ouderliJke magt is belast. 

b. Aan ar tikel 301 wordt het navolgende 
zevende lid toegevoegd : 

Het bepaalde in de artikelen 285b, 285c en 
285d vind t o vereenkomstige t oepassing jegens 
den vader of de m oeder , die niet met de uit
oefening der ouderlijke magt is belast. 

c. Tusschen de a r tikelen 301a en 302 wordt 
het na volgende artikel 301b nieuw ingevoegd : 

Indien de minderjarigen zich niet reeds 
bevinden in de feitelijke magt van dengene, 
di~ ingevolgd artikel 301 en · 301a met de uit 
oefening der ouderlijke magt is b~last of van 
dengene der ouders, den anderen persoon of 
den voogdijraad, aan wien de kinderen mogten 
zijn toevertrouwd ingevolge het eerst e lid 
van artikel 301 o vereenkomstig artikel 269, 
wordt in de beschikking t evens de afgifte der 
kinderen be volen. 

De bepalingen van het tweede, dnde, vierde 
en vijfde lid van a rtikel 37 4e bis zijn ten deze 
toepasselijk. 

Art. V. De enste afdeeling van d en vijf
t iend en titel van het eer ste boek va n voor 
meld wetboek ondergaat de na volgende wij
zigingen: 

a. Artikel 357 wordt gelezen als volgt : 
Wanneer hij die de ouderlijke magt uit

oefent, gewigtige redenen van misnoegrn heeft 
over het gedrag° van zijn kind, kan de a rron
dissemen ts-regtbank, op zijn ve rzoek, of op 
dat van den voogdijraad, mits deze daartoe 

door hem is aangezocht, te zijnen ·behoeve 
gedaan, dat 'kind voor een bepaalden t ijd 
doen opnemen in eene voor" dat doel bij de wet 
aangewezen R ij ltsinrigting. De opneming ge
schied t ten koste van hem, die de ouderlijke 
magt uitoefent, of bij zijn onvermogen ten 
koste van hat kind ; zij zal voor ni~t langer 
mogen worden gelast dan gedur~nde ten: 
hoogste zes acht erllen volgende maand ,n, wan
neer het kind t ijdens de beschikking den leeftijd 
van ventien jaren nog niet heeft bereikt, of, 
wanneer het kind op dat tijdstip dien kef tijd 
heaft bereikt, gedurende t en hoogste een jaa r 
en nimmer langer dan tot deszelfs meerder
jarigheid. 

De regtbank kan de opneming niet gelasten 
dan na verhoor van het openbaar ministerie, 
van den voogdijraad en, behoudens het bepaalde 
in het eerste lid van ar tikel 358, ook van hE>t 
kind ; heeft de andere der ouders de ouderlijke 
magt niet verloren, dan wordt ook deze vooraf 
gehoord, althans behoorlijk opgeroepen . 

b. Na artikel 357 wordt het navolgende ar: 
t ikel 358 nieuw ingevoegd : 

Bij niet ve rschijning van het kind op den 
dag voor het verhoor bepaald schorst de 
regtbank het onderzoek tot een a lsdan te be
palen dag en gelast zij , dan het t egen dien dag 
door een deurwaa rder of d ienaar dN openbare 
magt voor haar worde gebragt; deze be
schikking wordt tenuitvoergelegd op bevel 
van het openbaar ministerie; blijkt het kind 
ook op dier. naderen dag niet te zijn verschenen. 
dan k an de regtbank zonder het t e hebben 
gehoord de opneming bevelen of weigeren. 

E r zal te dezen opzigte geen verdere gereg
t elijke formaliteit worden in acht genomen, 
behalve het bevel tot opneming, wa a-rin echter 
de redenen niet zullen worden uitgedrukt. 

Indien de regtbank bij het geven van ba re 
beschikking beslist, da t hij, d ie de ouder!ijke 
magt uitoefent, en het kind niet in staat zijn 
de kosten aan de opneming verbonden te 
bet alen , k omen deze ten Jaste van den St aat. 

De beschikking, waarbij de opneming wordt 
bevolen, wordt tenuitvoergelegd op bevel van 
den officier van justit ie na een t ot dezen 
gerigt verzoek van hem, die de ouderlijke 
magt uitoefen t . 

c. Artikel 359 wordt gelezen als volg t : 
Bij besluit van den -Minister van J ustit ie 

kan het kind te allen tijde uit de in a rtikel 357 
bedoelde R ijksinrigting worden ontslagen, wan
neer de oorzaak zijner plaatsing blijkt te zijn 
opgeheven of zijn ligchamelijke of geestelijke 
toestand· geen verder verblijf aldaar blijkt te 
gedoogen. 
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Hij die de ouderlijke magt uitoefent blijft 
altijd meester om den in het bevel tot opneming 
bepaalden tijd te verkorten. Om verlenging 
van den duur tot opneming te verkrijgen, 
zal op nieuw het bepaalde bij de a rtikelen 
357 en 358 moeten worden in acht genomen. 

De regtbank zal die verlenging telkens 
voor niet langer dan voor ten hoogste zes 
achtereenvolgende maanden mogen gelasten; 
het bevel wordt niet gegeven, dan nada t het 
hoofd der Rijksinrigting, waar het kind tijdens 
het verzoek om verlenging verblijf houdt, of 
degene die hem vervangt, op het verzoek is 
gehoord. 

Art. VI. De tweede afdeeling A van den 
vijftienden titel van het eerste boek van 
voormeld wetboek ond ergaat de navolgende 
wijzigingen : 

a ) Artikel 374b wordt gelezen als volgt: 
De verzoeken of vorderingen in het vorige 

artikel bedoeld bevatten de feiten en omstandig
heden waarop zij zijn gegrond, en worden 
met de tot staving daarvan dienende bescheiden 
ingediend bij de arrondissements-regtbank der 
woonplaa ts of bij gebreke daarvan der laatste 
woonplaats van hem, wiens ontheffing of ont
zett ing gevraagd wordt, of, indien het betreft 
ontheffing of ontzetting van een der ouders, 
die na scheiding van tafel en bed met de uit
oefening der ouderlijke magt is belast, bij 
de arrondissements-regtbank, die van het ver
zoek of van den eisch tot scheiding van tafel 
en bed heeft kennis genomen. Op het verzoek 
of de vordering wordt door den griffier der 
a rrondissements-regtbank de dag van in
diening aangeteekend. Tenzij het verzoek tot 
ontheffing of ontzetting van den voogdijraad 
is uitgegaan, worden de verzoeken of vorderin
gen met de bovenbedoelde bescheiden door den 
griffier der a rrondissements-regtbank ten spoe
digste in afschrift medegedeeld aan dien raad. 

Bij het verzoek of de vordering tot ont_ 
heffing wordt, zooveel mogelijk, tevens ve~meld 
op welke wijze hetzij in de uitoefening van 
de ouderlijke magt hetzij in de voogdij is te 
voorzien, en geschiedt tevens opgave van de 
namen der ouders en van hunne woonplaats 
en hunne verblijfplaats, ,oor zoover die be
kend zijn, van de n amen en woonplaatsen 
der bloedverwanten of der aangehuwden, die 
overeenkomstig artikel 388 moeten worden 
opgeroepen, zoomede van de getuigen, d ie de 
feiten in het verzoek of de vordering gesteld 
zouden kunnen staven . 

Ontheffing wordt niet uitgesproken indien 
hij die de ouderlijke m agt uitoefent zich daar
tegen verzet. 

b) Artikel 374c wordt gelezen als volgt: 
De regtbank doet uitspraak na verhoor of 

behoorlijke oproeping van dt> ouders, de bloed
verwanten of aangehuwden der kinderen en 
den voogdijraad . De voor het verhoor be
stemde dag wordt niet la ter gesteld dan ve?rt ien 
dagen , nadat het verzoek of de vordering 
tot ontheffing of ontzetting van de ouderlijke 
magt is ingediend, wanneer de beide oudrrs 
zich binnen het Koningrijk, niet la ter dan een 
maand, indien een hunner of beiden zich 
elders in Europa, niet la ter dan drie maanden, 
indien een hunner of beiden zich buiten Europa 
bevinden en niet later dan twee maanden, 
indien de verblijfplaats van een hunner of van 
beiden niet bekend is. De regtbank kan tevens 
bevelen, dat tegen denzelfden dag de door 
haa r aan te wijzen getuigen, al of niet uit 
de bloedverwanten of aangehuwden gekozen, 
zullen worden opgeroepen, ten einde onder 
eede te worden gehoord. 

c) Na artikel 374c worden de navolgende 
artikelen nieuw ingevoegd : 

Art. 374c bis. Alle oproepingen geschieden 
door den griffier der arrondissements-regtbank 
bij aangeteekenden brief uiterlijk op den 
tweeden dag, nadat het verhoor is bepaald, 
te verzenden ; indien echter oproeping moet 
plaats hebben van een persoon, wiens verblijf
plaats niet bekend is, dan wordt zij onverwijld 
door den griffier geplaatst in een of meer door 
de regtbank aan te wijzen nieuwsbladen. De 
oproeping van hem, wiens ontheffing of ont
zetting van de ouderlijke magt wordt verzocht 
of gevorderd, gaat, tenzij zijne verblijfplaats 
niet bekend is, vergezeld van eene beknopte 
opgave van den inhoud van het verzoek of 
de vordering. 

Indien de regtbank het noodig oordeelt, 
kan zij buiten de reeds aangewezenen ook 
andere personen , welke op den bepaalden dag 
mogten zijn verschenen , als getuigen onder 
eede hooren, zoomede nader verhoor. van ge
tuigen bevelen; deze laatste getuigen worden 
in de n a dere beschikking aangewezen en op 
gelijke wijze opgeroepen tegen een dag, niet 
later dan drie weken, indien zij allen zich 
binnen het Koningrijk bevinden, of and ers 
niet later dan drie maanden, na het eerste 
verhoor. 

Art. 374c ter. Gedurende het onderzoek 
kan ieder tot de uitoefening der voogdij be
voegde ingezetene des K oningrijks en het be
stuur van elke der in artikel 421 genoemde 
vereenigingen, stichtingen en instellingen van 
weldadigheid zich tot de regtbank wend en 
met een verzoekschrift om met de voogdij 
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te worden belast. De regtbank kan hunne 
oproeping bevelen, om over dit verzoekschrift 
te worden geboord. 

Ingeval het . verzoek of de vordering wordt 
toegewezen, oefent de echtgenoot van hem 
wiens ontheffing of ontzetting uitgesproken is, 
van rechtswege de ouderlijke magt uit, tenzij 
hij eveneens daarvan was ontheven of ontzet. 

Niettemin kan de regtbank hem op verzoek 
van den voogdijraad, op vordering van het 
openbaar ministerie of ambtshalve mede van 
de ouderlijke magt ontheffen, indien daartoe 
termen zijn. Op deze ontheffing is het laatste 
lid van artikel 374b toepasselijk. 

Bij zoodanige ontheffing, zoomede indien de 
echtgenoot reeds van de ouderlijke magt is 
ontheven of ontzet, voorziet de regtbank tevens 
in de voogdij en de toeziende voogdij over de 
kinderen die aan de ouderlijke magt worden 
onttrokken. 

In de beschikking waarbij de ontheffing of 
de ontzetting wordt uitgesproken, zal hij die 
de uitoefening van de ouderlijke magt verliest, 
worden veroordeeld om rekening en verant
woording van zijn beheer te doen aan den 
anderen echtgenoot of den voogd. 

De regtbank kan bovendien, indien de kin
deren die onder de ouderlijke magt of de 
voogdij van verschillende personen komen, 
goederen gemeen hebben, één ·dezer of een 
ander persoon aanwijzen om onder de noodige 
door de regtbank te stellen waarborgen het 
bewind over de goederen waar te nemen, 
totdat scheiding en deeling heeft plaats gehad 
overeenkomstig den 16den titel van het 
tweede boek. 

d) Het tweede lid van artikel 374d wordt 
gelezen als volgt : 

De met redenen omkleede beschikking wordt 
binnen veertien dagen na het laatste verhoor 
in het openbaar uitgesproken ; zij kan uit
voerbaar verklaard worden bij voorraad niet. 
tegenstaa11de verzet of beroep, met of zonder 
borgtogt, en zulks op de minuut, ook vóór 
derzelver registratie. 

e) Aan voormeld artikel 374d worden een 
zevende en een achtste lid nieuw toegevoegd: 

De kosten voor het onderhoud en de op
voeding der minderjarigen, ingevolge het 
vijfde lid gemaakt door den persoon door 
de regtbank aangewezen of door den voogdij. 
raad, kunnen door deze op de goederen en 
inkomsten der minderjarigen en bij onver
mogen der kinderen op die hunner ouders 
worden verhaald ; de laatsten zijn hoofdelijk 
voor voldoening dier kosten aansprakelijk. 

Hij die tot zulk verhaal in regten optreedt, 

wordt geacht van den regter vergunning te 
hebben verkregen kosteloos te procederen. 
Deze bepaling geldt niet ten aanzien van 
dengene, die zijne reeds vroeger afgewezen 
vordering andermaal aanhangig maakt. 

/) Het tweede lid van artikel 374e wordt 
gelezen als volgt ! 

De regtbank doet uitspraak, na verhoor 
of behoorlijke oproeping zoo mogelijk van beide 
ouders, van de bloedverwanten of aangehuw
den der kinderen, alsmede van den voogdij
r aad en, indien de kinderen onder voogdij 
staan, van den voogd of het bestuur der ver
eeniging, stichting of instelling van weldadig
heid waaraan de voogdij is opgedragen en den 
toezienden voogd. Indien de regtbank het 
noodig oordeelt, kan zij bevelen, da t getuigen, 
al of niet uit de bloedverwanten of aange
huwden gekozen, onder eede zullen worden 
gehoord. 

g) Het vierde lid van voormeld artikel 374e 
wordt gelezen als volgt : 

De met redenen omkleede beschikking wordt 
in het openbaar uitgesproken. Zij kan worden 
verklaard uitvoerbaar bij voorraad niettegen
staande verzet of beroep, met of zonder borg
togt, en zulks op de minuut, ook vóór der
zelver registratie. 

h) iTusscben de artikelen 374e en 374/ wordt 
artikel 374e bis nieuw ingevoegd: 

Indien de minderjarigen zich niet reeds 
bevinden in de feitelijke magt van d en per
soon of van het bestuur der vereeniging, 
stichting of instelling van weldadigheid, aan 
welke ingevolge eenige regterlijke beschikking 
in deze afdeeling bedoeld de .uitoefening van 
de ouderlijke magt of de voogdij, toekomt, 
of van den persoon of van den voogdijraad, 
aan welken de kinderen mogten zijn toever
trouwd krachtens de beschikking bedoeld in 
artikel 374d, vijfde lid, wordt in dezelfde regter
lijke beschikking tevans de afgifte der kinderen 
aan dengene, wien het gezag over de minder
jarigen tengevolge van zulke beschikking toe
komt, bevolen. 

Wordt de afgifte der minderjarigen door 
hem in wiens feitelijke magt deze zich bevind en, 
geweigerd, dan kan degene,. wien krachtens 
regterlijke beschikking het gezag over hen 
toekomt, hunna overbrenging doen geschieden 
door den deurwaarder, a,un wien door hem deze 
tenuitvoerlegging der beschikking is opge-
dragen. . 

Deze tenuitvoerlegging geschiedt niet dan 
nadat de beschikking is beteek'3nd aan hem, 
wien het gezag over de minderjarigen is ont-. 
trokken, zoomede aan hem, onder wiens feite-
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lijke magt zich de minderjarigen mogten 
bevinden. 

Ingeval van feitelijken wederstand kan de 
deurwaarder de hulp van de openbare burger
lijke mftgt inroepen. 

De deurwaarder zal elke plaats kunnen 
betreden, waar de minderjarigen zich bevinden 
of vermoed worden zich te bevinden ; indien 
echter de minderjarigen zich bevinden of 
vennoed worden zich te bevinden in een 
woning, waarvan de toegang door den be
woner wordt geweigerd of waarvan de deuren 
gesloten zijn, zal de deurwaarder zich vervoegen 
bij het hoofd van het gemeentebestuur of het 
lid, dat hem vervangt, of bij eencn commissaris 
van politie daartoe door den burgemeester 
aangewezen, in wiens tegenwoordigheid het 
binnentreden der woning zal gesohieden. Van 
de tegenwoordigheid van dezen ambtenaar 
en van hetgeen in zijn bijzijn uit kracht van 
dit artikel is verdgt, zal melding worden ge
maakt in het proces-verbaal van tenuitvoer
legging, welk stuk door dien ambtenaar mede 
zal worden onderteekend. 

i) Aan het einde · van het eerste lid · van 
artikel 374/ wordt de volgende zin rueuw 
toegevoegd : 

De bepalingen van het zevende en het achtste 
lid van artikel 374d zijn ten deze toepéLsselijk. 

j) Aan voormeld artikel 374/ wordt als 
derde lid nieuw toegevoegd : 

Indien de afgifte der minde.·jarigen aan den 
voogdijraad wordt geweigerd, kan de officier 
van justitie hunne overbrenging doen ge
schieden door den deurwaarder of dienaar 
der openbare magt door hem belast met de 
tenuitvoerlegging van zijn bevelschrift. De 
bepalingen van het derde, vierde en vijfde lid 
van artikel 374e biB vinden overeenkonrstige 
toepassing. 

k) Artikel 374g wordt gelezen als volgt: 
Hij die van de ouderlijke magt is ontheven 

of ontzet is verpligt, ten behoeve van het 
onderhoud en de opvoeding der aan zijn magt 
onttrokken kinderen, zooveel aan den voogdij
raad uit te keeren als zal zijn bepaald door 
den kantonregter, binnen wiens regtsgebied 
de kinderen onmiddellijk voor het uitspreken 
der ontheffing of ontzetting woonplaats hadden. 
Is door den voogdijraàd bij een verzoek tot 
ontheffing of ontzetting van de ouderlijke 
magt, of wel gedurende het onderzoek, :.ie
doeld in artikel 374c ter, de bepaling der uit
keering aan de regtbank verzocht, dan ge
schiedt die bepaling in de bes~hikking, waarbij 
de ontheffing of de ontzetting wordt uitge
sproken. 

De kantonregter of de · .regtbank stelt, op 
verzoek van den voogdijraad en na verhoor 
of behoorlijke oproeping van den tot uit
keering 'l<erpligte en van de bloedverwanten 
of aangehuwden der minderjarigen, alsmede 
van degenen onder wier ouderlijke magt of 
voogdij de kinderen zich bevinden, het bedrag 
vast van hetgeen krachtens het Voorgaande 
lid te hunnen behoeve aan den voogdijraad 
wekelijks, maandelijks of driemaandelijks zal 
zijn uit te keeren. 

Op verzoek van hem, die krachtens het 
eerste lid tot uitkeering 'l<erpligt is of van 
den voogdijraad kan de beschikking in het 
voorgaande lid bedoeld, door den regter die 
haar heeft genomen worden gewijzigd. De 
wijziging moet zijn gegrond op de overweging 
dat hetzij het inkomen van den tot uitkeering 
verpligte, hetzij de behoeften van den minder
jarige verandering hebben ondergaan. De 
regter beschikt na verhoor of behoorlijke op
roeping van hem, onder wiens ouderlijke magt 
of voogdij de minderjarige zich bevindt of 
van het bestuur der vereen:iging, stichting of 
instelling van weldadigheid waaraan de voogdij 
over den minderjarige is opgedragen, alsmede 
van de bloedverwanten of aangehuwden van 
den minderjarige; ingeval het verzoek is 
gedaan door den tot uitkeering verpligte, 
bovendien van den voogdijraad, of ingeval 
het verzoek is gedaan door den voogdijraad, 
bovendien van den tot uitkeering verpligte. 

De in het tweede lid van dit artikel be
doelde beschikking des kantonregters, zoomede 
de beschikkingen in het derde lid van dit 
artikel bedoeld, zijn uitvoerbaar bij voorraad, 
op de minuut en vóór de registratie, en daar
van kan binnen veertien dagen na ha10 dag
teekening hooger beroep worden ingesteld. 

Z) In het zesde lid van artikel 374h ver
vallen de woorden : 

,.den persoon in wiens dienst de tot uit
keering verpligte is,". 

m) Aan artikel 374h worden als zevende 
en achtste leden nieuw toegevoegd : 

Onder loon of wedde zijn begrepen bezoldi
gingen en pensioenen wegens ambten of be
dierungen, zoomede geldelijke vergoedingen 
of uitkeeringen, voorzoover deze periodiek 
worden uitbetaald, krachtens eenige wettelijk 
voorgeschreven ziekte-of ongQvallenverzekering, 
of krachtens eenige verzekering of uit eenig 
fonds , waarin de deelneming is bedongen bij 
of voortvloeit uit de arbeidsovereenkomst. 
De bepalingen van artikel 757 van het Wetboek 
van Burgerlijke Regtsvordering, en van de 
bijzondere wetten en wettelijke verordeningen 
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krachtens welke schuldeischers allet'n binnen 
de daarin aangegeven grenzen en op de daarin 
bepaalde wijze ten aanzien -van tractementen, 
soldijen of pensioenen alsmede van de geldelijke 
vergoedingen of uitkeeringen, in dit lid be
doeld, regten kunnen doen gelden, blijven 
ten deze buiten werking. 

De behandeling der vorderingen van den 
voogdijraad tot uitkeering tegen hem van 
wien de tot uitkeering verpligte loon of wedde 
geniet, gsschiedt steeds voor den kanton
regter en op de wijze van procederen in zaken 
betrekkelijk tot eene arbeidsovereenkomst. 

n) Artikel 374k wordt gelezen als volgt : 
De gemeentebesturen en de ambtenaren van 

den burgerlijken stand zijn verpligt, zoo~eel 
in hun vermogen is, aan alle voogdijraden 
k '.>steloos alle inlichtingen t e verschaffen en 
zijn voorts gehouden kosteloos alle afschriften 
en uittreksels uit hunne registers te ;erst:ek
ken, welke die raden in het belang van de 
hun opgedragen taak van hen vragen ; de te 
verstrekken afschriften en uittreksels zijn vrij 
van zegel. 

o) Artikel 374l wordt gelezen als volgt : 
Allo verzoeksch ·:iften, vorderingen, beschik

kingen, exploiten en alle andere stukken, 
opgemaakt ter voldoening aan de bepalingen 
van deze afdeeling, zijn vrij van zegel en 
worden, voor zooveel de registratie wordt 
vereisch t, gratis geregistreerd. 

Alle verzoeken in deze afdeeling bedoeld, 
welke uitgaan van de voogdijraden, worden 
kosteloos behandeld en de door die raden in 
het belang van de hun opgedragen taak ge
vraagde grossen, afschriften en uit treksels 
worden hun door de griffiers vrij van alle 
kosten uitgereikt. 

Art. VII. De eerste afdeeling van den 
zestienden titel van het eerste boek van voor
meld wetboek ondergaat de navolgende wij
zigingen : 

a) In a rtikel 385b wordt tusschen het derde 
en vierde lid als nieuw lid ingevoegd : 

Voor Verzoeken ingevolge de bepalingen 
van dezen en den voorgaanden titel door den 
voogdijraad tot eenig regterlijk collegie te doen, 
wordt de medewerking van een procureur of 
advocaat niet vereisoht. 

b) Na artikel 385b wordt het navolgend 
artikel 385c nieuw ingevoegd : 

Van alle regterlijke beschikkingen houdende: 
benoeming tot voogd of tot toezienden 

voogd ; 
bepalingen ten aanzien van het gezag over 

de kinderen als bedoeld in de artikelen 261, 
269, 284, 285, 301 en -301a ; 

uitspraak omtrent ontzetting of ontheffing 
van de ouderlijke magt of van de voogdij of 
de toeziende voogdij ; 

ontslag als voogd of als toeziende voogd ; 
scho~sing van de uitoefening der ouderlijke 

magt of van de uitoefening van de voogdij 
of toeziende voogdij ; 

herstel în de ouderlijke magt of in de 
voogdij; 

benoeming tot curator ov'er een ongeboren 
vrucht; 

bevestiging in de voogdij ; 
bekrachtiging van de door een der ouders 

gedane benoeming 'Van een voogd ; 
benoeming tot tijdelijken voogd als bedoeld 

in artikel 413, 
en van alle regterlijke beschikkingen, waarbij 

eenige andere regterlijke beschikking, in dit 
artikel genoemd, wordt vernietigd, gewijzigd 
of bekrachtigd, zoomede van alle verklaringen, 
tQr griffie afgelegd als bedoeld in de artikelen 
387a en 387c, tweede lid, wordt door den grif
fier van den regtPr, die de beschikking heeft 
gegeven, of ter wiens griffie de verklaring is 
afgelegd, onverwijld kennis gegeven aan den 
griffier van den kantonregter der geboorte· 
plaats van den minderjarige. Indien die 
geboorteplaats onbekend is of gelegen buiten 
het Koningrijk, geschiedt de kennisgeving aan 
den griffier van den regter van het eerste 
kanton te Amsterdam. 

Bij elk kantongeregt wordt door den griffier 
een openbaar register gehouden, waarin achter
eenvolgens alle mededeelingen hem gedaan inge
volge het eerste lid, zoomede alle daarbedoelde 
beschikkingen door zijn kantonregter genomen 
en verklaringen te zijner griffie afgelegd, ten 
spoedigste door hem worden ingeschreven. 

Omtrent vorm en inhoud van de kennis
geving en van het register worden door Ons 
bij algemeenen maatregel van bestuur de 
noodige regelen vastgesteld. De griffier is 
verpligt aan ieder kostelooze inzage van het 
register en tegen betaling een uittreksel daaruit 
te verstrekken. 

Art. VIII. De tweede afdeeling van den 
zestienden titel van het eerste boek van voor
meld wetboek ondergaat de navolgende wijzi
gingen: 

a) Artikel 386a, laatste lid, wordt gelezen 
als volgt: 

De kennisgeving van den griffier onder 1°. 
bedoeld moet on verwijld bij aangeteekenden 
brief geschieden ; is de benoeming gedaan 
door de arrondissements-regtbank, dan geeft 
de griffier van die benoeming en van de door 
hem aan den benoemde gedane kennisgeving 
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onverwijld berigt aan den kantonregter der 
woonplaats van den minderjarige. 

b) Aan het einde van het eerste lid van ar
tikel 389 wordt de navolgende zin toegevoegd : 

De schriftelijke volmagt is vrij van zegel 
en van de formaliteit der registratie. 

c) Tusschen de artikelen 389 en 390 wordt 
het navolgende artikel 389a nieuw ingevoegd : 

Wanneer naar aanleiding der bepalingen 
van den voorgaanden, dezen of den volgenden 
titel het verhoor van den toezienden voogd 
vereischt wordt of wel diens oproeping is be
volen, zal zulks niet behoeven plaats te hebben, 
indien de toeziende voogdij openstaat ten 
dage, dat het verzoek of de vordering, naar 
ae.nleiding waarvan het verhoor of de oproeping 
zoude moeten geschieden, bij den regter wordt 
ingediend. 

Behalve in de gevallen bedoeld in de ar
tikelen 438a en 440a, zal het den regter even
wel vrijstaan te bepalen, dat op het verzoek 
niet zal worden beschikt voor de benoeming 
van den toezienden voogd heeft plaats ge
vonden. 

Art . IX. De derde afdeeling van den 
zestienden titel van het eerste boek van voor
meld wetboek ondergaat de navolgende wij
zigingen : 

a) artikel 408, eerste lid, wordt gelezen als 
volgt: 

Een onwettig kind staat van regtswege onder 
de voogdij van den meerderjarigen vader of 
de meerderjarige moeder die het heeft erkend, 
tenzij deze van de voogdij mogt zijn l'itge
sloten of de voogdij mogt hebben verloren, 
of wel een ander mogt zijn belast met dt' voogdij 
tijdens de minderjarigheid van den vader of 
de moeder, die het kind erkend heeft, of wel 
voordat dit erkend was. 

b) Na artikel 408a wordt het navolgende 
artikel 408b nieuw ingevoegd : 

Indien de· voogdij aan een ander is op
gedragen in één der gevallen bedoeld in het 
eerste lid van artikel 408, kan de niet van 
de voogdij uitgesloten, noch ontheven of ont
zette meerderjarige vader of meerderjarige 
moeder van een onwettig kind, die het heeft 
erkend, aan d en kantonregter verzoeken om 
in d e plaats van dien ander a ls voogd te worden 
aangesteld. 

De kantonregter l,eslist op het verzoek na 
verhoor of na behoorlijke oproeping van den 
verzoeket, van den voogd, van den toezienden 
voogd, van den echtgenoot des verzoekers, 
indien deze gehuwd is, en, wanneer df andere 
der ouders mede het kind heeft erkend en in 
leven is, van dezen, alsmede van den voogdij-

raad. Hij staat het verzoek toe, tenzij er 
gegronde vrees bestaat, dat het kind door 
den vader of de moeder za l worden verwaar
loosd. 

Binnen veertien dagen na de beschikking 
kan hooger beroep worden ingesteld, bij af
wijzing door den verzoeker, bij toewijzing 
door hen die op het verzoek zijn gehoord en 
ondanks wier tegenspraak het is toegewezen. 

Het bepaalde in den laatsten zin van ar
tikel 408 is ten deze toepasselijk. 

Art. X. De vierde afdeeling van den zes
tienden , titel van het eerste boek van voor
meld wetboek ondergaat de navolgende wij
ûging: 

Artikel 409, eerste lid, wordt gelezen als volgt: 
I eder der ouders die de ouderlijke magt of 

de voogdij over een of meer zijner kinderen 
uitoefent, heeft het regt een voogd over die 
kinderen te benoemen voor het geval dat na 
zijn overlijden de voogdij niet van regtswege 
of door de in het laatste lid van artikel 408 
bedoelde regterlijke beschikking aan den 
anderen der ouders behoort. 

Art. XI. De vijfde afdeeling van den zes
tienden titel van het eerste boek van voormeld 
wetboek ondergaat de navolgende wijzigingen: 

a) Het derde lid van artikel 413 vervalt en 
in plaats daarvan worden de navolgende 
nieuwe derde, vierde, vijfde en zesde leden 
aan dat artikel toegevoegd : 

Is voorziening noodig op grond, dat het 
bestaan of het verblijf van den vader of de 
moeder onbekend is, dan wordt mede door 
den kantonregter een voogd benoemd. Deze 
voogd kan op verzoek van dengene, dien hij 
vervangt, zoodra de redenen, die tot zijne 
benoeming aanleiding gaven, hebben opge
houden te bestaan, weder door den kanton
regter worden ontslagen. 

De kantonregter beslist op dit verzoek na 
verhoor of behoorlijke oproeping van den ver
zoeker, van den voogd, van den toezienden 
voogd, van de bloedverwanten of aangehuwden 
van den minderjaiige, alsmede van den voog
dijraad ; betreft het verzoek de voogdij over 
een natuurlijk kind, dan beslist de kanton
regter na verhoor of behoorlijke oproeping als 
in artikel 408b is bepaald. Hij staat het ver
zoek toe, tenzij er gegronde vrees bestaat, dat 
het kind door den vader of de moeder zal 
worden verwaarloosd. 

Binnen veertien dagen na de beschikking kan 
hooger beroep worden ingesteld, bij afwijzing 
door den verzoeker, bij toewijzing door hen, 
die op het verzoek zijn gehoord en ond anks 
wier tegenspraak het is toegewezen. 
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Çedurende de voogdij in het t weede en derde 
lid bedoeld, is de uitoefening van de ouderlijke 
magt geschorst. 

b) Artikel 420 van het Burgerlijk Wetboek 
wordt gelezen a ls volgt : 

Behoudens het bepaalde in het tweede lid 
van artikel 408b en in het vierde lid v an a rtikel 
413 wordt in de voogdij over natuurlijke kin
deren door den k antonregter, zonder eenig 
voorafgaand verhoor , voorzien. 

Art . XII. De zevende afdeeling van den 
zestienden titel van het eerste boek van voor
meld wetboek ondergaat de navolgende wij
ziging: 

In artikel 424a vervallen de woorden 
,,tweede lid" aohter "artikel 413". 

Art. XIII. De negende afdeeling van den 
zestienden t itel van het eerste boek van voor
meld wetboek ondergaat de navolgende 
wijzigingen : 

a) Artikel 438, derde lid, wordt gelezen 
als volgt : 

Het verzoek of de vordering beva t de feiten 
en omstandigheden waarop het is gegrond, 
en houdt tevens in eene opgave van de namen 
der ouders, van den voogd en van den t oe
zienden voogd en van hunne woonplaatsen 
en hunne verblijfplaatsen voorzoover die 
bekend zijn, van de na.men en woonplaa tsen 
der bloedverwanten of der a.angehuwden, die 
overeenkomstig artikel 388 moeten worden 
opgeroepen, zoomede van de getuigen, die de 
feiten in het verzoek of de vordering gesteld , 
zouden kunnen staven. Tenzij het verzoek t ot 
ontzetting van den 'Voogdijraad is uitgegaan, 
wordt het ve rzoek of de vordering, .met de tot 
sta.ving daar van ingezonden bescheiden, door 
den griffier ten spoedigste in afschrüt mede
gedeeld aan dien raad. Op het verzoek of de 
vordering wordt door den griffier der a.rron 
dissements-regtbank de dag van indiening aan
geteekend. 

b) De vierde, vijfde, zesde en zevende leden 
van artikel 438 vervallen. 

c) Na voormeld artikel 438 worden als nieuwe 
a r t ikelen ingevoegd : 

Art. 438a. De rngtbank doet uitspraak, na 
verhoor of behoorlijke oproeping van de 
ouders , van den voogd en den toezienden voogd , 
van de bloedverwanten of aangehuwden der 
kinderen en van den voogdijraad . De voor het 
verhoor bestemde dag wordt niet later gesteld 
d an veertien dagen, nadat het verzoek of de 
vordering tot ontzetting is ingediend, wanneer 
hij , wiens ontzetting word t gevraagd of ge
vorderd, zich binnen het Koningrijk, niet la.ter 
dan een maand, indien hij zich elders in Europa, 

niet later dan drie maanden, indien hij zich 
buiten Europa bevindt , en niet la ter dan twee 
maanden, indien zijn verblijfplaats niet bekend 
is. De regtbank kan tevens bevelen, da t tegen 
denzelfden dag de door haar aan te wijzen 
getuigen, a l of niet uit de bloedverwanten of 
aangehuwden gekozen, zullen worden opge
roepen, ten einde onder eede te worden gehoord. 

Alle oproepingen geschieden door den grü
fier der a rrondissements-regtbank bij aange
teekenden brief uite rlijk op den tweeden dag, 
nada t het verhoor is bepaald, te verzenden ; 
indien echter oproeping moet plaats hebben 
van een persoon wiens verblijfplaats niet be
kend is, dan wordt zij onverwijld door den 
griffie r geplaatst in een of meer door d s regtbank 
aan te wijzen nieuwsbladen. De oproeping van 
hem, wiens ontzetting wordt verzocht of ge
vorderd, gaat, t enzij zijne verblijfplaats niet 
bekend is, vergezeld van eene beknopte opgave 
van den inhoud van het verzoek of de vor
dering. 

Indien de regtbank het noodig oordeelt, 
kan zij buiten de reeds aangewezenen ook 
andern personen, welke op den bepaalden dag 
mogten zijn verschenen, als getuigen onder 
eede hooren, zoomede nader verhoor van ge
tuigen bevelen ; deze laatste getuigen worden 
in de nadere beschikking aangewezen en op 
gelijke ,vijze opgeroepen tegen een dag, niet 
la ter dan drie weken, indien zij allen zich binnen 
het Koningrijk bevinden, of anders niet la ter 
dan drie ruaanden na het eerste verhoor . 

Art. 438b. Gedurende het onderzoek tot 
ontzet t ing van een voogd k an ieder tot de uit
oefening der voogdij bevoegde ingezetene van 
het Koningrijk en het bestuur van elke der in 
a rtikel 421 genoemde vereenigingen , stich
t ingen en instellingen van weldadigheid zich 
tot de regtbank wenden met een verzoekschrüt 
om mE>t de voogdij te worden belast. De regt
bank kan hunne oproeping bevelen om over hun 
verzoekschrüt t e worden gehoord. 

Ingeval het verzoek of de vordering word t 
toegewezen, voorziet di> regtbank in de voogdij 
of toeziende voogdij. Blijkt bij de voorziening 
in de voogdij , da took de toeziende voogdij open
staat, dan voorziet de regtbank tevens in 
deze laat s t e . 

In het vonnis waarbij de voogd wordt afge
zet, zal hij t evens worden veroordeeld om reke
ning en " erantwoording van zijn beheer aan · 
zijn opvolger te doen. 

à ) Artikel 439, tweede lid, wordt gelezen als 
volgt : 

De met redenen omkleede beschikking word t 
binnen veertien dagen na het laatste verhoor 
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in het openbaar uitgesproken; zij kan uit
voerbaar verklaard worden bij voorraad niet
tegenstaande verzet of beroep, met of zonder 
borgtogt, en zulks op de minuut, oók vóór der
zel ver registratie. 

e) Aan voormeld artikel 439 wordt als vijfde 
lid nieuw toegevoegd : 

De bepalingen van het zevende en het achtste 
lid van artikel 374d zijn ten deze toepasselijk. 

/) Artikel 439a wordt gelezen als volgt : 
De officier van justitie is bevoegd minder

jarigen, zoowel op grond van de feiten die tot 
ontzetting aanleiding kunnen geven, als op 
grond dat zij noch onder ouderlijke magt noch 
onder 'voogdij staan, dan wel verlaten of zonder 
toezigt zijn, voorloopig aan de zorg van den 
voogdij raad toe te vertrouwen, totdat door den 
regter in de voogdij over hen zal zijn voorzien 
of door den regter za l zijn beslist dat geen 
voorziening noodig is en deze beschikking kracht 
van gewij sde zal hebben veekregen. De bepa
lingen van het zevende en het ach tste lid van 
artikel 374d zijn ten deze toepasselijk . 

Bijaldien de officier van justitie van de boven
bedoelde bevoegdheid gebruik maakt vóór 
een verzoek of vordering tot ontzetting van 
of tot' voorziening in de voogdij is ingediend, 
is hij verpligt zonder verwijl het noodige te 
verrigten, opdat door de bevoegde regter in 
de voogdij worde voorzien. 

Indien de afgifte der minderjarigen aan den 
voogdijraad wordt geweigerd, kan de officier 
van justit ie hunne overbrenging doen geschie
den door den deurwaarder of dienaar der open
bare magt door hem belast met de tenuitvoer
legging van zijn bevelschrift. De bepalingen 
van het derde, vierde en vijfde lid van artikel 
37 4e bis vinden dienovereenkomstige toepassing. 

g) Artikel 440a, derde en vierde leden, wordt 
gelezen als volgt : 

De regtbank beslist na verhoor of behoor
lijke oproeping der ouders, van den voogd en 
van den toeziend en voogd, van de bloed ver
wanten of aangehuwden der minderjarigen en 
van den voogdijraad, en voorziet, indien het 
verzoek of de vordering W'lrdt toegestaan, 
tegelijkertijd in de voogdij of toeziende voogdij ; 
blijkt bij de voorziening in de voogdij , dat ook 
de toeziende voogdij openstaat, dan voorziet 
de regtbank t evens in deze laatste. Het be
paalde in het dei·de lid van artikel 438 is ten 
deze toepasselijk. De voor het ve~hoor bestemde 
dag wordt niet later gesteld dan veer t ien dagen 
nadat het verzoek of de vordering tot onthef
fing is ingediend ; wordt de on theffing gevraagd 
of gevm·derd , an een vader- voogd of eene 
moeder-voogdes, dan kan deze termijn worden 

verlengd tot een maand, indien de persoon, 
wiens ontheffing wordt gevraagd of gevorderd, 
zich buiten het Koningrijk, doch in Europa 
bevindt, tot drie maanden, indien hij zich buiten 
Europa bevindt, of tot twee maanden, indien 
zijne verblijfpla.a. ts nie"t bekend is. Alle oproe 
pingen hebben plaats op de.wijze in het tweede 
lid van a.:tikel 438a voorgeschrnen ; getuigen
verhoor kan worden bevolen op den voet van 
het bepaalde in het laatste lid van dat artikel. 

De behandeling der zaak geschiedt ter teregt
zitting met gesloten deuren. De met redenen 
omkleed e beschikking wordt binnen veertien 
da.gen na het laatste verhoor in het openbaar 
uitgesproken ; zij kan uitvoerbaar verklaard 
worden bij voorraad niettegenstaande verzet 
of beroep, met of zonder borgtogt, en zulks 
op de minuut, ook vóór derzel ver registratie. 

h) Artikel 440b, tweede lid, wordt gelezen 
als volgt: 

De regtbank doet uitsp,·aak, na verhoor of 
behoorlijke oproeping zoo mogelijk van beide 
ouders, alsmede van den voogd of het bestuur 
der vereeniging, stich ting of instelling van 
weldadigheid waaraan de voogdij is opge
dragen, van den toezienden voogd, de bloed
verwanten of aangehuwden der kinderen en 
van den voogdijraad. Indien de regtbank het 
noodig oordeelt, kan zij bevelen, dat getuigen, 
al of niet uit de bloedverwanten of aange
huwden gekozen, onder eede zullen worden 
gehoord. 

i) Tusschen de artikelen 440b en 440c wordt 
als artikel 440b bis nieuw ingevoegd: 

Indien de minderjarigen zich niet reeds be
vinden in de feitelijke magt van den persoon 
of van het bestuur der vereeniging, stichting 
of instelling van weldadigheid, aan welke 
ingevolge eenige regterlijke beschikking in 
deze afdeeling bedoeld de voogdij toekomt, 
of van den persoon of van den voogdijraad, 
aan welken de kinderen mogten zijn toever 
trouwd krach tens de beschikking bedoeld in 
artikel 439, derde lid, wordt in dezelfde r eg
t erlijke beschikking tevens d e afo:ifte der 
kinderen aan dengene, wien bet gezag over de 
minderjarigen tengevolge van zulke beschikking 
toekomt, bevolen. De bepalingen van het 
tweede, derde, vierde en vijfde lid van a rtikel 
37 4e bis zijn ten deze toepasselijk. 

j) Artikel 440c wordt gelezen als volgt : 
Het bepaalde in de artikelen 374g, 374h en 

374i geldt mede bij ontheffing of ·ontzetting 
van den vader of de moeder van de voogdij 
over eigen kinderen. 

k) Artikel 440d van het Burgerlijk Wetboek 
wordt gelezen als volgt : 
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Alle verzoekschriften, vorderingen, beschik
kingen, exploiten en alle andere stukken, opge
maakt ter voldoening aan de bepalingen van 
deze afdeeling, zijn vrij van zegel en worden, 
voor zooveel de registratie wordt vereischt, 
g ratis geregistreerd. 

Alle verzoeken in deze afdeeling bedoeld , 
welke uitgaan van de voogdijraden, worden 
kosteloos behandeld en de door die raden in het 
belang van de hun opgedragen taak gevraagde 
grossen, afschriften en uittreksels worden hun 
door de griffiers vrij van alle kosten uitge
reikt. 

Art. XIV. De tiende afdeeling van den 
zestienden titel van het eerste boek van voor
meld wetboek ondergaat de navolgende wijzi
gingen: 

a) Artikel 442 wordt gelezen als volgt: 
Wanneer de voogd gewigtige redenen van 

misnoegen heeft over het gedrag van den min
derjarige, kan de arrondissements-regtbank, 
op zijn verzoek, of op dat van den voogdijraad, 
mits deze daartoe door hem is aangezocht, te 
zijnen behoeve gedaan, den minderjarige voor 
een bepaalden t ijd doen opnemen in eene voor 
dat doel bij de wet aangewezen Rijksinrigting. 
De opneming geschiedt ten koste van den 
minderja rige en bij diens onvermogen ten koste 
van den voogd ; zij zal voor niet langer mogen 
worden gelast dan gedurende ten hoogste zes 
achte.reenvolgende maanden, wanneer de min
derja rige tijdens de beschikking den leeftijd 
van veertien jarnn nog niet heeft bereikt, of, 
wanneer de minderjarige op dat tijdstip dfon 
leeftijd bereikt heeft, gedurende ten hoogste een 
jaar en nimmer langer dan tot deszelfs meer
derjarigheid. 

Dt> regtbank kan de opneming niet gelasten 
dan na verhoor of behoorlijke oproeping van 
den toezienden voogd en de bloedverwanten of 
aangehuwden van den minderjarige, mits
gaders, na verhoor van het openbaar ministerie, 
van den voogdijraad en, behoudens het bepaalde 
in het volgende lid, ook van den minderjarige. 

Bij niet verschijning van den minderjarige 
op den dag voor het verhoor bepaald schorst 
de regtbank het onderzoek tot een alsdan 
t e bepalen dag en gelast zij, dat hij tegen dien 
dag door een deurwaarder of dienaa r der open
bare magt voor haar worde gebragt; deze 
beschikking wordt tenuitvoergelegd op bevel 
van het openbaa r ministerie; blijkt de minder
ja rige ook op dien naderen dag niet te zijn 
verschenen, dan kan de regtbank zonder hem 
te hebben gehoord de opneming bevelen of 
weigeren. 

Er zal te dezen opzigte geen verdere gereg, 

t elijke formaliteit worden in acht genomen, be- 
halve het bevel tot opneming, waarin echter 
de redenen niet zullen worden uitgedrukt. 

Indien de regtbank bij het geven van hare 
beschikking beslist, da t de minderjarige en 
de voogd niet in staat zijn de kosten aan de 
opneming verbonden t e betalen, komen deze 
t en laste van den Staat. 

De beschikking, waarbij de opneming wordt 
bevolen, wordt tenuitvoergelegd op bevel van 
den officier van justitie na een tot dezen 
gerigt verzoek van den voogd. 

b) Na artikel 442 wordt het navolgende a rti
kel 442a nieuw ingevoegd : 

Bij besluit van den Minister van Justitie kan 
di, minderjarige te allen tijde uit de in het 
vorige a rt ikel bedoelde Rijksinrigting worden 
ontslagen, wanneer de oorzaak zijner plaatsing 
blijkt te zijn opgeheven of zijne ligchamelijke 
of geestelijke toestand geen verder verblijf 
aldaar blijkt te gedoogen. 

De voogd blijft al tijd meester om den in het 
bevel tot opneming bepaalden tijd te ver
korten. Om verlenging van den duur der op
n eming te verkriJgen, za l opnieuw het bepaalde 
in het vorige artikel moeten worden in acht 
genomen. 

De regtbank zal die verlenging telkens voor 
niet langer dan voor ten hoogste zes achtet·een
volgende maanden mogen gelasten ; het bevel 
wordt niet gegeven dan nadat het hoofd der 
Rijksinrigting, waar het kind tijdens het verzoek 
om verlenging verblijf houdt, of degene die hem 
vervangt, op het verzoek is gehoord. 

Art. XV. De derde afdeeling van den acht
tienden titel van het tweede boek van voor
meld wetboek ondergaat de navolgende wij
ziging: 

Artikel 1195, 7°., wordt gelezen als volgt : 
7°. De schuldvordering van minderjarigen 

of onder curatele gestelden ten laste van hunne 
voogden en curators ter zake van derzelver 
beheer, voor zooverre dezelve niet kunnen 
worden verhaald uit de hypotheken of andere 
zekerheid, welke, naar aanleiding van den 
16den titel "an het eerste boek van dit Wetboek, 
mogt gesteld zijn, alsmede hetgeen verschuldigd 
is door den bij 1·egterlijk vonnis van de ouderlijke 
magt of de voogdij ontheven of ontzette vader 
of moedel' wegens kosten van onderhoud 
en opvoeding van de aan de ouderlijke magt 
of de voogdij onttrokken minderjarige, en het
geen verschuldigd is wegens kosten voor het 
onderhoud en de opvoeding der minderjarigen 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 261a, 
artikel 285b, artikel 285c, artikel 285d, artikel 
295, tweede lid, artikel 301, zevende lid, en de 
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artikelen 374d, 374/, 439 en 439a van dit 
Wetboek. 

Art. XVI. Artikel 820, eerste lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Reg'tsvordering wordt 
gelezen als volgt : 

De president kan, bij niet-vereeniging, de 
vrouw magtigen in hetzelfde proces-verbaal, 
om bij voorraad haren intrek te nemen in zoo
danig huis, als partijen zullen zijn overeenge
komen of als hij van ambtswege zal aanwijzen, 
en tevens bevelen dat de goederen tot haar 
dagelijksch gebruik strekkende, aan haar 
zullen worden ter hand gesteld. Insgelijks 
kan hij bij voorraad bepalen bij wien der 
echtgenooten de kinderen inmiddels zullen 
verblijven ; indien de kinderen niet r eeds in 
de feitelijke magt van dien echtgenoot mogten 
zijn, wordt in de beschikking tevens de afgifte 
der kinderen aan dezen bevolen ; de bepalingen 
van het tweede, derde, vierde en vijfde lid 
van artikel 374e bis van het Burgerlijk Wetboek 
zijn ten deze toepasselijk. 

Overgangsbepa/,ing. 

Art. XVII. a) De in het eerste lid van artikel 
15 der wet van 12 Februari 1901 (Staatsblad 
n°. 64) bedoelde vereenigingen, stichtingen en 
instellingen van weldadigheid, welke zijn belast 
met de voogdiJ over natuurluke kinderen of 
met een der vo:>gdijen in het tweede lii van 
dat artikel omschrf'ven, kunnen, ook zonder 
dat ten aanzien der onder voogdij gesteld<> kin
deren vooraf to 3passing van artikel 439a .ran 
het Burger!iJk Wetboek heeft plaats gevonden, 
op dezelfde wijze en op denzelfden voet a ls 
daar is bepaald, in het genot van de daar be
doelde subsidie worden gesteld, indien in de 
voogdij of de tijdelijke voogdij is voorzien na 
1 December 1905 en vóór het tijdstip van het 
inwerkingtreden dezer wet. 

D~ subsidie wordt slechts verleend op grond, 
dat ten aanzien der minderjarigen, voor wier 
verpleging zij wordt toegekend, toepassing 
van genoemd art ikel 439a had beh ooren plaats 
te vinden; de beschikking wordt gegeven , 
gehoord de officier van justitie in dat artikel 
bedoeld. 

De bepalingen van het derde lid van artikel 
15 en van de a rtikelen 16, I6bis, l6ter en 20 
der eerstgenoemde wet zijn ten deze toepasselijk. 

b) Verzoeken of vorderingen bij den rachter 
aanhangig op het tijdstip van het inwerking
treden dezer wet, worden zoo mogelijk verder 
behandeld met inachtneming van de bepalingen 
dezer wet, met ujtzondering van de bepalingen 
dezer wet, voor zooverre daarbij wijziging of 
aanvulling is gebracht ten aanzien van de 

artikelen 374b, 374c, 374d, tweede lid, 374e, 
vierde lid, 374l, 438, derde lid, 439, tweede 
lid, 440a, derde lid, tweede zin, en 440d van 
het Burgerlijk Wetboek, en met uitzondering 
van de bepalingen der nieuwe artikelen 374c bis 
en 438a van dat wetboek. 

Slotbepaling. 

Art. XVIII. Deze wet treedt in werking 
op een nader door Ons te bepalen dag. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 27sten 

September 1909. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van J UBtitie., 
(get.) NELISSEN. 

( Uitgeg. I Oct. 1909.) 

27 Septembe,· 1909. WET, tot onverwijlde be
strijding van den achterstand bij sommige 
gerechten. (Wijziging van de wet van 
9 April 1877, Staatsblad n°. 79). S. 323. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1908/09, n•. 215, 1-8. 
Hand. id. 1908/09, bladz. 2303- 2316, 232:1-

2327. 
Hand. l • Kamer 1908/09, bladz. 538-550, 

591- 596; 1909/10, bladz. 14-41. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . • . doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat, ter onverwijlde bestrijding van den ach
terstand bij sommige gerechten, eene herzie
ning der wet van 9 April 1877 (Staatsblad 
n°. 79) noodzakelijk is; 

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

Eenig Artikel. 

Artikel l der wet van 9 April 1877 (Staats
blad n•. 79), gelijk deze thans luidt, wordt gelezen: 

De klassen en de samenstelling der arron• 
dissements-regtbanken, benevens de jaarwedden 
der leden van en ambtenaren bij die regtban
ken worden vastgesteld bij den volgenden 
staat : 

EERSTE KLASSE. 

A msfe,·dam. 
1 president . f 5000 
ten hoogste 5 v ice-presidenten , ieder " 4500 
ten hoogste 24 regters, ieder . ,, 4000 
1 officier 5000 
tenhoogste8substituut-officiers, ieder " 4000 
1 griffier " 2000 
ten hoogste 10 substituut-griffiers, ieder " 1800 

Rotterdam. 
1 president . . f 5000 
ten hoogste 3 vice-presidenten, ieder " 4500 
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f 4000 ten hoogste 14 regters, ieder 
1 o_fficier • . . . . . . . 5000 
ten hoogste6 substituut-officiers, ieder " 4000 
1 griffier . 2000 
ten hoogste6 substituut-griffiers, ieder " 1800 

's-Gravenhage. 
1 president . • . . . . . . 4000 
ten hoogste 2 vice-presidenten, ieder " 3500 
ten hoogste 9 regters, ieder 3000 
1 officier . . . 4000 
ten hoogste 3 substituut-officiers, ieder " 3000 
l griffier . . . . . . . . ,, 2000 
ten hoogste 3 substituut-griffiers, ieder " 1500 
's-Hertogenbosch, Maastricht, A,·nhem, Zwolle, 

Middelburg, Haarlem, Utrecht, Leeuwarden, 
Groningen, Assen. 

1 president . f 4000 
ten hoogste 1 vice-president 3500 
ten hoogste 5 regters, ieder. 3000 
1 officier . . 4000 
ten hoogste 2 substituut officiers, ieder " 3000 
1 griffier . ,, 2000 
ten hoogste 2 substituut-griffiers, ieder " 1500 

TWEEDE KLASSE. 

Breda, Roermond , Zutphen, Tiel , Almelo , 
Dordrecht, Zierikzee, Alkmaar, Heerenveen, 

Winschoten. 
1 president . 
ten hoogste 5 regters , ieder. 
1 officier 
ten hoogste. 1 substituut-officier 
1 griffier 
ten hoogste 1 substituut-griffier 

j 3500 
2500 
3500 
2500 

" 1600 
1200 

Bij elke regtbank ten hoogste 5 regters
plaatsvervangers zonder bezoldiging. 

Slotbepaling. 
Deze wet treedt in werking op eenen nader 

door Ons te bepalen dag. 
Lasten en bevelen. enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 27sten 

September 1909. 
(get.) WILHELMINA. 

• De Minister van Justitie, (get. ) N E LISSEN. 

(Uitgeg . 30 Sept. 1909.) 

27 September 1909. WET, tot onverwijlde be
strijding van den achterstand bij sommige 
gerechten. (Wijziging van de wet op de 
Regterlijke Organisatie en het Beleid der 
Justitie en van het Wetboek van Burger
lijke Regtsvordering, en vaststelling eener 
pensioensbepaling.) S. 324. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1908/09, n° . 215, 1-8. 
Hand. id. 1908/09, bladz. 2303-2316, 2322-

2327. 
Hand. 1• Ka.11ter 1909/09, bladz. 538-550, 

591-596; 1909/1910, bladz. 14-41. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat, ter onverwijlde bestrijding van den achter
stand bij sommige gerechten, wijziging der 
Wet op de regterlijke organisatie en het beleid 
der justitie en van het Wetboek van burger
lijke regtsvordering, zoomede vaststelling eener 
pensioensbepaling voor leden der rechterlijke 
macht noodzakelijk is; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. I. A r t i k e 1 5 0 d e r W e t o p d e 

r e g t e r 1 ij k e o r g an i s a t i e e n h e t b e-
1 ei d der justitie wordt gel ezen: 

De arrondissements-regtbauken vonnissen in 
burgerlijke zaken in oneffen getal, doch, be
houdens uitzonderingen, ten minste met drie 
regters. 

Uit één lid bestaande (enkelvoudige) kamers 
worden gevormd met Ons verlof, en bezet 
overeenkomstig door Ons te stellen regels. 

Art. IL In h e t W et boek v an b u r 
g er lijk e regtsvordering wordt ach
t e r a r t i k e 1 288 h e t v o 1 g e n d e i n g e
v o eg d : 

ZEVENTIENDE AFDEELING bis. 

Van behandeling in eene enkelvoudi_qe ka,ner bij 
de arrondisse,nents-regtbank. 

288a. Indien de zaak haar voor verwijzing 
geschikt schijnt, verwijst de regtbank naar de 
enkelvoudige kamer: 

1°. zaken, die ter rolle zijn gebragt, na 
het hooren der verschenen partijen ; 

!.!0 • andere zaken, voor zoover zij zulks 
noodig acht na het hooreu van een of meer 
der partijen. De verwijzing dezer zaken ge
schiedt door toezending van het verzoekschrift. 

288b. Op de behandeling door de enkel
voudige kamer vinden de voorschriften omtrent 
de behandeling door de regtbank overeen
komstige toepassing, met dien verstande, dat 
het Jid eener enkelvoudige kamer tevens de 
bevoegdheden bezit, die aan den voorzitter 
eener meervoudige kamer toekomen. 

288c. De verwezen zaak wordt voortgezet 
in den staat, waarin zij zich bij de verwijzing 
bevindt. 

Art. III. Leden der rechterlijke macht, op 
den dag der inwerkingtreding dezer wet den 
leeftijd van ö5 jaren bereikt hebbende, ont
vangen als pensioen de wedde, door hen op 
den dag dier inwerkingtreding genoten, indien 
zij hun ontslag verzoeken 

a. binnen ö maanden na dien dag ; of 
b. op eenen lateren dag, mits niet later dan 
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zes maanden, nadat zij den leeftijd van 70 
jaren, of voor zoover zij iu of bij den lioogen 
Raad zijn geplaatst, van 75 jaren bereikt hebben. 

Ten aanzien van vóór den 25sten Ji'ebruari 
1900 benoemde griffiers geldt de pensioens
grondslag als wedde. 

Indien het pensioen, hiervoor bedoeld, min
der bedraagt dan het pensioen, dat zij zouden 
genieten ingevolge de wettelijke bepalingen 
tot regeling van de pensioenen der burgerlijke 
ambtenaren, genieten zij het pensioen, dat hun 
ingevolge deze bepalingen toekomt. 

H et ontslag gaat in op een door Ons te be
palen dag binnen zes maanden nadat het ver
zoek daartoe is gedaan. 

De voorafgaande bepalingen vinden over
eenkomstige toepassing op hen, die, op den 
dag der inwerkingtreding dezer wet den leef
tijd van 65 j!J.ren bereikt hebbende, vóór dien 
dag hun ontslag verzocht hebben, mits dat 
ontslag verleend is of wordt met ingang van 
1 Mei 1908 of van een lateren dag. 

Slotbepaling. 

Deze wet treedt in werking op eenen nader 
door Ons te bepalen dag. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten .Paleize het Loo, den 27sten 

September 1909. 
(.get.) WILHELMINA. 

De Minister van Justitie , (.get.) NELISSEN. 
(Uitgeg. 5 Oct. 1909.) 

27 September 1909. W ET, tot verhooging van 
het vierde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1909. S. 325. 

Bij deze wet wordt een artikel verhoogd. 
tengevolge waarvan het totaal der IIde afdee
ling van het IVde hoofdstuk, zoomede het 
eindcijfer van dat hoofdstuk verhoogd wordt 
met f 46,667. 

27 September 1909. BESLUIT, tot wijziging van 
het besluit van 24 Juni 1908, tot uitvoe
ring van art. 5 der wet op de uitvoerkeu
ring van vleesch 1907 (Staa fsblad n° . 217). 

WIJ WILHELMINA, ENZ . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 22 Sep
tember 1909, Directie van den Landbouw, 
no. 9180, keuring van vee en vleesch ; 

Gelet op art. 5 van de wet op de uitvoer
keuring van vleesch 1907 (Staatsblad n°. 217) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat in Ons besluit van 24 Juni 

1908 no. 50, houdende voorschriften ter uitvoe• 
ring van art. 5 der,wet op de uitvoerkeuring van 

vleesch 1907 (Staatsblad n° 217), in de eerste ali· 
nea van art. 1, na het woord "bedwelming", 
zullen worden ingevoegd de woorden "tenzij 
de slachting plaats heeft volgens den I sraëlie
tiscben ritus" . 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
ui tvoering van dit besluit. 

H et L oo, 27 September 1909. 
(get.) WILHELMINA. 

De Min . van Landboitw, Nijve.-heid en Handel, 
(get.) A. S. TALMA. 

29 September 1909. BESLUIT, houdende bepalin
gen omtrent het krt1diet voor den accijns 
op zout, bestemd voor ~rijdomgenietenden, 
omtrent den vrijdom van den accÜns op 
zout , benoodigd voor de zeevisscherij en 
omtrent den vrijdom van den accijns op 
zout, benoodigd voor vischzouterijen aan 

den wal. S. 326. 

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

Financiën van 11 Augustus 1909, n°. 66, 
Accijnzen; 

Gelet op artikel 74 der wet van 27 Sep
tember 1892 (Staatsblad n°. 227) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
7 September 1909, no. 12) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 21 September 1909, 
n°. 39, Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

HOOFDSTUK I. 

B epalingen omtrent lcrediet voor den accijns 
van het ruwe zout, bestemd voor 

vrijdomgenietenden. 

Art. 1. Het ruwe zout, bestemd voor vrij
domgenietenden, kan worden opgeslagen in 
vrijdom bergplaatsen. 

Deze vrijdombergplaatsen worden, tegen 
bewijs, aangegeven bij den ontvanger der ac
cijnzen over de gemeente, waarin zij gelegen 
zijn, onder vermelding van kadastrale sectie 
en nommer. 

Door Onzen Minister van Financiën kan 
worden toegestaan, dat voor de toepassing 
van dit besluit twee of meer bergplaatsen, 
in dezelfde gemeente gelegen en in gebruik 
bij denzelfden handelaar, als eene vrijdom
bergplaats worden beschouwd. 

2. Het ruwe zout, bestemd voor de zee
visscherij en voor vischzouterijen aan den wal 
kan worden opgeslagen in vischzoutberg
plaatsen. 
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De tweede alinea van het vorig artikel is 
op deze vischzoutbergplaatsen van toepássing. 

3. Het zout in de vrijdombergplaatsen en 
in de vischzoutbergplaatsen opgeslagen, moet 
ten genoegen van den inspecteur der accijnzen 
afgezonderd gehouden worden van andere 
goederen. 

Het zout in de vischzoutbergplaatsen moet 
worden geborgen in tonnen of in geheel ge
vulde zakken. 

4. Voor den accijns van het zout, opge
slagen in vrijdombergplaatsen en vischzout
bergplaatsen, wordt, tegen borgstelling, door
loopend krediet genoten. 

5. Ruw zout kan in de vrijdombergplaatsen 
en in de vischzoutbergplaatsen worden in
geslagen: 

a. rechtstreeks van het buitenland ; 
b. uit entrepots ; 
c. uit zoutziederijen ; 
d. van handelaars, hebbende genot van af

loopend krediet als bedoeld bij artikel 62 der 
wet van 27 September 1892 (Staatsbladn°. 227); 

e. uit andere vrijdombergplaatsen; 
/ . uit vischschepen, die zout mede terug

brengen. 
De inslagen bedoeld sub a tot en met e 

in de vrijdombergplaatsen moeten plaats heb
ben in hoeveelheden van ten minste 2500 
kilogram ; in de vischzoutbergplaatsen in hoe
veelheden van ten minste 100 k ilogram. 

De inslagen moeten geschieden in tegen
woordigheid van ambtenaren , die het docu
ment, waarmede de inslag geschiedt, af
teekenen, zoo noodig na opneming van de 
hoeveelheid. 

De ontvanger der accijnzen kan toestaan, 
dat de inslag geschiedt buiten tegenwoordig
heid van ambtenaren, in welk geval door den 
ontbieder op het document eene verklaring 
moet worden gesteld, dat hij voor de daarin 
vermelde hoeveelheid op zijn krediettekening 
wenscht te worden gedebiteerd. 

6. Uitslag van ruw zout uit de vrijdom
bergplaatsen kan geschieden met bestem
ming tot: 

a. opslag in zoutziederijen; 
b. opslag doot: hand elaren , hebbende genot 

van afloopend krediet als bedoeld bij artikel 62 
der wet van 27 September 1892 (Staatsblad 
no. 227); 

c. opslag in andere vrijdombergplaatsen ; 
d. opslag in vischzoutbergplaatsen ; 
e. inslag door vrijdomgenietenden ; 
/. betaling van den accijns. 
Uitslag uit de vischzoutbergplaatsen kan 

geschieden met bestemming tot : 
l\JO\l. 

a. in lag in vischschepen ; 
b. inslag in vischzouterijen aan den wal ; 
c. betaling van den accijns. 
De uitslag moet geschieden met document, 

vast te stellen door Onzen Minister van Fi
nanciën. 

De ontvanger is bevoegd bij den uitslag 
verificatie door de ambtenaren voor te schrijven . 

7. Door den ontvanger der accijnzen wordt 
voor iedere vrijdombergplaats en voor iedere 
vischzout bergplaats eene rekening gehouden. 

Onverminderd het bepaalde bij a rtikel 9 
wordt deze rekening gedebiteerd voor de hoe
veelheden zout, die zijn ingeslagen, en ge
crediteerd voor de hoe'Veelheden, die zijn uit
geslagen. 

De crediteering geschiedt dadelijk na den 
uitslag. Komt het document, binnen den 
daarin gestelden tijd niet of niet geheel ge
zuiverd terug, dan wordt de acc ijns van de 
geheele partij of van het ontbrekende ge
deelte dadelijk ingevorderd. 

8. De ambtenaren zijn bevoegd, mits voor
zien van eene schriftelijke machtiging van 
den ontvanger of inspecteur, om de hoeveel
heid zout, aanwezig in de vrijdombergplaats 
of in de vischzoutbergplaats op te nemen. 

De gebruilrnr van de vrijdombergplaats of 
van de vischzoutbergplaats is verplicht voor 
alle opnemingen van de hoeveelheid zout de 
noodige werklieden, werktuigen, zakken en 
weegtoestellen met gewich ten kosteloos te ver
strekken. 

Blijft hij in gebreke, dan wordt daarin op 
zijne kosten voorzien. 

Zout, opgeslagen in strijd met het bepaalde 
b\i artikel 3, wordt niet in de opneming be
grepen. 

9. Wordt er meer zout gevonden, dan er 
volgens de rekening aanwezig moet zijn, dan 
wordt de r ekening voor het meerdere ge
debiteerd. 

Wordt er minder zout gevonden dan er 
volgens de rekening aanwezig moet zijn, 
dan wordt de rekening gecrediteerd voor het 
onderwicht, nadat de accijns daarvan betaald 
is, behoudens eene korting van 10 percent 
op het zout, sinds de laatste peiling inge
slagen op den voet van artikel 5 lit. / . 

10. Na afloop van iedere peiling wordt de 
r ekening afgeslo ten. 

De gebruiker van de vrijdombergplaats of 
van de vischzoutbergplaats wordt uitgenoodigd 
de afsluiting mede te bekrachtigen. 

Meldt hij zich niet binnen acht dagen na 
het ontvangen der uitnoodiging aan , dan 
sluit de ontvanger de rekening eenzijdig af, 

38 
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Abuizen in eene afgesloten rekening kunnen 
alleen met machtiging van Onzen Minister 
van Financiën worden hersteld. 

11. Ingeval van verplaatsing, staking of 
overgang van het bedrijf, kan de inspecteur 
der accijnzen toestaan, dat het nog in de 
vischzoutbergplaats aanwezige zout wordt over
gebracht na.ar eene andere vischzoutbergpla.ats 
of wordt overgeschreven op rekening van den 
nieuwen verkrijger. 

Bij overgang van het bedrijf kan de inspec
teur eveneens toestaan, dat het in de vrijdom
bergplaats aanwezige zout op rekening van 
den nieuwen verkrijger wordt overgeschreven. 

HOOFDSTUK II. 

Vrijdom van den accijns voor zout, benoodigd 
voor de zeevisscherij. 

12. Er wordt vrijdom verleend van den 
accijns voor het ruwe zeezout benoodigd ,,oor 
de zeevisscherij . 

Onder zeevisscherij wordt versta.an : het 
vangen en bewaren van visch, garnalen, mos
selen of andere schelpdieren in zee en in de 
zeegaten. 

De vrijdom wordt ook verleend voor het 
bewaren van vischkuit, vischa.as en vischwant. 

Door Onzen Minister van Financiën kan 
onder de noodige voorzieningen tegen misbruik 
in bijzondere ·gevallen de vrijdom worden 
toegestaan voor ander zout. 

13. De vaartuigen, waarin men op den 
voet van dit besluit zout met vrijdom van 
den accijns wenscht voorhanden te hebben, 
moeten door de eigenaars of gebruikers, tegen 
bewijs, worden aangegeven bij den ontvanger 
der accijnzen, onder wiens kantoor de gewone 
ligplaats behoort, met vermelding van soort, 
letter en nommer. 

Voor vreemde vaartuigen, die geregeld hier 
te lande binnen komen, moet deze aangifte 
dÖor den gezagvoerder worden gedaan bij 
den ontvanger, onder wiens kantoor de eerste 
ma.al zout met vrijdom in het vaartuig zal 
worden ingenomen. 

Voor vreemde vaartuigen, die slechts bij 
uitzondering hier te lande zout innemen, kan 
de vrijdom worden genoten door inslag van 
het zout met door Onzen Minister van Fi
nanciën vast te stellen documenten, af te 
geven onder zekerheid voor den accijns tot 
aan den ambtelijk geconstateerden uitvoer. 

14. H et benoodigde zout kan worden be
trokken: 

a. uit entrepots ; 
b. uit zoutziederijen ; 

c. van handelaars, hebbende genot van a.f
loopend krediet als bedoeld bij artikel 62 
der wet van 27 September 1892 (Staatsblad 
n°. 227); 

d. uit vrijdombergpla.a.tsen als bedoeld bij 
artikel 1 van tl it besluit; 

e. uit vischzoutbergpla.atsen als bedoeld bij 
artikel 2 van dit besluit. 

De inslagen, vallende onder de letters b, 
c, d en e, hebben plaats bij hoeveelheden 
van ten minste 50 kilogram. 

15. De uitslag van het zout uit het pand 
van aflevering en de opslag aan boord ge
sÖhieden met document, vast te stellen door 
Onzen Minister van Financiën en door den 
afleveraar schriftelijk aan te vragen bij den 
ontvanger , op wiens kantoor zijne rekening 
wordt gehouden . 

De ontvanger vermeldt in het document 
den termijn, binnen welken de inslag moet 
plaats hebben en dien binnen welken het 
document ten kantore van afgifte moet zijn 
teruggekomen. 

16. Het zout moet aan boord worden ge
bracht in geheel gevulde zakken of tonnen. 
De inslag aan boord heeft plaats onder 

toezicht van ambtenaren. 
De ingeslagen hoeveelheid wordt door de 

ambtenaren in een zoutregister ingeschreven. 
Dit zoutregister wordt door de vrijdom 

genietenden zelve verstrekt en op iedere blad
zijde gewaarmerkt door den ontvanger, bij 
wien de aangifte, voorgeschreven bij artikel 13, 
is gedaan. 

Het model van dit register wordt vastgesteld 
en de wijze waarop het door de vrijdom
genietenden moet worden bijgehouden, wordt 
geregeld door Onzen Minister van Financiën. 

Het register moet steeds aan boord aanwezig 
zijn en den ambtenaren op hunne eerste aan
vrage worden vertoond. 

Het register wordt in de maand Januari 
volgende op het ja.ar, waarvoor het werd 
aangelegd, bij den hiervoren bedoelden ont
vanger ingeleverd. 

17. De schippers zijn verplicht den voor
raad zout op verlangen der ambtenaren aan 
dek te doen brengen. 

Blijkt de voorraad kleiner dan die, welke 
het register aanwijst, dan wordt van het onder
wicht, voor zoover dat grooter is dan 10 per
cent van den voorraad, del accijns ingevor
derd. 

18. De schippers moeten zoowel bij den 
inslag van zout aan boord als bij de opneming 
van den aanwezigen voorraad, desvereischt, 
de noodige werklieden, werktuigen, zakken 
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en weegtoestellen met gewichten kosteloos 
verstrekken. 

Bij gebreke wordt daarin op hunne kosten 
voorzien. 

19. Het niet op de visch verbruikte zout 
mag alleen van boord worden gebracht met 
een door Onzen Minister van Financiën vast 
te stellen document en met bestemming tot 
wederinslag in een vrijdombergplaats of een 
vischzoutbergplaa ts. 

20. Aan ansjoviszouters, die hun bedrijf 
aan den wal uitoefenen op den voet van hoofd
stuk III van dit besluit, wordt vergund om 
van het door hen met vrijdom van den accijns 
ingeslagen zout telken reize mede te geven : 

a. aan elk vischschip, dat voor hen ter 
ansjovisvangst uitgaat, ten hoogste 250 kilo
gram, en, indien het schip grooter is dan 
13 ton, bov!lndien nog eene hoeveelheid van 
15 kilogram per ton meerderen inhoud ; een 
en ander te zamen tot een maximum van 
750 kilogram; 

b. aan elk vrachtvaartuig, dat voor hen 
de vangst ophaalt, ten hoogste 500 kilogram, 
en, indien het schip grooter is dan 20 ton, 
bovendien nog eene hoeveelheid van 50 kilo
gram per ton meerderen inhoud ; een en 
ander te zamen tot een maximum van 1000 
.kilogram. 

Deze vergunning wordt verleend onder de 
volgende bepalingen : 

1. de hoeveelheid, die tellrnns wordt mede
gegeven moet dadelijk bij den uitslag door den 
zouter worden ingeschreven in het register, 
bedoeld bij artikel 28 van dit besluit. 

2. het zout moet rechtstreeks aan boord 
worden overgebracht onder geleide van een 
door den zouter onderteekend bewijs, ver
meldende plaats, dag en uur van uitslag, de 
uitgeslagen hoeveelheid en het vaartuig, waar
voor het zout bestemd is ; dit bewijs moet 
bij het zout bewaard blijven, ten einde op 
aanvraag der ambtenaren der invoerrech ten 
en accijnzen te worden vertoond. 

3. het zout zal medegegeven en tot aan 
het verbruik aan boord bewaard moeten worden 
in zakken van 50 kilogram. 

Eén zak mag eene geringere hoeveelheid 
inhouden, ingeval de geheele mede te geven 
partij geen veelvoud van 50 uitmaakt. 

Deze hoeveelheid moet het eerst worden 
verbruikt. 

Het zout behoeft niet te worden verpekeld. 
4. dadelijk bij het aan den wal komen 

van het vischschip of van het vrachtschip 
moet door den bestuurder van het schip 
op het bovenbedoelde bewijs van den zouter, 

bij onderteekende verklaring, worden vermeld, 
hoeveel zout nog aan boord aanwezig is. 
Deze hoeveelheid strekt in mindering van 
de hoeveelheid zout, die voor de volgende 
reis kan worden medegegeven. 

Voor het stellen der verklaring mag gebruik 
worden gemaakt van potlood, waarmede on
uitwischbaar schrift wordt verkregen. 

5. het ge,vicht van elke partij reeds voor
loopig gezouten ansjovis, die door een visscher 
of door een vrachtvaarder aan den zouter 
wordt afgeleverd, moet dadelijk bij den inslag 
in de zouterij door den zouter worden · in
geschreven in het bovengenoemde register, 
met uitdrukkelijke vermelding, dat de visch 
voorloopig aan boord gezouten is. 

6. het zout, dat bij de terugkomst van de 
laatste reis in het seizoen nog aan boord is, 
moet onverwijld weder in de zouterij worden 
teruggebracht, met het bewij s, waarop de 
overgebleven hoeveelheid bij het aan den 
wal komen door den bestuurder van het schip 
vermeld is. 

De zouter moet die hoeveelheid, met vermel
ding van dag en uur van inslag, in het meer
genoemde register inschrijven en het bewijs 
aan het register hechten. 

7. de visschers en vrachtvaarders mogen 
geen zout aan elkander of aan anderen overdoen. 

21. Bij vermoeden van misbruik kan door 
Onzen Minister van Financiën de hoeveelheid 
zout, die per reis of per jaar met vrijdom 
van den accijns in een vaartuig kan worden 
ingeslagen tot een maximum worden beperkt 
en kunnen door hem voorschriften worden 
gegeven met betrekking tot den inslag van 
zout aan boord van die vaartuigen. 

HOOFDSTUK III. 

Vrijdom van den accijns voor zout, benoodigd 
voor vischzo1tterijen aan den wal. 

22. Er wordt vrijdom verleend van den 
accijns voor het ruwe zeezout, benoodigd voor 
vischzouterijen aan den wal. 

Onder vischzouterijen worden verstaan in
richtingen, waarin zeevisch, garnalen , mosselen 
of andere schelpdie'ren worden gezouten. 

De vrijdom wordt ook verleend voor het 
herzouten , bijpekelen, verpakken en omkrozen 
van zeevisch en het zouten en herzouten van 
vischaas. 

Door Onzen Minister van Financiën kan 
onder de noodige voorzieningen tegen misbruik 
de vrijdom worden toegestaan voor ander zout. 

23. Zij die van den vrijdom willen genieten 
moeten, t egen bewijs, eene schriftelijke aangifte 

38* 
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inleveren bij den ontvanger der accijnzen over 
de gemeente waarin de zouterij gelegen is, 
met duidelijke opgave voor iedere zouterij : 

a. van de lokalen, waarin het zout zal 
worden opgeslagen ; 

b. van de lokalen of terreinen, die voor 
het zouten van de visch zullen worden ge
bruikt; 

een en ander met vermelding van kadastrale 
sectie en nommer. 

De lokalen en t erreinen als ééne zouterij 
aangegeven, moeten onderling gemeenschap 
hebben . 

De ontvanger geeft het be,yjj s der gedane 
aangifte eerst af na zich over tuigd te hebben, 
da t de inrichtingen voldoen aan het bepaalde 
bij ar tikel 31 of dat ontheffing van het daarbij 
bepaalde is verleend. 

Onze Minister van Financiën kan toestaan, 
dat het zout wordt gebezigd ter verpakking 
van visch buiten de lokalen van de zouterij. 

24. Het benoodigde zout kan worden be-
trokken: 

a. uit en t repots ; 
b. uit zoutziederijen ; 
c. van handelaars, hebbende genot van af

loopend crediet als bedoeld bij ar tikel 62 
der wet van 27 September 1 92 (Staatsbla.d, 
no. 227); 

d. uit vrijdombergplaatsen als bedoeld bij 
artikel 1 van dit besluit : 

e. uit vischzoutbergplaatsen als bedoeld bij 
artikel 2 van dit besluit. 

De inslagen, vallende onder de letters b, 
c, d en e, hebben plaats bij hoeveelheden van 
t en minste 50 kilogram. 

25. De uitslag van het zout uit het pand 
van a flevering en de inslag in de zouterij ge
schieden met document, vast te stellen door 
Onzen finister van Financiën en door den 
afleveraar bij schriftelijke aangifte aan te 
vragen bij den ontvanger , op wiens kantoor 
zijn r ekening wordt gehouden. 

De ontvanger vermeldt in het document 
den termijn, binnen welken de inslag moet 
plaats hebben en dien binnen welken het 
document t en kantore van afgifte moet zijn 
t eruggekomen . 

26. De inslag van het zout in de zouterij 
geschiedt onder toezicht van ambtenaren, die 
d e bevonden hoeveelheid aan teekenen op het 
document en in het bij artikel 28 bedoelde 
r egister . 

De ambtenaren zijn bevoegd het zout, dat 
wordt ingeslagen , te wegen, alsmede om daar 
van monsters t e nemen. 

27. Het zout moet worden opgeslagen in 

een der lokalen, aangegeven volgens ar tikel 
20 !it. a. 

Het moet worden geborgen in gemetselde 
of houten bakken, in tonnen of in gave 
zakken. 

Op de bakken en de tonnen moet het woord 
"zout" gesteld zijn in olieverf met duidelijke 
letters, ieder t er lengte van ten minste één 
decimeter . 

Door Onzen Minister van Financiën kan, 
zoo noodig, worden bepaald, da t het aldus 
opgeslagen zout met bloedpekel of met eene 
andere voor het gebruik, waarvoor het bestemd 
is, niet nadeelige stof worde vermengd. 

28. H et zoutregister wordt door de vrijdom
genietenden zelve verstrekt en op iedere blad
zijde gewaarmerkt door den ontvanger der 
accijnzen, te wiens kan tore de aangifte bedoeld 
bij a rtikel 23 is gedaan. 

H et model van dit r egister wordt vastgesteld 
en de wijze waarop het moet worden bij
gehouden, wordt geregeld door Onzen Minister 
van Financiën. 

Het register moet steeds in de zouterij aan
wezig zijn en op de eerste aanvr age aan de 
ambtenaren worden ver toond. 

In de maand J anuari volgende op het jaar, 
waarvoor het werd aangelegd, moet dit register 
worden ingeleverd b ij den ontvanger der ac
cijnzen. 

29. Het zout, dat iederen dag voor de 
zouting noodig is, moet geheel afgescheiden 
van den verderen voorraad worden neergezet 
in de onmiddellij ke nabijheid van de visch 
die daarmede zal worden gezouten. ' 

De hoeveelheid zout, die na a floop van iedere 
zout ing of na staking der werkzaamheden 
anders dan wegens de gewone schafttijden 
overblijft, moet weder bij den voorraad worden 
gevoegd. 

Het nemen van zout van den voorraad en 
het weder daarbij voegen moet op zoodanige 
wijze geschieden, dat bij den voorraad nooit 
meer dan één ton of één zak is, die slechts 
gedeeltelijk gevuld is. 

De bepalingen van de eerste drie alinea's 
van dit artikel zijn niet van toepassing op 
zouter ij en, waarin per jaar niet meer dan 
1000 kilogram zout met vrijdom van den 
accijns wordt ingeslagen . 

30. De ambtena ren zijn bevoegd om het 
voorhanden zout en de voorhanden visch op 
te nemen en om monster s van het zout te 
nemen. 

De zouter is verplich t voor deze opnemingen, 
alsmede voor die, bedoeld bij a rtikel 26, de 
noodige werklieden, werk tuigen , zakken en 
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weegtoestellen met gewichten kosteloos te ver
strekken. 

Ook moeten door hem de vereischte flesschen 
of bussen voor het nemen van monsters worden 
verschaft. 

Blijft hij in gebreke, dan wordt daarin op 
zijne kosten voorzien. 

Wanneer de aanwezig bevonden hoeveelheid 
zout kleiner is dan de voorraad volgens het 
r egister moet zijn, dan wordt van het onder
wicht de accijns ingevorderd. 

31. In de zouterij , waarin zout met vrij
dom van den accijns wordt ingeslagen, of in 
een pand, dat daarmede gemeenschap heeft, 
mag noch door den vrijdomgenietende, noch 
door een ander, een handel of nering in zout 
worden gedreven. 

De zouterij mag niet liggen binnen een 
afstand van 200 meter van een zoutziederij 
of van een pand, waarin de vrijdomgenietende 
een handel of nering in zout uitoefent. 

Onze Minister van Financiën kan ontheffing 
van deze verbodsbepalingen verleenen. 

32. In geval van verplaatsing, staking of 
overgang van het bedrijf, kan de inspecteur 
der accijnzen toestaan, dat het zout uit de 
zouterij wordt overgebracht naar eene andere 
zouterij of wordt overgeschreven in het register 
van den nieuwen verkrijger. 

33. Bij vermoeden van misbruik kan door 
Onzen Minister van Financiën de hoeveelheid 
zout, die per jaar met vrijdom van den accijns 
in de zouterij kan worden ingeslagen tot een 
maximum worden beperkt en kunnen door 
hem bijzondere voorschriften worden gegeven 
met betrekking tot den inslag van zout in 
de zouterij. 

HOOFDSTUK IV. 

Algemeene bepalingen. 

34. Bij gebleken misbruik of poging daartoe 
of bij het niet nakomen van de voorschriften 
van dit besluit, kan door Ons, den Raad van 
State gehoord, aan den gebruiker van de vrij
dombergplaats en van de vischzoutbergplaats, 
bedoeld in hoofdstuk I, van de vischschepen, 
bedoeld in hoofdstuk II, en van de visch
zouterijen, bedoeld in hoofdstuk III, voor 
een bepaalden of onbepaalden tijd de bevoegd
heid ontnomen worden om zout met genot 
van doorloopend krediet of met vrijdom van 
den accijns in te slaan. 

De accijns van den voorraad, die volgens 
de rekening in de vrijdombergplaats of de 
vischzoutbecgplaats aanwezig is, zal binnen 
een door Onzen Minister van Financiën te be-

palen termijn worden ingevorderd, voor 
zoover de rekening niet op andere wijze is 
aangezuiverd. 

35. De gebruikers van bergplaatsen, waarin 
ruw zout met afloopend krediet voor den 
accijns is opgeslagen, die wenschen dat zout 
te beschouwen als met doorloopend krediet 
voor den accijns te zijn opgeslagen, moeten 
bij den Ontvanger der accijnzen aangifte doen 
van de hoeveelheid zout bij de inwerking
koming van dit besluit in de bergplaats aan
wezig. 

De ontvanger is bevoegd de aanwezige 
hoeveelheid door ambtenaren te doen opnemen. 

De hoeveelheid, die geacht wordt aanwezig 
te zijn, wordt als eerste post op de r ekening 
van doorloopend krediet geboekt. 

36. Bij de inwerkingtreding van dit besluit 
vervallen de Koninklijke besluiten van 10 Juni 
1825 (Staatsblad n°. 53) ; 21 November 1851, 
n°. 26; 11 December 1857 (Staatsblad n°. 124) ; 
18 Februari 1859, n°. 74; 16 September 1860 
(Staatsblad n°. 57) ; 5 Juni 1861, n°. 73 ; 6 No
vember 1861, n°. 72 ; 7 Februari 1862, n°. 53 ; 
24 April 1872, n°. 5; 17 April 1875, n°. 4; 
20 Maart 1879, n°. 12; 29 Mei 1880 (Staats
blad n°. 102) ; 27 April 1890 (Staatsblad n°. 76) 
en Ons besluit van 27 April 1904 (Staats
blad n°. 84). 

Onze Minister van F inanciën 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 29sten September 1909. 
(get.) WIL HEL MIN A. 

De M inister van .Financiën, (get. ) KOLKMAN. 

lUitgeg. 4 Nov . 1909.) 

29 September 1909. BESLUIT, houdende vrij
dom van den accijns voor zout, benoodigd 
in vijlenfabrieken. S. 327. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 4 September 1909, n°. 34, A c• 
cijnzen; 

Gezien artikel 74, Jr c der wet van 27 Sep· 
tember 1892 (Staatsblad n°. 227), houdende 
bepalingen omtrent den accijns op het zout; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 September 1909, n°. 15); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 September 1909, 
n•. 63, Accijnzen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
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Er wordt vrijdom van accijns toegestaan voor 
het zout, benoodigd in vijlenfabrieken, en 
zulks op den voet van de bepalingen, vast
gesteld bij het Koninklijk besluit van 19 Augus
tus 1898 (Staatsblad n•. 202). 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in hot 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 29sten September 1909. 

(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Financiën , (get.) KoLKMAN. 

(Uitgeg. 13 Oef. 1909.) 

29 September 1909. BESLUIT van den Minis
ter van Marine tot vaststelling van een 
"Regeling betreffende de samenstelling 
der Zeem1litie volgens de Militiewet 1901", 
laatstelijk aangevuld en gewijzigd bij de 
web van 5 December 1908 (Staatsblad n°. 
347), en volgens het K oninklijk besluit 
van 2 December 1901 (Staatsblad n°. 230), 
laatstelijk aangevuld en gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van 9 Januari 1909 (Staats
blad n°. 10). 

De regi_,ling luidt als volgt : 

Ad artt. 137 en 138 der wet en a,·tikel l03bis 
van het besluit. 

§ 1. De in de openbare kennisgeving, be
doeld in artikel 103bis van h et besluit, op te 
nemen opgave van de door den Minister van 
Marine aangewezen beroepen en categoriën, 
bedoeld in art. 137 der wet , bestaat in eene 
vermelding van den inhoud der "Lijst van 
beroepen enz.", vastgesteld bij beschikking 
van genoemden Minister van 16 December 
1908, (S. B. n°. 45). 

Als tijdruimte, binnen welke het onderzoek 
naar de geschiktheid voor inlijving bij de 
zeemilitie van de lotelingen , die zich daar
voor hebben opgegeven, zal plaats hebben, 
wordt in de openbare kennisgeving vermeld 
het tijdvak van 1 tot 25 J anuari. 

Voorts wordt bij die kennisgeving bekend 
gemaakt, dat het tijdstip van indienststelling 
voor hen , die dadelijk na inlijving in het ge
not van verlof zullen worden gesteld zal val
len in de eerste helft van Augustus d .a.v. 

§ 2. De vóór 12 December door de Com
missarissen der Koningin in de provinciën 
aan den Minister van Marine gezonden naam
lijsten van de lotelingen der lichting van het 
volgende jaar, zoomede de eventueel ingeko
men naamlijsten van de lotelingen der lich-

ting van het loopende jaar. die zich voor de 
zeemilitie hebben aangemeld of hebben doen 
opgeven, worden door dien Minister zoo spoe
dig mogelijk doorgezonden aan den Directeur 
en Commandant der Marine te Willemsoord. 

§ 3. Op het bureau Zeemilitie te Willems
oord worden van de in § 2 bedoelde naam
lijsten afgevoerd zij die geen van de door 
den Minister van Marine aangewezen beroe
pen uitoefenen of tot geen van de aangewe
zen categoriën behooren. 

Ad art. 103, '2.de zinsnede de,· 1l'et. 

§ 4. Door den Minister van Marine wordt 
aan den Directeur en Commandant der Ma
rine te Willemsoord eene opgave verstrekt 
van de plaatsen, aangewezen voor het onder
zoek naar de geschiktheid voor inlij ving bij 
de zeemilitie van hen die zich daarvoor heb
ben opgegeven, vau eene indeeling dor ge
meenten naar de plaatsen van onderzoek, van 
de in die plaatsen voor het onderzoek beschik
baar gestelde localiteiten en van het aantal 
op elke plaats beschikbare officieren van ge
zondheid. 

§ 5. D oor den Directeur en Commandant 
der Marine te Willemsoord wordt bepaald 
op welken dag of op welke dagen in elke 
plaats het onderzoek zal geschieden, met dien 
verstande dat dit onderzoek zoodanig wordt 
geregeld, dat in plaatsen, waar slechts 1 offi
cier van gezondheid beschikbaar is, ten hoog
ste 25 personen , en in plaatsen, waar 2 offi
cieren van gezondheid beschikbaar zijn, ten 
hoogste 50 personen per dag worden gekeurd 
en het geheele onderzoek vóór 25 ,Januari 
zal zijn afgeloopen. 

Van de dagen en uren, waarop in iedere 
plaats het onderzoek zal geschieden, en van 
het aantal op eiken dag te onderzoeken per
sonen , wordt door genoemden Vlootvoogd 
zoo spoedig mogelijk opgave gedaan aan den 
Min ister van Marine, en voor zooveel noodig 
aan de chefs van de militaire zi&keninrich
tingen in plaatsen, waar officieren van gezond
h eid van de landmacht voor het onderzoek 
zullen zijn aangewezen. Bij deze opgave wordt 
ve rzocht om beschikbaarstelling respectieve
lijk van de aangewezen zeeofficieren en offi
cieren van gezondheid van de zeemacht en 
van de landmacht en van de voor het onder
zoek bestemde localiteiten. 

§ 6. Het onderzoek op elke plaats geschiedt: 
1°. voor zoover betreft de geneeskundige 

geschiktheid voor den dienst bij de zcemilitie, 
door een officier van gezondheid van de zee
macht, zoo deze beschikbaar is, en waar noo-



29 SEP'r E MBElt 1909. 599 

dig door een officier van gezondheid van de 
landmacht ; 

20. voor zoover betreft de beroepsbekwaam· 
beden en de mate van geschiktheid voor de 
te verrichten diensten, door eer. zeeofficier . 

In plaatsen, waar 2 officieren van gezond
heid voor het onderzoek zijn aangewezen, 
wordt het onderzoek van eiken diens tplichtige 
niettemin slechts door één geneeskundige 
verricht en wordt het zoodanig geregeld , dat 
door elk der officieren van gezondheid niet 
meer dan 26 man per dag worden gekeurd. 

Het aantal voor het onderzoek op de ve r
schillende plaatsen aan te wijzen zeeofficieren 
wordt zooveel mogelijk beperkt, voor zoover 
bestaan baar met den in § 6 gestelden eiscb 
van een tijdigen afloop van het onderzoek. 

§ 7. Aan ieder van de sollicitanten voor de 
zeemilitie, vermeld op de in § 2 bedoelde 
naamlijsten - voor zoover zij niet bebooren 
tot de lotelingen, die ingevolge art. 101 der 
wet moeten worden ingelijfd, of tot hen, die, 
als in dienst zijnde bij de Koninklijke Marine
Reserve, zonder onderzoek, volgens § 13 be
stemd worden voor " nominale inlijving" bij 
de zeemilitie - wordt van wege Bureau Zee
militie, bij een aan het op de lijst achter zijn 
naam aangegeven adres toe te zenden oproe
pingsbrief, opgave gedaan van den dag, het 
uur en de plaats, waarop bij zich zal moeten 
aanmelden voor het onderzoek. 

Van de lotelingen, die ingevolge art. 101 
moeten worden ingelijfd, wordt slechts een 
zoodanig aantal tot onderzoek opgeroepen als, 
in verband met het aantal uit ben voor de 
zeemilitie aan te wijzen lotelingen en reke
ning houdende met mogelijke afkeuringen, 
noodig wordt geacht. In dit aantal voor on
derzoek op te roepen lotelingen worden be
grepen zij , die volgens het door ben opgege
ven beroep of studievak voor de qualiteit, 
waarvoor de in te lijven lotelingen benoodigd 
zijn, het meest geschikt worden geoordeeld. 

Waar kenteekenen van deze meerdere ge
schiktheid ontbreken , beslist het lot. 

Wat de in 1910 in te lijven lotelingen van 
de lichting 1909 betreft , worden slechts lote
lingen opgeroepen uit provinciën, waarin 
plaatsen bij die lichting voor de zeemilitie 
beschikbaar zijn . 

§ 8. V oor ben, die in eene andere gemeente 
wonen dan die, waarin het onderzoek plaats 
b eeft, worden bij den oproepingsbrief gevoegd 
de noodige vervoerbewijzen of passagebiljetten, 
overeenkomstig de daarvoor door den Minis
ter van Marine vastgestelde modellen. 

Tevens wordt voor ben in dien brief de me-

dedeeling opgenomen, dat de opgeroepene, 
zonder eenige betaling zijnerzijds, op vertoon 
van de bijgevoegde bewijzen , met de daarin 
aangegeven middelen van vervoer van de ge
meente zijner woonplaats zal worden overge
bracht naar de gemeente, waar het onderzoek 
plaats heeft, en voorts dat hem ter plaatse 
van onderzoek zai worden uitbetaald een gul
den als vergoeding voor verblijfkosten en 
hem aldaar tevens zullen worden verstrekt 
de noodige vervoerbewijzen voor de terugreis 
naar zij ne woonplaats. 

Heeft de opgeroepene woonplaats in het 
buitenland, dan wordt hem, bij de toezending 
der noodige vervoerbewijzen voor het ve rvoer 
binnen het Rijk, medegedeeld, dat de kosten 
voor de been- en de terugreis buiten de gren
zen, berekend naar de kortste route en de 
goedkoopste gelegenheid, hem zullen worden 
vergoed ter plaatse van onderzoek. 

§ 9. De oproepingsbrief wordt verzonden 
op zoodanig tijdstip, dat er voldoende gelegen
heid overblijft tot indiening van eventneflle 
verzoeken om bepaling van een anderen datum 
van onderzoek. 

Aan deze verzoeken wordt alleen gunstig ge
volg gegeven voor zooveel zij op den Directeur 
en Commandant der Marine te Willemsoord 
voldoende gegrond voorkomen, en verandering 
van den gestelden datum, zoo noodig met bepa
ling van eene andere plaats van onderzoek , 
m ogelijk blijkt. 

Bij inwilliging van het verzoek wordt, indien 
het een loteling geldt, wien bij den oproepings
brief vervoerbewijzen werden toegezonden , 
aan den belanghebbende medegedeeld, dat bij 
zich met deze vervoerbewi}zen zoo spoedig 
mogelijk zal bebooren aan te melden ter ge
meentesecretarie zijner woonplaats, alwaar die 
bewijzen moeten worden afgegeven om door 
andere te worden vervangen. 

Van deze mededeeling wordt tegelijkertijd 
kennis gegeven aan h et betrokken gemeentebe• 
stuur , onder bijvoeging van de nieuwe vervoer
bewijzen, met verzoek deze aan den belangheb
bende af te geven en de oude bewijzen te doen 
vernietigen. 

Het bepaalde in deze § geldt niet voor lote
lingen, die woonplaats hebben in het buitenland. 

§ 10. Uit de in § 2 bedoelde naamlijsten 
worden op Bureau Zeemilitie groepenlijsten 
getrokken, waarop de sollicitanten voor de 
zeemilitie voor elke plaats en eiken dag van 
onderzoek afzonderlijk vermeld zijn, gerang
schikt naar de qualiteiten, m •arvoor zij vol
gens de door ben opgegeven beroepen of stu• 
dievakken kunnen worden aangewezen: 
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In elk dezer lijsten wordt een kolom bestemd 
voor invulling voor ieder der onderzochte 
personen van een cijfer, aanduidende de ge
bleken mate van geschiktheid voor de bepaalde 
qualiteit. 

§ ll. De regelen, waarnaar het onderzoek 
in de verschillende plaatsen behoort te ge
schieden, worden vastgesteld bij eene op Bu
reau Zeemilitie opgemaakte instructie, die 
aan de goedkeuring van den Minister van 
Marine wordt onderworpen. 

Van deze instructie wordt een exemplaar 
uitgereikt aan elk van de met het onderzoek 
te belasten zeeofficieren, die omtrent hetgeen 
tot eene richtige vervulling van hunne taak 
verder noodig is, tijdig op gemeld bureau 
worden onderricht. 

Ad art. 105 van het besluit. 

§ 12. De in art. 105 van het besluit bedoelde 
mededeeling wordt door den Commissaris der 
Koningin in de provincie rechtstreeks gedaan 
aan den Directeur en Commandant der Marine 
te Willemsoord. 

De volgens deze mededeeling niet voor vol
ledige oefening bij de militie ;estemde lote
lingen worden van de door de zeeofficieren 
ingevulde en op Bureau Zeemilitie terugge
brachte groepenlijsten afgevoerd. 

Ad artikelen 106, 60, 2de lid, en art. 70ter, 2de 
licl, van het besluit en art. 139, l ste zinsnede, 

cfor wet. 

§ 13. De aanwijzing op Bureau Zeemilitie 
van d.e voor elke qunliteit bij de zeemilitie in 
te lijven lotelingen van de lichting van het 
loopende, en die van het vorige jaar geschiedt 
naar de volgende regelen. 

In de eerste plaats worden aangewezen, zij 
die behooren tot het personeel van 's Rijks 
werven, ongeacht het door hen verkregen cijfer, 
en zij die, als behoorende tot het personeel 
der Koninklijke Marine-Reserve, bestemd zijn 
voor "nominale inlijving" en daartoe door den 
Minister van Marine aan den Directeu r en 
Commandant der Marine te Willemsoord zijn 
opgegeven. 

Overtreft het aantal lotelingen van de lich
ting van het vorige jaar, behoorende tot de in 
het vorige lid bedoelde categorieën, het aantal 
der bij de zeemilitie van die lichting beschik
bare plaatsen, dan behoort bij de aanwijzing 
voor de zeemilitie de nagenoemde volgorde te 
worden in acht genomen : Officieren bij de 
Marine-Reserve, minderen bij die Reserve, per
soneel bij 's Rijks werven. 

De aanw1Jzrng van de overigen geschiedt 
voor elke qualiteit en elke lichting afzonderlijk 
en wat de in 1910 in te lijven lotelingen van 
de lichting 1909 betreft, ook voor elke provincie, 
waarin plaatsen bij die lichting beschikbaar 
zijn, afzonderlijk, naar volgorde van de op de 
groepenlijsten achter hunne namen aangegeven 
cijfers. 

Is het aantal van ben die eenzelfde cijfer 
hebben verkregen grooter dan het aantal voor 
de zeemilitie aan te wijzen houders van dat 
cijfer, dan wordt de voorkeur gegeven aan hen, 
die volgens het door hen uitgeoefende beroep 
of studievak de meest geschikte elementen 
voor de bepaalde qualiteit zijn te achten. 

Waar kenteekenen van deze meerdere ge
schiktheid ontbreken, gaan degenen voor, die 
zich hebben opgegeven voor de ploeg, waarin 
de aanbieding beneden de behoefte blijft, en 
beslist verder zoo noodig het lot. 

Is het totaal aantal van hen, wier beroep 
of studievak overeenkomt met eene bepaalde 
qualiteit bij de zeemilitie, kleiner dan het 
aantal voor die qualiteit aan te wijzen lotelin
gen, dan wordt het tekort aangevuld door 
aanwijzing uit hen, die een beroep of studie
vak uitoefenen, dat nà de eerstbedoelde beroe
pen of studievakken het meest met die qua
liteit overeenkomt. Deze aanwijzing geschiedt 
naar de regelen, vervat in het vierde en vijfde 
lid van deze §. 

Van aanwijzing voor de zeemilitie worden 
uitgesloten bij de zeemacht gediend hebbende 
personen, die uit den zeedienst zijn ontslagen 
met een ontslagbrief 2de of 3de soort, of met 
een ontslagbrief l ste soort B wegens anti-mi
litaire karaktereigenschappen. 

§ 14. De verdeeling van de voor de zee
militie bestemde lutelingen in manschappen, 
die terstond na inlijving in werkelijken dienst 
worden gesteld (lete ploe_q) en in manschappen, 
die dadelijk na inlijving in het genot van verlof 
worden gesteld tot een door den Minister van 
Marine te bepalen datum (2de ploeg), geschiedt 
naar de navolgende regelen. 

De lotelingen, die uitgekozen zijn voor de 
kustwacht, zoomede zij, die bestemd zijn voor 
"nominale inlijving", en zij die behooren tot 
de ingevolge art. 101 der wet in te lijven zee
miliciens, worden steeds aangewezen voor in
deeling bij de lste ploeg. 

Voorts kunnen door den Minister van Ma
rine bepaalde lotelingen worden aangewezen 
om bij de ploeg hunner keuze te worden in
gedeeld, indien hunne particuliere belangen, 
in verband met den bijzonderen aard van het 
door ben uitgeoefend beroep of bedrijf te zeer 
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zouden worden geschaad door indeeling bij 
de àndere ploeg. 

Voor het overige ge8chiedt de verdeeling 
in ploegen voor elke qualiteit afzonderlijk als 
hierna is omschreven. 

Is het aantal van hen, die zich voor een 
bepa11lde ploeg hebben opgegeven, gelijk aan 
of kleiner dan het aantal voor die ploeg te 
bestemmen zeemiliciens, dan worden al die 
opgegevenen voor indeeling bij die ploeg aan
gewezen , voor zooveel noodig aangevuld 
door aanwijzing van hen, die van geene voör 
keur voor eene bepaalde ploeg hebben doen 
blijken. 

Is er na laatstbedoelde aanwijzing nog een 
tekort, dan levert iedere gemeente, waarin 
zich lotelingen voor de bepaalde qualiteit 
hebben opgegeven voor indeeling bij de an
dere ploeg, haar aandeel tot aan'l'ulling van 
dit tekort, welk aandeel wordt bepaald naar 
evenredigheid van het aantal dier opgegeve
nen in die gemeente. 

De aanwijzing der lotelingen uit elke ge
meente, die tot dit aandeel zullen behooren, 
geschiedt naar volgorde van de op de in § 2 
bedoelde naamlijsten vermelde lotingsnum
mers. beginnende met het laagste. 

Door den Directeur en Commandant der 
Marine te Willemsoord worden vóór 5 Febru
ari aan den Minister van Marine voor elke 
provincie afzonderlijk opgemaakte naamlijsten 
in drievoud toegezonden, vermeldende naar 
alpbabetische orde der gemeenten en met aan
duiding van de lichting en de lotingsnum
mers: 

1 •. de lotelingen, die aangewezen zijn voor 
inlijving bij de zeemilitie en bestemd om da
delijk na die inlijving in werkelijken dienst 
te worden gesteld ; 

2°. de lotelingen, die aangewezen zijn voor 
inlijving bij de zeemilitie en bestemd om da
delijk na die inlijving in het genot van ver
lof te worden gesteld tot den voor elk hun
ner in de naamlijst aangegeven datum. 

In deze lijsten wordt tevens melding ge
maakt van den bodem, aan boord waarvan de 
onder 2°. bedoelde lotelingen v.ich op den voor 
hen bepaalden datum zullen behooren aan te 
melden. 

Bij de toezending der lijsten wordt de op
gemaakte aanwijzing voor de zeemilitie en in
deeling in ploegen voor zooveel noodig toe
gelicht. 

Vóór 7 Februari wordt één exemplaar van 
elke der lijsten door den Minister van Marine 
doorgezonden aan den Minister van Oorlog, 
met bestemmiLg voor de provinciale adjudan-

ten, en één exemplaar aan de Commissarissen 
der Koningin in de provinciën. 

Ad art. 139, 2de zinsnede, der wet e11 artikelen 
56, 61, 67, 70ter, late lid en 72 va11 het besluit. 

§ 16. De Directeur en Commandant der Ma
rine te Willemsûord ontvangt van den Minis
ter van Marine tijdig bericht in zake de vast
stelling van de opgemaakte aanwijzing voor 
de zeemilitie en indeeling in ploegen, zoomede 
opgave v11n dag, uur en plaats, waarop in elke 
provincie de aflevering van de voor inlijving 
bij de zeemilitie aangewezen lotelingen zal 
plaats hebben. 

§ 17. Het overgeven door den provincialen 
adjudant van de voor inlijving bij de zeemi
litie aangewezen en voor dadelijke indienst
stelling bestemde lotelingen en van de uit
treksels uit de staten, model n°. 14, betref
fende hen, die dadelijk na inlijving in het 
genot van verlof zijn gesteld, geschiedt aan 
een onderofficier der zeemacht. 

Het overnemen der zeemiliciens en hunne 
overbrenging naar Willemsoord door dien 
onderofficier geschiedt overeenkomstig de door 
den Minister van Marine vastgestelde "Bepa
lingen, betreffende de overbrenging naar het 
logementschip van ingelijfden bij de zeemili
tie". 

Ad artikel 63 van het besluit. 

§ 18. Van de lotelingen, die bestemd waren 
om dadelijk na inlijving bij de zeemilitie in 
werkelijken dienst te worden gesteld, doch 
niet ter aflevering zijn opgekomen, wordt door 
den Directeur en Commandant der Marine te 
Willemsoord opgave gedaan aan den Minister 
van Marine, met vermelding van de redenen 
van het achterblijven, voor zoover bekend. 

Ad art. 158 en art. 159. late en 2e zinsnede, 
der wet en artikelen 111 en ll2bis van het besluit. 

§ 19. De in § 18 bedoelde lotelingen wor
den, indien zij later ingevolge uitspraak van 
Gedeputeerde Staten der provincie bij de zee
militie moeten worden ingelijfd en aan den 
provincialen adjudant zijn afgeleverd, door 
deze, na voorlezing van een uittreksel uit de 
krijgswetten, opgezonden naar den Directeur 
en Commandant der Marine te Willemsoord, 
met kennisgeving van deze opzending aan 
dien vlootvoogd, onder bijvoeging van de be
trekke!ijke uittreksels uit den staat, model 
n°. 14. 

Heeft de aankomst van zulk een zeemili
cien te Willemsoord plaats op een zoodanig 
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tijdstip, dat door hem nog kan worden deel 
genomen ann de eerste oefening aan boord 
van het logementschip voor zeemiliciens van 
de alsdan in dienst zijnde ploeg, dan wordt 
hij terstond in werkelijken dienst gesteld. 

Heeft de aankomst te Willemsoord plaats 
op een ander tijdstip, dan wordt de betrok
ken zeemiliciens, na geschiktbevinding, ter
stond overeenkomstig art. 139 der wet in het 
genot van verlof gesteld tot een door den 
Directeur en Co=andant der Marine te Wil
lemsoord te bepalen datum, vallende binnen 
het tijdvak van opkomst voor eerste oefening 
van de eerstvolgende ploeg, onverminderd 
het recht van den belanghebbende om over
eenkomstig artikel 92, derde lid, 2de volzin, 
van het besluit, uitstel van eerste oefening te 
vragen. 

De aan hem af te geven verlofpas vermeldt 
het voorkomende onder 30, 40, 50 en 60 in de 
kennisgeving model n°. 13, lit. B, behoorende 
bij het besluit. 

Van een en ander wordt door meergemel
den Vlootvoogd zoo spoedig mogelijk mede
deeling gedaan aan den Minister van Marine, 
die daarvan kennis geeft aan den Commissa
ris der Koningin in de provincie. Laatstge
noemde autoriteit draagt te zijner tijd Y.org 
voor de oproeping in werkelijken dienst op 
de wijze als bedoeld in artikel 107 van het 
besluit. 

Ad artikel 107 van het besluit en artikel 133 
der wet. 

§ 20. Van de zeemiliciens die dadelijk na 
inlijving in het genot van verlof zijn gesteld 
en niet hebben voldaan aan de oproeping t ot 
opkomst in werkelijken dienst op den datum 
van eindiging van hun verlof, wordt door den 
Directeur en Commandant der Marine te 
Willemsoord binnen veertien dagen na dien 
datum opgave gedaan aan den Minister van 
Marine, die zoo noodig de tusschcnkomst van 
den Commissaris der Koningin in de provin
cie inroept tot het doen van onderzoek naar 
de redenen van het achterblijven dier zeemi
liciens. 

Slotbepalin_q. 

§ 21. Door den Directeur en Commandant 
der Marine te Willemsoord worden ja11rlijks 
in de maand ovember a11n den Minister 
van Marine twee naar de aanwijzingen van 
dien Minister ingerichte rapporten ingezon
den, respectievelijk betreffende den uitslag 
van het in de verschillende plaatsen gehou-

den onderzoek en betreffende de aanw1Jzmg 
voor de zeemilitie , de indeeling in ploegen 
en de opkomet voor eerste-oefening van de 
lotelingen, die in het loopende jaar zijn inge
lijfd. 

30 September 1909. BESLUIT, houdende be
slissing dat verzuim van den termijn, ge
noemd in art. 69, lid 7, sub a der Wet 
tot regeling van het lager onderwijs, voor 
het bestuur eener bijzondere school de 
aanspraak op de Rijksbijdrage verloren 
doet gaan. 

WIJ WILHELM! A :ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
Regenten van het Nederlandsch Israëlitisch 
Meisjesweeshuis te Amsterdam tegen het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Noo,rdholland 
d.d. 21 April 1909, N°. 1, genomen op de 
aanvrage van voornoemde Regenten om voor 
de bijzondere lagere school in dat weeshuis 
te Amsterdam, Rapenburgerstraat N°. 171, te 
bekomen de Rijksbijdragen, bedoeld in art. 69 
der wet tot regeling van het lager onderwijs, 
over het jaar 1908; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
8 September 1909, n°. 244; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 26 September 1909, 
n°. 8317, afdee.ling Lager Onderwijs; 

Overwegende : dat Gedeputeerde Staten bij 
bovenbedoeld besluit hebben beslist, dat de 
voormelde bijzondere school O'l'er het jaar 1908, 
geen aanspraak heeft op eene Rijksbijdrage 
krachtens art. 69 der wet tot regeling van het 
lager onderwijs uit overweging, dat blijkens 
bij de aanvrage overgelegde quitantiën onder 
meer aan de voor vast en gedurende het volle 
jaar aan de school verbonden onderwijzeres 
MIETJE KOEKOEK met meer dan 20 dienstjaren 
is uitbetaald 4 x / 186,626, makende met af
trek van 1¾ voor het pensioenfonds eene jaar
wedde van/ 750,- ; dat het wettelijk minimum 
der jaarwedde eener onderwijzeres van bijstand 
bij zoodanigen diensttijd bedraagt f 826, en 
mitsdien ten aanzien van deze verplichte on
derwijzeres van bij tand niet is voldaan aan 
de voorwaarde in het 1• lid sub 6 van art. 69 
bovengenoemd, voor het verkrijgen der Rijks
bijdragen gesteld; 

dat van dit besluit Regenten van het Neder
Jandsch I sraëlitisch Weeshuis bij Ons in be
roep zijn gekomen, daarbij in hoofdzaak aan
voerende, dat inderdaad de vier door genoemde 
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onderwijzeres onderteekende en aan Gedepu
teerde Staten bij de aanvraag gezonden quitan
tiën op een jaarwedde van slechts/750, schij
nen te wijzen, maar dat hieruit geenszins volgt, 
dat Mejuffrouw KOEKOEK over het jaar 1908 
werkelijk een geringere wedde heeft genoten 
dan art. 69, 1 sub 6°. voorschrijft; dat hare 
jaarwedde voor 1908 is bepaald op f 850, zijnde 
nog /25, meer dan het wettelijk minimum; dat 
de bewuste onderwijzeres bij vergissing over 
elk kwartaal een quitantie beeft aangeboden 
tot hetzelfde bedrag als bet voorafgaande jaar 
dQOr haar ontvangen en haar b ij vergissing 
een lager bedrag is betaald dan op de begroo
ting was uitgetrokken ; 

datzoodra uit de beslissing van Gedeputeerde 
Staten deze vergissing bleek, Regenten alsnog 
aan Mejuffrouw KOEKOEK de haar over 1908 
toekomende f 100, hebben uitgekeerd ; dat zij 
mitsdien over 1908 eene jaarwedde van /850, 
heP.ft genoten en hiermede is voldaan aan de 
voorwaarde in art. 59, 1° lid sub 6 der Lager 
Onderwijswet gesteld; 

Overwegende: dat vermits uit de door Re
genten bij hunne aanvrage overgelegde qui
tantiën niet bleek, dat door de onderwijzeres 
KOEKOEK over 1908 meer dan f 760 jaarwedde 
werd genoten, Gedeputeerde Staten terecht 
hebben beslist , dat de voornoemde bijzondere 
school over 1908 geen aanspraak heeft op eene 
Rijksbijdrage krachtens artikel 59 der wet tot 
regeling van het lager onderwijs, daar toch 
ten aanzien van de voornoemde onderwijzeres 
niet is voldaan aan de voorwaarde, bedoeld in 
art. 59 lid 1, sub 5 der wet; 

dat deze beslissing derhalve in hooger be
roep behoort te worden gehandhaafd en de 
later door het appelleerend bestuur overgelegde 
suppletc ire quitantie van de onderwijzeres 
KOEKOEK het bestuur [in deze niet kan 
baten ; 

dat toch deze overlegging plaats heeft gehad 
nà den 3len Januari 1909 en alzoodiequitantie, 
als ingediend nà den in art. 59 al. 7 der wet 
tot regeling van het lager onderwijs aange
wezen termijn, niet meer bij de beoordeeling 
van deze zaak in aanmerking kan komen ; 

Gezien de wet tot regeling van het Lager 
Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met handhaving van het bestreden besluit, 

het daartegen ingestelde beroep ongegrond te 
verklaren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. (W. Y. JJ. B. A.) 

Ocfuber 1909. BxsL UIT, tot gelijkstelling van 
het door de Rotterdamsche Electrische 
Tramweg-Maatschappij geëxploiteerde 
spoorwegnet, waarop in boofd~aak geen 
ander vervoer dan personenvervoer binnen 
ééne gemeente plaats heeft, met de spoor
wegen waarop geen ander vervoer dan 
personenvervoer binnen ééne gemeente 
plaats heeft. S. 328. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 6 Juli 
1905, La. Q, Afdeeling Spoorwegen ; 

Overwegende, dat het gewenscbt voorkomt 
het door de Rotterdamsche ElectriscbeTramweg 
Maatschappij geëxploiteerde spoorwegnet voor
loopig gelijk te stellen met spoorwegen, waarop 
geen ander vervoer plaats beeft dan dat van 
personen binnen ééne gemi:ente; 

Gezien artikel 4 der wet van 9 Juli 1900 
(Staatsblad n°. 118) ; 

Den Raad van State geboord (advies van 
8 Augustus 1905, no. 9); 

Gelezen de nadere rapporten van Onzen 
Minister van Waterstaat van 9 Augustus 1906, 
n°. 168, Afdeeling Spoorwegen, en van 27 Sep
tember 1909, no. 231, Afdeeling Spoorwegen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het door de Rotterdamscbe Electriscbe Tram

weg-Maatschappij geëxploiteerde spoorwegnet 
tot wederopzeggens toe gelijk te stellen met de 
spoorwegen, waarop geen ander vervoer dan 
personenvervoer binnen ééne gemeente plaats 
heeft. 

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

Het Loo, den lsten October 1909. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
(gel.) L . H . W. REGOUT, 

( Uilgeg . 12 Oct. 1909.) 

2 October 1909. BESLUIT, tot aanwijzing van 
de krachtens de Schepen wet erkende par
ticuliere onderzoekingsbureaux. S. 329. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 29 ep
tember 1909, Afdeeling Nijverheid , n°. 4418 ; 

Gelet op artikel 6, lste lid, van den alge-
meenen maatregel van "bestuur, als bedoeld in 
de artikelen 5, 9 en 17 van de Schepenwet; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
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11an te wijzen als de door Ons krn.chtens de 
Schepenwet erken de particuliere onderzoekings
bureaux: 

1°. Lloyd's Register of British and Foreign 
Shipping ; 

2°. British Corporation for the Survey and 
Registry of Shipping; 

30_ Bureau Veritas te Parijs; 
40_ Germanischer Lloyd te Berlijn. 
Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 

en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad en gelijktijdig 
in de Staatscourant zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 2den October 1909. 

(get.) W I L H E L M I N A. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(get.) A. S. TALMA. 

( Uitgeg. 12 Oct. 1909.) 

2 October 1909. BESLUIT, tot uitvoering van 
artikel 67, eerste lid, onder a, der Sche
penwet. S. 330. 

WIJ WILHELMINA. ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 29 Sep
tember 1909, n°. 4377, Afdeeling Nijverheid; 

Gelet op artikel 67, eet'ste lid, onder a, 
der Schepenwet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de Duitsche bepalingen betreffende de 

minimum-uitwatering, vastgesteld door de 
Duitsche See-Berufsgenossenscbaft te erkennen 
als hebbende in voldoende mate eene overeen
komstige strekking en draagwijdte als de hier 
te lande betreffende de minimum-uitwatering 
geldende wettelijke bepalingen. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad en gelijk
tijdig in de Staatscourant zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 2den October 1909. 

(!?et.) WILHELMINA. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(get.) A. S. TAI.MA. 

(Uitgeg. 10 Oct. 1909.) 

2 October 1909. BESLUIT, houdende bepaling 
van den dag, waarop de wet van den 27sten 
September 1909 (Staatsblad n°. 323) in 
werking treedt. S. 331. 

Bepaald op 7 October 1909. 

4 October 1909. ARREST van den Hoogen Raad, 
houdende beslissing : 

dat de woorden "in voorraad hebben" 
in art. 50 I sub 7°. der Drankwet een 
eno-ere beteekenis hebben dan de elders in 
de° wet voorkomende uitdrukking "aan
wezig hebben" ; 

dat de wet echter het "in voorraad 
hebben" niet beperkt tot het in voorraad 
hebben tot ander dan eigen gebruik en 
aan den rechter naar gelang dec omstan
digheden overlaat de vraag te beant
woorden, of de verlofhouder al dan niet 
in den zin der gezegde bepaling sterken 
drank "in vo.:irraad" had. 

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

den requirant voorgesteld bij memorie : 
1 o. Schending door verkeerde toepassing van 

art. 50, Je lid, sub 7°. der Drankwet; 
2°. Schending van ar t. 221 j0. 211 Strafv. 

in verband met art. 161 der Grondwet; 
Overwegend,, dat aan den r equirant bij inlei

dende dagvaarding ten laste is gelegd en bij 
het bestreden vonnis met zijne schuld daaraan, 
wettig en overtuigend bewezen is verklaard, 
"dat hij den 12 Oct. 1908 des namiddags circa 
12 uu1 te Maastricht a ls hoofd van het in zijn 
woonhuis uitgeoefende he 0 bergiersbedrijf, in 
eene lokaliteit - keuken - van dat lmis, 
welke binnenshuis gemeenschap heeft met de 
lokaliteit voor welke hem vedof is verleend tot 
den verkoop van a.lcoholhoudenden drank 
anderen dan sterken drank, eene flesoh inhou
dende ruim zes deciliter sterken drank, klare 
jenever, heeft in voorraad gehad" ; 

dat het ten laste gelegde door de R echtbank 
als bewezen is aangenomen, mede op grond van 
de aanwijzingen, voo~tvloeiende uit het ambts
eedig proces-verbaal van den onoezoldigden 
rijksveldwachter VLIEOE en uit de door dien 
verbalisant ter terechtzitting afgelegde getui
genverklaring, een en ander ·inhoudende 
vooreerst, dat de verbalisant, toen hij op den 
bij dagvaarding bedoelden dag zich in de 
woning van den r equirant bevond, door een 
venster, dat uitzicht geeft op een achterplaa ts, 
zag, dat de dochter van requirant zich haastig 
uit de keuken ve rwijderde met een flescb in de 
hand, welke flesch zij even haastig verborg in 
een hondenhok, zijnde dat de in beslag genomen 
fleS<'h met kla re jenever, en voorts, dat de 
requirant den verbalisant heeft verklaard die 
flesch in zijn huis te bewaren om nu en dan zelf 
een borrel te drinken ; 

0. dat tot toelichting van de voorgestelde 
middelen van cassatie is aangevoerd: dat, met 
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het oog op de geschiedenis van art. 50 I sub 7°. 
der Drankwet wel moet worden onderscheiden 
tusschen een " in voorraad hebben" in den zin 
van gezegd artikel, waarbij de bedoeling moet 
bestaan den voorhanden drank te verkoopen 
en dus de wet te ontduiken, en een enkel aan
wezig hebben van dien drank, waartoe zou zijn 
te rekenen een in voorraad hebben voo r huis
houdelijk gebruik, hetwelk de wetgever met 
het bedoelde a r tikel niet heeft willen treffen ; 

dat de Rechtbank in het bestreden vonnis 
dit onderscheid uit het oog verloor, toen zij 
op de ten processe vaststaande feiten het aan
gehaalde wetsartikel toepasselijk omdeeld'l; 

dat in elk geval niet is gemotiveerd, waarom 
in casu het in voorraad hebben van eenigen 
sterken darnk a ls een strafbaar in voorraad 
hebben moet worden beschouwd ; 

0 . ten aanzien ,an het eerste middel: 
dat, naar de geschiedenis van art. 50 I sub 

7°. der Drankwet aan de in die bepaling voor
komende woorden "in voorraad hebben" 
een enger beteekenis moet worden toegekend, 
d an aan de elders in die wet voorkomende uit
drukking "aa.nwezig hebben" ; 

dat echter de wet he.t " in voorraad hebben" 
niet nader omschrijvende en dit bepaaldelijk 
niet beperkende tot het in , oor raad hebben 
van sterken drank voor ander dan eigen ge
bruik, aan den rechter heeft overgelaten naar 
gelang van de ten processe gebleken omstan
digheden de vraag te beantwoorden of de 
verlofhouder al of niet in den zin van gezegd 
artikel sterken drank " in voorraad" had; 

dat de Rechtbank aan de hand van hetgeen 
hierboven uit het vonnis is aangehaald en 
betrekking heeft op de plaats, waar de ver
balisant den ·sterken drank a antrof en op de 
bestemming daaraan door den requirant 
gegeven die vraag bevestigend kon beant
woorden; 

dat het eerste middel is ongegrond ; 
0. dat ook het tweede middel niet tot cas

satie kan leiden, vermits in het vonnis in de 
8• en 9• ovnweging de bronnen staan vermeld 
waaruit het bewijs van het ten laste gelegde, 
met requirants schuld daaraan, waaronder ook 
begrepen is het "in voorraad hebben" van 
den drank, is afgeleid, dat, waar deze zijn 
wettige bewijsmiddelen, wier inhoud in het 
vonnis is opgenomen, dit vonnis naar den 
eisch der wet met redenen is omkleed ; 

0. ambtshalve: 
dat in het bestreden vonnis, door de ver

vangende hechtenis te bepalen op drie weken 
of 21 dagen, terwijl tegen het feit, waaraan 
de requirant is schuldig verklaard een boete 

is bedreigd van ten hoogste / 100 en dus, 
naar luid van art. 23, 3• lid Sti:afr. geen 
hoogere vervangende hechtenis mocht worden 
opgelegd dan van 20 dagen, is ~eschonden 
gezegd art. 23 in verband met de a rtt. 91 
van hetzelfde Wetboek, 50 aanvang en sub 
7°. en III der D ,·ankwet en 214 St•·afr. ; 

Vernietigt het vonnis door de Arrond.
Rechtbank te Maastricht op 31 Maart 1909 
tegen den requirant gewezen, doch alleen 
voor zoover de duur der vervangende hechtenis 
daarbij is bepaald op 21 dagen ; 

En in zooverre krachtens art. 105 R. 0. 
ten principale recht doende : 

Gezien art. 50 I n°. 7 en III der Drankwet 
en art. 23 Strafr. ; 

Bepaalt den duur der vervangende hechtenis 
op 20 dagen; 

Verwerpt overigens het gedaan beroep in 
cassatie. (W. v. 'T R. 8909.) 

6 October 1909. .BESLUIT, houdende machti
ging tot uitgifte van schatkistpromessen 
volgens de wet van 6 December 1881 
(Staatsblad n•. 186). S. 332. 

6 October 1909. BESLUIT, tot uitvoering van 
artikel 22 en artikel 23, 8ste en 9de lid, 
der Schepenwet. S. 333. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat het ter uitvoering van 
artikel 22 en artikel 23, 8ste en 9de lid, der 
Schepenwet noodig is : 

1 °. nadere regelen vast te stellen, bij de 
behandeling van beroepen in acht te nemen ; 

2°. den werkkring en de bevoegdheden van 
den voorzitter, de leden, den secretaris en hunne 
plaatsvervangers van den Raad voor de scheep
vaart benevens hunne schadeloosstellingen en 
bezoldigingen te regelen ; 

3°. den werkkring en de bevoegdheden te 
regelen van den hoofdinspecteur en van andere 
ambtenaren van de scheepvaartinspectie in 
verband met hunnen arbeid bij den Raad 
voor de scheepvaart ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nij verheid en Handel van 1 Oc
tober 1909, n°. 4442, Afdeeling Nijverheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van den dag, waarop de Schepen

wet, met uitzondering van het bepaalde in 
de artikelen 3 en 4 in werking treedt, vast 
te stellen de ondervolgende instructie, als 
bedoeld bij de artikelen 22 en 23, 8ste en 
9de lid der Schepenwet. 
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Art. 1. 1. Het beroepschrift, bedoeld in 
artikel 21 der Schepenwet, moet bevatten 
den naam en ·de voornamen voluit, het beroep 
en de woonplaats van den appellant, moet 
door hem of zijn gemachtigde onderteekend 
zijn en moet inhouden de vermelding van een 
adres, waaraan voor hem bestemde exploiten 
kunnen worden beteekend of kennisgevingen 
kunnen worden toegezonden of bezorgd. 

2. Indien de appellant is eene corporatie, 
maatschap of handelsvereeniging, zal deze 
hare benaming in de pla.a.ts va.n na.a.m en 
voornamen moeten vermelden. 

3. Het beroepschrift moet aangeboden of 
toegezonden worden a.a.n den secretaris va.n 
d en Raad voor de scheepvaart, die het, na. 
da.a.rop den da.turn va.n ontvangst te hebben 
vermeld, dadelijk doet toekomen aan den 
voorzitter va.n den Raad voor de scheepvaart, 
of bij diens ontstentenis of afwezigheid aa.n 
den plaatsvervangenden voorzitter. 

2. 1. De voorzitter bepaalt vervolgens plaats, 
dag en uur, waarop door hem de zaak zal 
worden behandeld en wijst tegelijkertijd de 
leden van den Raad aan, die hij daarbij zal 
raadplegen. 

2. De secretaris is verplicht de plaats, den 
dag en het uur van de zitting mede te deelen 
8·8-n den appellant, aan den ambtenaar of aan 
de commissie, van wiens of wier beslissing 
of voorschrift beroep is ingesteld, aan de 
voormelde leden van den Ra.ad en aan den 
hoofdinspecteur, indien deze niet is de amb
tenaar van wiens beslissing of voorschrift 
beroep is ingesteld. 

3. Deze kennisgeving geschiedt aan den 
appellant, hetzij bij aangeteekenden brief, 
hetzij bij telegram ; aan de overige personen 
en aan de Commissie bij brief, telegram of 
telephoon. 

3. Ter zitting is de secretaris van den 
Raad tegenwoordig en bij diens ontstentenis 
of afwezigheid de plaatsvenangend-seoretaris 
of een door den voorzitter als secretaris aan te 
wijzen lid van den Raad. 

4. De aan getuigen en deskundigen toe
gelegde schadeloosstellingen worden door den 
secretaris van den Raad voor de scheepvaart 
uitbetaald uit de gelden, welke hem tot dat 
einde ter goede rekening zullen worden gegeven. 

5. De deurwaarders zullen voor het be
teekenen van oproepingen, beslissingen en 
uitspraken en voor vergoeding van reis- en 
verblijfkosten eene belooning ontvangen, be
rekend volgens het tarief van gerechtskosten 
in strafzaken, waarvan de gewone rechter 
kennis neemt. 

6. 1. De voorzitter, de vaste en buiten
gewone leden, de plaatsvervangende voor
zitter, de plaatsvervangende leden, de secre-
1a.ris en de plaatsvervangende secretaris va.n 
den Raad voor de scheepvaart leggen alvorens 
zitting te nemen in handen van den Com
missaris der Koningin in de provincie Noord
holland de(n) navolgende(n) eed (belof· 
te) af: 

"Ik zweer (beloof) dat ik het ambt van 
(voorzitter, lid, enz.) van den Raad voor de 
scheepvaart overeenkomstig de voorschriften 
bij en krachtens de Schepenwet gegeven 
nauwgezet en onpartijdig zonder aanzien van 
personen zal waarnemen. Zoo waarlijk helpe 
mij God a.lma.ohtig (Dit beloof ik)." 

2. Bij herbenoeming na. eene periodieke af. 
treding wordt geene nieuwe eedsaflegging ver
eisoht. 

7. 1. Wanneer de plaatsvervangende voor
zitter, een vast, een buitengewoon of een 
plaatsvervangend lid, de secreta.ris of zijn 
plaatsvervanger zijne woonplaats verlaat, geeft 
hij daarvan zoowel als van zijne terugkomst 
kennis aan den voorzitter . 

2.' In ge,;al ,;an tijdelijke afwezigheid van den 
voorzitter doet deze gelijke kennisgeving aa.n 
den plaatsvervangenden voorzitter en aan den 
secretaris of bij diens ontstentenis of afwezig
heid a.an dengenen, die dezen ,;enangt. 

8. l. De secretaris is verplicht re,,,isters te 
houden: 

l o. van de bij den Raad in onderzoek zijnde 
zaken; 

2°. van de bij den Voorzitter van den Raad 
ingestelde beroepen, in welko registers kortelijk 
worden vermeld alle zaken in den rang, waarop 
zij worden aangebracht. · 

2. Aan iedere zaak wordt een afzonderlijk 
nurc mer gege1en; in de registers wordt ook 
kortelijk aanteekening gehouden van a.l hetgeen 
,;erder in iedere zaak voorvalt. 

3. De beide registers worrlen afzonderlijk 
en doorloopend genummerd. 

4. Voorts bewaart de secretads het archief 
van den Raad en van den voorzitter en is 
daarvoor persoonlijk aansprakelijk. 

5. Van de uitgaande brieven worden door 
den secretaris afschriften aangehouden. 

9. l. De zittingen worden belegd door den 
voorzitter of bii diens ontstentenis of tijdelijke 
afwezigheid door den pla.a.tsverva.ngenden voor
zitter, die met inachtneming van het bepaalde 
in artikel 23, tweede, derde en vierde lid, 
der Schepenwet aan den secretaris opgeeft 
welke leden moeten worden opgeroepen. 

2. De secretaris zorgt voor de oproeping 
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van de leden en voor de kennisgeving aan 
den hoofdinspecteur. 

10. Vóór het openen der zitting wordt 
door den voorzitter en de aanwezige leden 
de presentielij~t geteekend. 

11. 1. In do zittingen nemen de leden plaats 
naar ouderdom ~an dienst : 

het oudst benoemde vaste lid rechts van 
den voorzitter ; 

het 2de henoemde links van élen voorzitter; 
het 3de benoemde rechts van het oudste lid ; 
het 4de benoemde links van het tweede 

lid; 
het oudst benoemde buitengewone lid rechts 

van het derde lid ; 
het tweede benoemde buitengewone lid links 

van het vierde lid en zoo vervolgens. 
2. Bij gelijktijdige benoeming wordt de ouder

dom van dienst geregeld naar de volgorde 
van het besluit van benoeming. 

3. Een plaatsvervangend lid neemt zitting 
na den jongstbenoemde van de categorie van 
leden, waartoe het te vervangen lid be
hoort. 

4. Bij herbenoeming na periodieke aftreding 
behouden de vaste, buitengewone en plaats
vervangende leden hunnen vorigen ouderdom 
van dienst. 

5. De hoofdinspecteur of die hem vervangt 
neemt plaats rechts en de secretaris links van 
den voorzitter na de vaste, buitengewone en 
plaatsvervangende leden. 

6. Na sluiting van de behandeling der zaak 
wordt in raadkamer beraadslaagd en de be
slissing genomen. 

7. De hoofdinspecteur woont de beraad
slagingen en de beslissingen in raadkamer 
niet bij. 

12. In alle zaken doet de voorzitter hoof
delijk omvraag, te beginnen bij den jongst
benoemde van de buitengewone leden of, 
indien een van dezen wordt vervangen, bij het 
jongstbenoemde plaatsvervangend lid. De voor
zitter brengt het laatst zijn stem uit. 

13. 1. De Raad kan een zijner leden of 
eene commissie uit zijn midden benoemen tot 
het instellen van een plaatselijk onderzoek 
of tot het hooren van getuigen. 

2. Hij kan den secretaris of diens plaats
vervanger aan dat lid of aan deze commissie 
toevoegen. 

14. Alle brieven van den Raad uitgaande 
worden door den voorzitter en den secretaris 
geteekend. 

15. Indien de Raad inzage of afschrift van 
administratieve bescheiden of inlichtingen van 
eenig openbaar gezag wenscht te verkrijgen, 

wendt hij zich daartoe tot Onzen voornoemden 
Minister. 

16. 1. De secretaris houdt aanteekening van 
hetgeen in de vergaderingen van den Raad 
en de zittingen van den Raad en van den 
voorzitter wordt behandeld en vermeldt den 
zakelijken inhoud van de verklaringen der 
getuigen en deskundigen en van de opgaven 
der betrokkenen en aangeklaagden. 

2. Die aanteekeningen worden door den 
voorzitter en den secretaris vastgesteld en 
onderteekend. 

17. 1. De secretaris Verricht voorts de werk
zaamheden, hem door den voorzitter op
gedragen. 

2. Bij zijne afwezigheid of ontstentenis 
wordt hij vervangen door den plaatsvervangend 
secretaris en bij diens ontstentenis of af
wezigheid door een vast , buitengewoon of 
plaatsvervangend lid, door den voorzitter 
aangewezen. 

18. De hoofdinspecteur voor de scheep
vaart of wie hem vervangt heeft het recht 
ter zittingen van den Raad vragen te stellen 
aan de getuigen, deskundigen, betrokkenen 
en aangeklaagden en zoodanige vorderingen 
te doen en toe te lichten als hij noodig 
acht. 

19. l. De voorzitter van den Raad en de 
secretaris genieten eene vaste bezoldiging 
onderscheidenlijk / 5000 en / 2000 tot / 3000 
's jaars. 

2. De plaatsvervangende voorzitter, de vaste, 
buitengewone en plaatsvervangende leden en 
de plaatsvervangende secretaris genieten voor 
hunne werkzao.mheden eene schadeloosstelling 
bij wijze van vacatiegeld van / 8 per dag. 

20. De Raad is bevoegd een bode aan te 
stellen op eene belooning van ten hoogste 
vijfhonderd gulden per jaar, met genot van 
vrije woning, vuur en licht. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk gelijktijdig 
in het Staatsblad en in de Staatscourant zal 
worden geplaatst. 

Het Loo, den 5den October 1909. 

(get.) WILHELMINA. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel , 
(gd.) A. S. TALMA. 

(Uitgeg. 10 Oct. 1909.) 

6 Oclober 1909. BESLUIT, waarbij aan den eer
vol ontslagen brieven besteller P. J. J . 
WIERS te Roermond een jaarlijkscb pen
sioen ten Jaste van den Staat wordt toe
gekend ten bedrage van f 151. S. 334. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op de aanvrage om pensioen 
van den met ingang van 16 Mei 1908 eervol 
ontslagen brievenbesteller te Roermond, P. J. 
J. WIERS; 

Gezien het daarover uitgebracht advies van 
den Pensioenraad voor burgerlijke ambtenaren 
van 30 Mei 1908, n°. 19: 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 2 De
cember 1908, u0 • 291; 

Gezien de Burgerlijke Pensioenwet; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van :J5 September 1909, n°. 3697, 
Afd. Posterijen en Telegrapbie, en van Onzen 
Minister van Financiën van 2 October 1909, 
Afdeeling Pensioenen, n•. 14; 

Overwegende, dat de Pensioenraad voor bur
gerlijke ambtenaren in zijn bovenvermeld ad
vies Ons in overweging heeft gegeven, belang
hebtende met ingang van 16 Mei 1908, een 
jaarlijksch pensioen toe te leggen van f 151, 
op grond, dat belanghebbende, nà 1 Januari 
1891 in dienst getreden, bij Ministerieele be
schikking van 1 Mei 1908, Afdeeling Poste
rijen en Telegraphie, n°. 1723, met ingang van 
16 Mei 19C8, eervol is ontslagen; dat zijn bur
gerlijke diensttijd, volgens art. 9a der Burger
lijke Pensioenwet een tijdvak uitmaakt van 
13 jaren en 10 maanden; dat hij, geboren 
7 Mei 1869, den ouderdom van 39 jaren heeft 
vervuld en uit hoofde van lichaamsgebreken 
voor de waarneming van ûjn ambt ongeschikt 
is geworden, welke onges1Jhiktheid is bewezen 
door de verklaring der militaire geneeskundigen 
Dr. D. RoMEYN en J. G. BANTJES, dd. 
2 April 1908 (geregistreerd), benoemd door 
Onzen Minister van Waterstaat bij beschikking 
van 24 Maart 1908, n•. 1153; dat zijn pensi
oensgrondslag heeft bedragen, van 16 Mei 1903 
tot 1 Juli 1905, f 575; van 1 Juli 1905 tot 
1 April 1906, f 675 en van 1 April 1906 tot 
16 Mei 1908, f 725, zoodat een zestigste deel 
van de middelsom ad / 653,75, bedoeld bij 
art. 6, eerste lid, der wet bedraagt/10,897112 ; 

dat in een rapport van den directeur van het 
postkantoor te Venlo, dd. 23 October 1906, 

_ n•. 949, aan den directeur-generaal der poste
rijen e" telegraphie wordt medegedeeld, dat 
de belanghebbende in den nacht van 22 op 
23 October 1906 bezig zijnde het kantoor te 
sluiten, van de traptreden zou zijn gevallen 
tusschen de bestellerskamer en de wagenloods ; 
dat belanghebbende blijkens zijn request, van 
meening is, dat het thans bestaande lichaams
gebrek, waardoor hij voor de waarneming van 

zijn ambt ongeschikt is geworden, door het 
zoo even bedoeld ongeval zou zijn veroorzaakt; 
dat echter geen voldoende grond bestaat om 
aan te nemen, dat er tusschen de ongeschikt
heid en het beweerde ongeval oorzakelijk ver
band aanwezig is en dat derhalve de belang
hebbende, volgens de artt. 3c en 9a der wet, 
recht heeft op een pensioen van f 150,726 ; 

dat nadat dit advi~s den belanghebbende in 
afschrift was medegedeeld, hij onder opmer
king, dat het bovenbedoelde ongeval hem in 
dienst is overkomen en hem alzoo met toe
passing van de artt. 3b en 7b der Burgerlijke 
Pensioenwet pensioen is te verleenen tot een 
bedrag van f 436, zijn verlangen heeft te kennen 
gegeven, dat omtrent het advies het gevoelen 
van den Raad van State, Afdeeling ,oor de 
Geschillen van Bestuur, worde ingewonnen ; 

Overwegende, dat aan belanghebbende in 
den nacht van 22 op 23 October 1906 in dienst 
een ongeval is overkomen, waarvan moet wor
den aangenomen, dut het niet aan onvoor
zichtigheid zijnerzijds te wijten was ; 

dat gevolg van dat ongeval was eene kneu
zing van zijne linkerknie; 

dat de beide geneeskundigen, die hem, in
gevolge opdracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, geneeskundig hebben onderzocht, 
Dr. D. RoMEYN en Dr. J. G. BaNTJES, heb
ben verklaard, dat hij lijdt aan droge ont
steking van het linkerkniegewricbt en tenge
volge daarvan ongeschikt is voor de verdere 
waarneming van het ambt van brievenbesteller; 

dat die geneeskundigen daarbij hebben op
gemerkt, dat het bedoelde ongeval "moeilijk 
alleen als de oorzaak van het lijden kan be
scbou wd worden, (dat) er nog eene andere 
reden voor den ernstigen aard van de afwij
king gezocht (moet) worden, welke te vinden 
is in de gewoonte van den man om, niettegen
staande hij van geneeskundige zijde daartegen 
meermalen is gewaarschuwd, toch steeds met 
gestrekt been te loopen en de geneeskundige 
behandeling, welke ten doel bad de bewege
lijkheid te bevorderen, zoo niet tegen, dan 
toch in ieder geval niet in de hand te werken"; 

Overwegende, dat het voor de beantwoor
ding van de vraag, of er tusscben de onge
schiktheid voor verdere dienstpraestatie ver
oorzaakt hebbende kniegewrichtsontsteking en 
het ongeval oorzakelijk verband bestaat en 
belanghebbende alzoo krachtens de artt. 3b 
en 7b der BurgerHike Pensioenwet aanspraak 
heeft op maximum-pensioen, derhalve hierop 
aankomt, of zijne knieaandoening, die het 
rechtstreekscb gevolg was van het ongeval, 
geacht moet worden hem het op gewone wijze 
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loopen zoozeer te hebben bemoeilijkt, dat bij 
niet dan ten koste van groote inspanning en 
hevige pijn aan den raad der geneesheeren om 
het been niet te strekken gevolg zou hebben 
kunnen geven, dan wel of moet worden aan
genomen, dat bij zonder groote moeite dat 
geneeskundig advies zou hebben kunnen volgen; 

dat omtrent laatstgemelde vraag door Onzen 
Minister van Financiën alsnog het gevoelen is 
ingewonnen van genoemden Dr. RoMEYN; 

dat deze hierop nader beeft verklaard het 
volgende: ,,In h et begin van zijne aandoening 
zoude het, naar mijne overtuiging, aan WIERS 
slechts geringe inspanning en niet onoverko
menlijke pijn 11:ekost hebben om aan h et ge
neeskundig advies te voldoen, omdat de oor
spronkelijke afwijkingen buiten het kniege
wricht gelegen waren"; voorts: ,,Als resumé 
van het bovenstaande wil ik als mijne over
tuiging te kennen geven, dat wanneer WIERS 
bad mede willen werken, wat hem althans in 
het eerste tijdperk zijner ziekte zonder veel 
inspanning en pijn ware mogelijk geweest, hij 
zijn linkerbeen voldoende tot zijne beschikking 
zoude gekregen hebben om zijne betrekking te 
hervatten en te kunnen blijven waarnemen" ; 

Overwegende, dat op grond van deze ver
klaring moet worden aangenomen, dat er tus
schen de kniegewrichtsontsteking , waarann de 
ongeschiktheid van belanghebbende voor den 
brievenbestellersdienst is toe te schrijven en 
het meerbedoelde ongeval geen oorzakelijk 
verband bestaat ; 

dat derhalve de artt. 3b en 7b der Burger
lijke P ensioenwet hier niet van toepassing zijn, 
doch dat aan belanghebbende, overeenkomstig 
het advies van den P ensioenraad voor bur
gerlijke ambtenaren, krachtens art. 3c dier 
wet over een d iensttijd Vl/,n 1~ ja~en en 10 
maanden een pensioen is te verleenen ten be
drage van f 151 's jaars ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
aan P. J . J . WIERS, eervol ontslagen brie

ven besteller te Roermond, krachtens de artt. 
3c en 9a der Burgerlijke P ensioenwet, met in
gang van 16 Mei 1908, een pensioen te ver
leenen van / 151 's jaars. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
<le uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad en tegelijk met het gemeenschap
pelijk rapport van dien Minister en van Onzen 
Minister van Financiën in de S faatscowrant 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State 
{Afdeel ing voor de Geschillen van Bestuur), 
aan de Algemeene Rekenkamer, aan den Pen
Bioenraad voor burgerlijke ambtenaren en aan 

1909. 

den directeur van het W eduwen- en W eezen 
fonds voor burgerlijke ambtenaren. 

Het Loo, den 6den October 1909. 

(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Watersta at, 

(qef.) L . H . W. REGOUT. 

De Mini ster van Financiën, (get. ) KOLKMAN, 

(Uit,qe_ff . 29 Oct. 1909.) 

8 Odober 1909. MISSIVE van den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel be
treffende taxatieloon ter zake van het 
waardeeren van vee. 

In verband met de hooge loonen, in enkele 
gemeenten aan het Rijk in r!'kening gebracht, 
ter zake van het waardeeren van vee, ont
eigend uit krach te van de wet ..,.an 20 Juli 
1870 (Staatsblad n°. 131), heb ik de eer 
U H.E.G. t e verzoeken, aan de burgemeesters 
te berichten, dat voor het vervolg voor der
gelijke taxatiën per persoon en per dag slechts 
een Joon mag worden uitbetaald van ten 
hoogste : 
f 3.- voor 1 tot 4 paarden of runderen ; 
" 5.- 5 12 
" 7.50 13 20 
"10.- 21 40 
" 15.- 41 60 
" 20,- meer dan 60 

Voor schapen, varkens, kalvernn of geiten 
mag ten hoogste de helft van het boven
verm!'lde tarief in rekening worden gebracht. 

Aan Rijksambtenaren, diu krachtens hunne 
instructi!'s niet tot het venichten van voren
bedoelde schattingen verplicht zijn, kan slee.hts 
de helft van bovenvermelde belooningen worden 
uitbetaald. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(get.) A . S. TALMA. 

9 Ocfober 1909. BESLUIT, tot aanwijzing over
eenkomstig artikel 170 der hooger-onder
wijswet van de Sint Radboud-stichting, 
gevestigd te Utrecht, als bevoegd om bij 
de faculteit der letteren en wijsbegeerte 
aan de Rijksuniversiteit te Utrecht een 
leerstoel te vestigen . S . 335. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 8 Juli 1909, n° . 
H26/3, afdeeling H ooger en Middelbaar Onder
wijs; 

Gelet op artikelen 170, 171 en 172 der Hoo
ger-onderwijswet; 

39 
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Den Raad Vlill State gehoorii, advies van 
28 September 1909, n°. 27 ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 October 1909, n°. 6612, 
afdeeling Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
cfo Sint Radboud-stichting, gevestigd te 

Utrecht, aan te wijzen als bevoegd om bij de 
faculteit rder letteren en wijsbegeerte aan de 
Rijks universiteit te Utrecht een leerstoel te 
vestigen, opdat door den daarvoor te benoemen 
hoogleeraar onderwijs worde gegeven a. in de 
logica, b. in de metaphysica, c. in de zielkunde 
en d. in de ethica. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad en in de Staatscoi.rant 
zal worden geplaatst, en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van t:ltate. 

H et Loo, den 9den October 190\J. 

(fjet.) \VIL H EL MIN A. 

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

(Uitgeg. 20 Oct. 1909.) 

9 October 1909. BESLUIT, tot aanvulling van 
de bepalingen, regelende de door de ge
pensionneerde militairen van het N eder
landsch-Indische leger te betalen kosten 
voor verpleging in een maritieme of mili
taire ziekeninrichting. S. 336. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Koloniën van 9 Augustus 1909, Afd. C, lste 
Bureau, n°. 12 ; 

Den Raad van State gehoord, (advies van 
2 September 1909, n°. 2ó) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 4 October 1909, Afd. C, 
late Bureau, n° . 30; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt : 
Art. 1. 1°. aan het slot der late alinea van § 2 

van artikel 33 van het reglement , vastgesteld 
bij Ons besluit van 17 Februari 1905, n°. 8), 
(Indisch Staatsblad n°. 299) wordt de volgende 
zinsnede toegevoegd : 

met dien verstande, dat bij verpleging in 
eene militaire ziekeninrichting binnen Neder
landsch-Indië uit het pensioen in geen geval 
meer wordt voldaan dan de door den gepen
sionneerde volgens het betrekkelijk militair 
tarief te betalen verpleegkosten ; 

20. aan het slot der lste alinea van § 2 van 
artikel 4 van Ons besluit van 15 Juni 1905, 

n°. 67 (Indisch Staatsblad n°. 431), wordt de 
volgende zinsnede toegevoegd: 

met dien ve rstande, dat bij verpleging in 
eene militaire ziekeninrichting binnen Neder• 
landsch-Indië uit het gagement in geen geval 
meer wordt voldaan dan de door den gegageer
de volgens het betrekkelijk militaire tarief te 
betalen verpleegkosten ; 

3°. aan het slot der lste alinea van§ 2 van ar
tikel 5 van Ons beeluit van 15 Juni 1905, n°. 67), 
(Indisch Staatsblad n°. 431), wordt de volgende 
zinsnede toegevoegd : 

met dien verstande, dat bij verpleging in 
eene militaire ziekeninrichting binnen Neder
landsch-Indii uit het pensioen of den onder
stand in geen geval meer wordt voldaan dan 
de door den gepensionneerde of onderstand 
genietende volgens het betrekkelijk militair 
tarief te betalen verpleegkosten. 

2. Deze wijzigingen worden geacht gelijktij
dig in werking te zijn getreden met Onze in 
artikel ·1 genoemde besluiten . 

Onze Minister van K oloniën is belast met 
de5 uitvoering van dit besluit, waarvan af
schrift zal worden gezonden aan Onzen Minis
ter jvan Oorlog, aan den Raad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer, en dat in het 
Staatsblad en in de Staatscourant zal worden 
geplaatst. 

Het Loo, den 9den October 1909. 

(get.) WIL HEL MINA. 

(get.) 
De Minister van Koloniën, 

DE WAAL MALEFIJT, 

(Uitgeg . 22 Oef. 1909.) 

9 October 1909. BESLUIT, betrekkelijk de lich
ting der nationale militie van het jaar 
1910. s. 337. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de "oordracht van Onzen Minister van 
Oorlog van 30 September 1909, Afdeeling Mi
litie en Landweer (M.) n°. 163, van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken van 4 Oc
tober 1909 n°. 1664, afdeeling Militie en Weer
baarheid, en van Onzen Minister van Marine 
van 6 October l!J09, Bureau B n°. 1 ; 

Gelet op de Militiewet 1901 (Staatsblad 1901, 
n°. 212); 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. De lichting der m ilitie van het jaar 
1910 bedraagt 17,500 man, waarvan 12,300 man 
ter volledige oefening en 5200 man tot korte 
oefening zullen worden ingelijfd . 

Van de ter volledige oefening in te lijven 
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manschappen worden 400 man bestemd voor 
den dienst ter zee, met dien verstande, dat, 
indien, overeenkomstig art. 99, 2°., van boven
genoemde wet, op 31 Januari 1911 aan het 
aandeel van eenige gemeente een of meer van 
deze 400 man ontbreken, de ter vervulling van 
de plaatsen dier ontbrekenden op te roepen 
houders van de aan de beurt liggen~e hoogere 
nummers niet voor den dienst ter zee 7,ullen 
worden aangewezen. 

2 . De hoegrootheid van het aandeel, door 
elke Provincie in die lichting te dragen, wordt 
aangewezen in de vierde kolom van den Staat, 
welke bij dit Besluit behoort. 

Voor elke Provincie wordt het aantal van 
de ter volledige oefening en dat van de tot 

korte oefening in te lijven manschappen aan
geduid in de zesde en de achtste kolom van 
dien staat. 

Onze Ministers van Oorlog, van Binnen
landsche Zaken en van Marine zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit Besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst. 

Het Loo, den 9den October 1909. 

(9et. ) WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, (jjet.) W. COOL. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(jjef. ) HEEMSKERK. 

De Minister van Marine, (get. ) J. WENTHOLT. 

l Uitgeg. '27 Oct. 1909.) 



Behoort bij het Koninklijk Besluit van 9 October 1909 (Staatsblad n•. 337). 
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STAAT, nanwijzende het door elke provincie te dragen aandeel in de lichting der nàtionale militie van 1910 
ten bedrage van 17,500 man, met aanduiding van het aantal van de !loor el/.:e provincie ter volledige oefening 
en van dat tot korte-oefening in te lijven manschappen. 
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De Minister van Oorlo_q, (get. ) 
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0 
Q 
...;; 

1-' 
<:O 
=> 
<:O 



1 

11-13 OC'l'OBER 1909. 613 

11 Ocfober 1900. BESLUIT, tot toepassing der . 
wet van 26 April 1884 (Staatsblad n°. 80), 
aangevuld door de wet van 20 Juli 1884 
(Staatsblad n•. 164) en gewijzigd bij ar
tikel 19 van de wet van ló April 1886 
(Staatsblad n°. 64), tot vaststelling van 
buitengewone maatregelen tot afwending 
van eenige besmettelijke zifikten en tot we
ring harer uitbreiding en gevolgen. S. 338. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat toepassing der wet van 
26 April 1884 (Staatsblad n°. 80), aangevuld 
door de wet van 20 Juli 1884 (Staatsblad 
n°. 164) en gewijzigd bij artikel 19 van de 
wet van ló 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 en andere der bedoelde ziekten op enkele 
plaatsen in het buitenland; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 19 Augustus 1909, 
n°. 8236, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, en 
van Onzen Minister van Financiën van 24 
Augustus 1909, n°. 43, afdeeling Invoerrechten; 

Gelet op Ons besluit van 6 October 1908 
(Staatsblad n°. 314) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 21 
September 1909, n°. 14); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken van ó 
October 1900, n°. 10115, afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur, en van Onzen Minister van Finan
ciën van 7 October 1909, n°. 15, afdeeling In
voerrechten ; 

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 plaatsen, door Onze Ministers van Binnen
landsche Zaken en van Financiën aan te wijzen. 
De aanwijzinge!l worden telkens ten minste 
één dag, voordat 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 dit gedoogen of noodig 
maken, alsmede te bepalen, of en in hoeverre 
de bagages, door reizigers medegebracht, onder 
het verbod zijn begrepen . 

De beschikkingen over deze onderwerpen 
worden ook in de Nederlandsche Staat.9courant 
geplaatst. 

2. Heeft het verbod afwending van de 
Aziatische cholera of van pest ten doel, dan 
gedragen zich Onze genoemde Ministers bij 
aanwijzingen betreffende den in- en doorvoer 
uit landen, die toegetreden zijn tot de op 
3 December 1903 te Parijs gesloten en bij de 
wet van 31 December 1906 (Staatsblad n•. 370) 
goedgekeurde internationale sanitaire overeen
komst, naar de bepalingen van die overeen
komst. 

3 . Het tegenwoordig besluit, dat gedurende 
één jaar van kracht blijft, treedt in werking 
op den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad en de Staatscourant, waarin 
het is geplaatst. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en van Financiën zijn belast met de uitvoe
ring van dit besluit, dat in het Staatsblad en 
gelijktijdig in de Staatscourant zal worden ge• 
plaatst, en waarvan afschrift zal worden ge• 
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den Uden October 1909. 
(get.) WILHELMI:N A. 

De M inister van Binnenlandsche Zaken, 
(.qet. ) HEEMSKERK. 

De Minister van Financiën, (get. ) KoLKMAN. 
(Uitgeg. 22 Oct. 1900.) 

11 October 1909. BESLUIT, houdende bepaling 
van den dag, waarop de wet van den 
27 September 1909 (Staatsbiad n°. 324) in 
werking treedt. S. 339. 

Bepaald op 1 N ovember 1909. 

13 October 1909. BESLUIT houdende vrijstel
ling van briefport. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 9 October 1900, n°. 3882, af
deeling P. en T. 

Gelet op artikel 1 van het Koninklijk be
sluit van 19 December 1892 (Staatsblad n°. 
284), gewijzigd bij Koninklijk besluit van 12 
Januari 1904 (Staatsblad n°. 8), tot uitvoering 
van artikel 24 der wet tot regeling der brie
venposterij, waarvan de tekst is bekend ge• 
maakt bij Koninklijk besluit van 9 October 
1908 (Staatsblad n°. 316); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
vrijstelling van port te verleenen : 
a. voor de briefwisseling over dienstzaken 

van den hoofdinspecteur met de inspecteurs, 
de adjunct-inspecteurs en de experts van de 
scheepvaart-inspectie, van de inspecteurs en 
de adjunct-inspecteurs onderling, alsmede met 
de experts binnen bun ambtsdistrict ; 
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b. voor de verzending van brieven, den open
baren dienst betreffende, door den hoofdin
specteur, de inspecteurs, adjunct-inspecteurs 
en experts van de scheepvaart-inspectie, aan 
alle personen en colleges in hun kring of dis
trict van bevoegdheid. 

De bij dit besluit verleende vrijstellingen 
van port zullen alleen gelden, als de afzenders 
en de geadresseerden niet in dezelfde plaats 
wonen of zich bevinden. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitv0ering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan Onze Ministers, 
Hoofden der overige Departementen van Al
gemeen Bestuur. 

H et Loo, den 13 October 1909. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
(get.) L . H. W. REGOUT. 

16 October 1909. BESLUIT, houdende wijziging 
van het Koninklijk besluit van 22 Maart 
1904 (Staatsblad n•. 65), waarbij aan het 
Bestuur der provincie Noordholland ver
gunning is verleend op een terrein in de 
gemeente Castricum een gesticht voor 
krankzinnigen op te richten. S. 340. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 13 October 1909, 
n°. 10600, afdeeling Rinnenlandsch Bestuur ; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats-
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 16 Juli 1904 (Staatsblad n•. 167); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat in Ons besluit van 22 Maart 

1904 (Staatsblad n°. 66), de volgende wijzigin
gen ,vorden gebracht: 

In het eerste lid van artikel 2 worden in 
plaats van de woorden "620 krankzinnigen, 310 
mannen en 310 vrouwen" , gelezen de woorden 
., 732 krankzinnigen , 366 mannen en 366 vrou
wen". 

Artikel 6 wordt gelezen als volgt : .,De ge
neeskundige behandeling der verpleegden wordt 
opgedragen aan ten minste 6 geneeskundigen, 
die gevestigd moeten zijn in woningen op het 
terrein van het gesticht en daarbuiten geen 
geneeskundige praktijk mogen uitoefenen. 

Zoolang het aantal verpleegden niet meer 
dan 160 bedraagt, moet aan ten minste één , 
zoolang het aantal verpleegden meer dan 160, 
doch niet meer dan 300 bedraagt, aan ten 
minste twee ; zoolang het aantal verpleegden 
meer dan 300, doch niet meer dan 460 bedraagt, 
aan ten minste drie; zoolang het aantal ver-

pleegden meer dan 450, doch niet meer dan 
700 bedraagt, aan ten minste vier geneeskun
digen de geneeskundige behandeling zijn op
gedragen:• 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het L oo, den 16den October 1909. 

(ge t. ) WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsr,he Zaken, 
(qef. ) H EEMSKERK. 

(Ui lgeg. 27 Oct. 1909.) 

Hl October 1909. BESLUIT van den Min ister 
van Oorlog, A.fdeeling Militie en Landweer 
(M.) n°. 183 tot wijziging van het besluit 
van 21 J anuari 1909, tot vaststelling van 
de Militie-Beschikking 1909, met daarbij 
behoorende Militie-Instructie 1909. 

De Minister van Oorlog, 
Het wenschelijk achtende, de Beschikking 

van 21 Januari 1909, Afdeeling Militie en 
Landweer (M.), n°. 110 , gewijzigd bij die van 
6 Juni 1909, Afdeeling Militie en Landweer 
(M.), n°. 194, zoomede de bij eerstvermelde 
Beschikking behoorende Militie-Inst.-uctie 1909, 
nader te wijzigen en aan te vullen; 

H eeft goedgevonden te bepalen : 
I. De Militie-Beschikking 1909 wordt aan

gevuld en gewijzigd als volgt: 
§ 2, 1°. In den eersten volzin wordt in 

plaats van "als vrijwilliger in dienst gesteld 
zijn", gelezen: .,de verbintenis tot vrij willigen 
dienst hebben aangegaan". 

§ 6, 1°. , laatste /id. Tusschen "van" en 
"art. 99," wordt ingevoegd: .,art. 96, laatste 

. d " . 1 t t 99 " dt zmsne e , en m p aa s van "ar . 113 wor 

96 
gelezen: ,.art. 99' '. 

113 
§ 12, 2°. , wordt gelezen: 
"De herkeuring, waarvan bij art. 100 der 

,.wet sprake is, moet alleen worden aange
"vraagd ten aanzien van hen, die krach tens 
"art. 96 der wet werden afgeleverd en bij wie 
"de ziekelijke gesteldheid of gebreken vóór 
.,hunne inlijving bestonden.". 

§ 13, 1°., zevende lid, laatste volzin, wordt 
gelezen: 

"Het tweede exemplaar van het bewijs, dat 
.,op de achterzijde van zijne handteekening, 
"c.q. een kruisje, in tegenwoordigheid van de 
.,Commissie te stellen, moet worden voorzien, 
"houdt de loteling onder zijne berusting, om 
"het, na aankomst bij het korps , in te leveren 
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,,bij zijnen Compagnies-, Eskadrons- of Batterij
,, Commandant.'' . 

§ 13, 3°., eerste lid. De woorden "na hunne 
" inschrijving voor de militie" en "op grond 
,,van art. 9 der wet" vervallen. 

§ 16, 1°. De laatste volzin wordt gelezen: 
"Voor de reis van het garnizoen naar hunne 

"haardsteden worden, althans indien op grond 
"van de ter zake be&taande bepalingen de door 
,,ben af te leggen afstand vrij vervoer wettigt, 
,,aan ben gewone vervoerbewij¼en verstrekt, 
"terwijl voor de reis van hunne haardsteden 
"naar het garnizoen , in dat geval gebruik kan 
, ,worden gemaakt van de vereischte vervoer
,.bewijzen in het zakboekje gehecht." . 

§ 21, eerste lid. In plaats van "de dien st
eindiging" wordt gelezen: ,.het ontslag". 

Model lit. B. In het hoofd van den Staat 
wordt in plaats van: 

"Datum waarop als vrijwilliger in dienst 
gesteld.", gelezen: ,,Datum waarop de ver
,.bintenis tot vrijwilligen dienst is aangegaan.". 

M odel /it. L. Aan den voet van den Staat, 
na de woorden "boog 33 en breed 40 c.M." 
toe te voegen: ,, , boog 33 en breed 20 c.M., 
dan wel boog 16,5 en breed 20 c.M., al naar 
gelang van het aantal te vermelden namen." . 

II. JJe Militie-Instructie 1909 wordt gewij:dgd 
en aangevuld als volgt: 

Art. 15, eerste zinsnede. Daaraan wordt een 
nieuwe volzin toegevoegd, luidende: 

,. Voor zoover echter de wegens ziekte acbter
,,gebleven miliciens woonachtig zijn te Am
"sterdam, zal de overbrenging naar de militaire 
"ziekeninrichting geschieden door de zorg van 
,,den Chef van h et Militair Hospitaal aldaar, 
"terwijl de aanvragen tot die ~overbrenging 
"rechtstreeks tot dien Chef behooren te worden 
,,gericht, zoo mogelijk onder mededeeling, 
,,waar de woning van den milicien gelegen is.". 

Tweede zinsnede. In plaats van "de vorige 
zinsnede" wordt gelezen : ,,den eersten volzin 
,,van de vorige :i:insnede". 

Art. 22, b, II. De woorden "indien Gedepu
"teerde Staten hebben beslist dat omstandig 
,,beden van den wil van den ingelijfde onaf
" bankelijk hem hebben belet aan:de oproeping 
,,te voldoen," vervallen. 

Art. 27, eerste zinsnede. Na "opmaken," 
wordt ingevoegd: .,met vermelding van het 
lotingsnummer,". 

Model lit. e. In den numerieken staat ver
valt in de kolom "Aanmerkingen" het gestelde 
betrekkelijk Zuidholland. 

(.get.) W. COOL. 

18 October 1909. füi:SLUIT van den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel tot 
uitvoering van het Koninklijk besluit van 
24 Juni 1908 n°. 50, houdende voorschrif
ten ter uitvoering van art. 5 der wet op 
de uitvoet·keuring van vleescb 1907 (Btaata
blad n•. 217). 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel ; 

Gelet op de artt. 62, sub d, en 63 van het 
Koninklijk besluit van 24 Juni 1908 n•. 50, 
houdende voorschriften ter uitvoering van art. 
5 der wet op de uitvoerkeuring van vleescb 
1907 (Staatsblad no. 217) ; 

Heeft goedgevonden te bepalen : 
a. varkensvleescb, overeenkomstig de bepa

lingen van bovengenoemd Koninklijk besluit 
ter keuring aangeboden, met de bedoeling het 
na verduurzaming uit te voeren, zal, onmid
dellijk nadat het voor uitvoer geschikt is be
vonden, worden voorzien van een stempel
merk, ingericht als volgt: 

( X) ruimte voor den naam van den keurings
dienst; 

b. afdrukken van dit stempelmerk zullen 
worden aangebracht op iedere lichaamshelft, 
op de buitenvlakte van de dij, het micldenge
deelte van den ribwand en clen schouder; 

c. het merk, omschreven in art. 61 van het 
Koninklijk besluit van 24 Juni 1908 n°. 50, zal 
op het sub a bedoelde varkensvleesch door 
den Rijkskeurmeester niet worden aangebracht 
dan nadat hem bij onderzoek is gebleken, dat 
dit vleescb nog voor uitvoer geschikt is. 

's Gravenhage, 18 October 1909. 
De Ministe,· voo,·noemd, 

(.get.) A.. S. T.A.LMA. 
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19 October 1909. BESLUIT, tot wijziging van 
het besluit van 16 Februari 1909, houdende 
vaststelling van bijzonde,·e voorwaarden van 
benoembaarheid tot technische betrekkin
gen bij den Waterstaat en de burgerlijke 
openbare werken in ederlandsch-Indië en 
regelen betreffende de uitzending van per
soneel uit Nederland voor zoodanige be
trekkingen. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Koloniën ven 14 October 1909, afd. D en A3 , 

n°. 24; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

Art. l . Art. 4, punt 3, sub 2°., b, van Ons 
besluit van 16 Februari 1909 n°. 11 (I ndisch 
Staatsblad n°. 240), wordt gelezen als volgt: 

eene gratificatie voor uitrusting ten bedrage 
van f 1000 (één duizend gulden). 

2. Art. 4, punt 4, van genoemd besluit wordt 
gelezen als volgt : 

De voorloopige bezoldigingen gaan in met 
den dag van inscheping. 

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

Het Loo, 19 October 1909. 
(,get.) WILHELMINA. 

De M inister van Koloniën, 
(,get.) DE W AAL MALEFIJT. 

20 Oct-Ober 1909. BESLUIT, houdende bekend • 
making van den gelden den tekst der In • 
dische Tariefwet. S. 341. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Koloniën van den 15den October 1909, AE
deeling A2, n°. 11; 

Gelet op artikel 2 van de wet van 1 Juli 
1909 (Staatsblad n°. 215); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
den tekst der wet van 17 November 1872 

(Nederlandsch Staatsblad no. 130, Indisch 
Staatsblad 1873, n°. 35), tot vaststelling der 
tarieven van in-, uit- en doorvoer in Neder . 
landsch-Indië, zooals die wet gewijzigd en aan
gevuld is bij de wetten van : 

GOEDERE 

16 April 1886 (Nederlandsch Staatsblad n°. 72, 
Indi.sch Staatsblad n°. 107) ; 

1 F ebruari 1898 (Nederlandsch Staatsblad 
nos. 43 en 45, Indisch Staatsblad nos. 65 en 114) ; 

31 December 1898 (Nederlandsch Staatsblad 
nos. 285 en 328, Indisch Staatsblad 1899, 
nos. 24 en 91); 

30 December 1899 (Nederlandsch Staatsblad 
nos. 292, 293 en 294, Indisch Staatsblad 1900, 
nos. 8, 9 en 10) ; 

30 December 1901 (Nederlandsch Staatsblad 
n°. 282, Indisch Staatsblad 1902, n°. 36); 

25 Mei 190ï (Nederlandsch Staatsblad n°. 105, 
Indisch Staatsblad n°. 263) ; 

31 December 1908 (Nederlandsch Staatsblad 
n°. 432, Indisch Staatsblad 1909, n°. 95) en 

1 Juli 1909 (Nederlandsch Staatsblad n°. 215, 
Indisch Staatsblad n°. 454); 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 
van laatstgenoemde wet, algemeen bekend te 
maken door bijvoeging van dien tekst in zijn 
geheel bij dit besluit. 

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

Het Loo, den 20sten Octo ber 1909. 

(get.) WILHELM! A. 

De Minister van Koloniën, 
(get.) DE WAAL MALEFIJT. 

(Uitgeg. 3 Nov. 1909.) 

Tekst van de Indische Tariefwet. 

Art. 1. Van alle goederen, welke 
op J ava en Madoera, 
in het gouvernement Sumatra's Westkust, 
in de residentie Tapanoeli, 
in de onderafdeeling Singkel van het gou
vernement Atjeh en Onderhoorigheden, 
in de residentie Benkoelen, 
in de residentie Lampongsche districten, 
in de residentie Palembang, 
in de residentie Banka en Onderhoorigheden, 
in de assistent-residentie Billiton en 
in de residentie Zuider- en Oosterafdeeling 
van Borneo, 
ten verbruik worden ingevoerd en niet uit

drukkelijk zijn vrijgesteld, is een invoerrecht 
verschuldigd volgens dit tarief : 

MAATSTAF. RECHTEN. 

Aardewerk, (gebakken) en porselein . . . . waarde 6 pct. 
vrij . 
vrij. 

,, dakpannen, vloertegels en metselsteenen. 
Arakleggers . 
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Azijn 
Beenzwart 
Bier, op fust 

" afgetapt 
Blik . . . 
Blikwerk . 
Boeken, land- en zeekaarten, platen en prenten en 

muziek in bladen, ingenaaid of ingebonden (1) . 
Buskruit . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cement . 
Dranken, niet afzonderlijk genoemd 
Eetwaren, niet afzonderlijk genoemd 
Ezels en muilezels . . . . . . . . 
Fabriek- en stoomwerktuigen, machinerieën, we1·k 

tuigen, toestellen en gereedschappen ten dienste 
van landbouw, fabriek- en stoomwezen, mijnont
ginningen en handwerken of ambachten. Alsmede 
gedeelten daarvan, mits als zoodanig door de amb
tenaren erkend 

Gambir, Riouw 
andere 

Ga;~n .. 
Gedistilleerd 

Glas en glaswerk van alle soorten . 

waarde 

hectoliter 

waarde 

waarde 

waarde 
waarde 

· 1 

10 pct. 
vrij. 

f 5.25. 
f6.-. 
vrij. 

10 pct. 

vrij . 
6 pct. 

vrij. 
12 pct . 
12 pct. 

vrij. 

VTij. 
100 kilogram f 15.-. 

f20.- . 
waard'~ 6 pct. 

per hectoliter f 50 of, ingeval 
vloeistof, bevat- het bedrag van 
tende 50 liters a.J- den accijns in N e
cohol bij eene tem- derlandsch-Indiö 
peratuur van 15 van inland sch ge
graden van den distilleerd geheven 
honderddeeligen wordende meer 
t hermometer'. (2) bedraagt, zooveel 

gulden meer als 
bij koloniale or
donnantie zal wor
den vastgesteld. 

waarde 10 pct. 

Bijzondere bepalingen, 
(1) Platen en prenten in lij sten. Als meubelen, niet afzonderlijk genoemd. 
(2) Bij hoogere of mindere sterkte wordt de hoeveelheid herleid tot het a\coholgehalte 

van vijfrig percent. De voorschriften, de werktuigen en de tafels voor de opneming van de 
sterkte en de herleiding worden door den Gouverneur-Generaal vastgesteld. 

Echter geschiedt de herleiding ten aanzien van likeuren en andere dergelijke gedistilleerde 
dranken, welke bereid of vermengd zijn met zelfstandigheden die de rechtstreeksche op
neming van de sterkte, enkel door middel van vochtwegers en thermometers verhinderen, 
steeds in verhouding tot eene sterkte van vijf en zeventig percent, tenzij de ambtenaren 
vermoeden, dat vloeistoffen, aangegeven als dergelijke dranken, een hooger alcoholgehalte 
dan van vijf en zeventig percent hebben. In dat geval zijn zij bevoegd de opneming van de 
werkelijke sterkte te vorderen en geschiedt de herleiding naar de bevonden hoogere sterkte. 

Gedistilleerd, geen eigenlijke likeur zijnde, dat bereid of vermengd is met zelfstandig
heden, die de rechtstreeksche opneming van de sterkte, enkel door middel van vochtwegers 
en thermometer, verhinderen, en waarvan de ware alcoholsterkte de schijnbare met niet 
meer dan vijf gehalte-percenten overtreft, wordt niet als "likeuren en andere dergelijke 
gedistilleerde dranken" doch naar de werkelijke sterkte belast, mits de invoerder bij zijne 
aangifte niet alleen de schijnbare, maar ook de ware alcoholsterkte juist heeft opgegeven. 

Voor vernis en alleandere met alcohol bereide vloeistofjen geen dranken zijnde, zoomedevoor hout
geest en alle daaruit bereide of daarmede vermengde vloeistofjen, geschiedt de herleiding in ver
houding tot eene sterkte van honderd percent. 

De Gouverneur-Generaal kan echter, onder de noodige voorzieningen, vrijdom van invoer
recht verleenen : 1 °. voor houtgeest, en 2°. voor gedistilleerd: a. dat in Nederland, overeen
komstig de aldaar geldende bepalingen omtrent den vrijdom van accijns, is vermengd 
met houtgeest of eene andere aldaar voor het ongeschikt maken tot gewoon gebruik 
aangewezen zelfstandigheid; b. dat in Nederlandsch-Indië, volgens de daaromtrent te geven 
voorschriften, onder toezicht van ambtenaren, door toevoeging van houtgeest of eene andere 
daarvoor door den Gouverneur-Generaal aangewezen zelfstandigheid voor gewoon gebruik 
ongeschikt gemaakt wordt ; c. tot het vervaardigen van azijn. 

Ook kan hij, onder de noodige voorzieningen, bepalen, dat verfwaren en vernissen, welke 
bereid zijn met tot gewoon gebruik ongeschikt gemaakt gedistilleerd, ten invoer kunnen 
worden toegelaten tegen betaling van het volgens het tarief voor verfwaren, andere 
verschuldigde invoerrecht. 

H et invoerrecht op aether sulfuricus, chloroform en alle verdere dergelijke uit of met 
alcohol bereide stoffen wordt door den Gouverneur-Generaal bij koloniale ordonnantie ge
regeld naar de belast in~:, die bij invoer van gedistilleerd verschuldigd is. 

Bij invoer van gedistilleerde dranken langs andere kantoren dan die daartoe door den 
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Goud en zilver, blad- . . . . . 
Goud en zilver in staven, baren of stukken, gemunt 

en stofgoud . 
Goud en zilver, goud- en zilverwerk, galon, passement 

en draad . . . . . . . . . . . . . . . 
Hars . . . . . . . . . . . 
Hout, gezaagd of ongezaagd, scheepsbouw- en timmer

hout, daaronder begrepen masten, spieren, riemen 
en ander rondhout 

Houtwerk 
IJs . · · 
IJzer in staven, stukken, roeden .:if platen, spoor

staven, lasch- en verbindingsplaten voor spoorwegen, 
buizen voor waterleidingen, ijzeren gaspijpen, assen, 
bussen en wielen (3), gegoten of getrokken, ijzeren 
laadbooten of prauwen, geraamten van ijzeren ge
bouwen, loodsen of pakhuizen, ijzeren bruggen en 
gedeelten daarvan, ijzeren dakbedekking en ~oten, 
al dan niet gegalvaniseerd, bouten en spijkers, 
ijzerdraad, scheepsankers, scheepskettingen, scheeps
spillen, scheepswant, telegraaf- en telephoondraad 
en kabels . . . . . . . . . . . . . . 

IJzer, ijzerwerk, gegoten, geslagen, geplet of ge
smeed, niet afzonderlijk genoemd . 

Instrumenten, mathematische, physische, chirurgicale 
en optische . . 

Ju weelen, paarlen en edelgesteenten, al of niet gezet. 
Kaarsen . 
K alk ... 
Klappers en klapperolie . . . . . . 
Kleederen, gemaakt, geweven of gebreid 
Kolen (steen-) en cokes . . . . . . 
Koper , ruw en gaar, geslagen of geplet, daaronder 

begrepen platen en bladen voor het koperen der 
schepen, gemunt koper, muntmetaal, koperen roeden 
voor binten, bouten en spijkers, zoomede koperen 
en bronzen telephoondraad en soortgelijk draad 
voor electrische geleidingen , 

Koper , opgemaakt koperwerk, a l dan niet verlakt. 
verguld of geschilderd, bronswerk en koperdraad, 
niet afzonderlijk genoemd . . . 

Kramerij (4) . 
Leder en lederwerk . . . . . 
Lood, ruw, geplet en gestreken . . . . 

" bewerkt, niet afzonderlijk genoemd 
Manufacturen, stoffen (ellegoederen) van katoen en 

halfwol, imitatiebatiks, geweven katoenen sarongs, 
kaïns pandjang en slendangs, katoenen molton 
dekens, zakken en emballagegoed. . . . . . . 

Manufacturen, manufacturen en stoffen van zijde, 
zijden linten, zijden band, zijden passementwerk 
en alle andern zijden waren, niet afzonderlijk ge
noemd, de fluweelen daaronder begrepen (5) . . 

Manufacturen, niet anders belaste manufacturen van 
katoen, linnen, wol of andere vezelstoffen, daaronder 
begrepen band, veters, lint, passementwerk (niet 
van echt of nagemaakt goud of zilver) garneersel, 
borduursel, borduurwerk, kanten en tulen, kant
werk en wat dies meer zij 

Meel 
Mest 

waarde 

waarde 

waarde 

waarde 

100 kilogram 

waarde 

waarde 

waarde 

waarde 

12 pct. 

vrij. 

12 pct. 
vrij. 

vrij. 
6 pct. 

vrij . 

vrij. 

10 pct. 

vrij. 
vrij . 

/ 12.-. 
vrij. 
vrij. 

12 pct. 
vrij. 

vrij. 

10 nct. 
6 pèt. 
10 pct. 

vrij. 
10 pCt. 

6 pct. 

6 pct. 

10 pct. 
10 pct. 

vrij. 

Gouverneur-Generaal in het bijzonder zijn aangewezen, worden zij belast als vernis en 
daarmede gelijkstaande vloeistoffen. 

In geval van verhooging van het invoerrecht op gedistilleerd, ten gevolge van verhooging 
van den accijns in Nederlandsch-Indië, kan de Gouverneur-Generaal voorschriften vaststellen 
tot bjjbetaling van het bedrag der verhooging voor het gedistilleerd, dat voorhanden is in 
eene hoeveelheid, boven het door hem te bepalen maximum. 

(3) Assen, bussen en wielen, behoorende tot rijtuigen, worden bij den invoer belast als rijtuigen. 
(4) Zoo noodig wordt door den Gouverneur-Generaal nader aangewezen, welke artikelen 

behooren tot kramerij. 
(5) Uitsluitend van zijde. Gemengde stoffen als manufacturen van katoen. 
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Meubelen, lampen, niet dienende voor gas- of elec
trische verlichting . . . . . . . 

Meubelen, niet afzonderlijk genoemd . 
Mineraalwater, bron- of kunstwater 

Muziekinstrumenten 
O pium . 
P aarden . . . . 
Pa pier van alle soorten. 

kaMt- en bordpapier, 
gelijnd of ongelijnd . 

Pek .... .. . 

. . . . 
Meubel-, muziek-, chits-, 

schrijfboeken en registers, 

Petroleum . . . . . . . . . . . . . . 
Photographie-toestellen, alsmede gedeelten daarvan 
Planten, levend . . . . . . . . . . . . . 
Reukwerken en parfumerieën, niet uit ,Jf met alcohol 

bereid . . . . . . 
Rijst, gepeld of ongepeld 
Rijtuigen, alsmede gedeelten van rijtuigen (6) 
Schilderijen . . . . . . . 
Schrijf- en teekenbehoeften (7) . . . . . 
Speelkaarten, Europeesche, los of in bladen 

,, , Chineesche, los of in bladen . . . . 
Staal, in staven, bladen en platen, staaltrossen, stalen 

assen, spoorstaven, lasch- en verbindingsplaten voor 
spoorwegen (8) ' 

Staal, staalwerk, niet afzonderlijk genoemd 
Stroop, siropen uit vruchten zonder gedistilleerd 

samengesteld . . . . . . . . 
T abak, tabak en snuif . 

,, , sigaren en sigaretten . 
Teer . . . . .. . 
Thee ........... • . • • • • 
Touwwerk, kabels of geslagen want en alle andere 

touwwerk voor scheepsuitrusting of voor de visscherij 
benoodigd . . . . . . . . . . 

Uurwerken, horloges, klokken en pendules 
Vee, levend, buffels en runderen . . . 

,, ,, , varkens . . . . . . . 
,, ,, , niet afzonderlijk genoemd . . . . 

Verfwaren, natte in blikken, bussen of flesschen . 
Verfwaren, andere, terpentijn en lijnolie . . . . 
Visch, gezouten of gedroogd, niet verpakt in bussen, 

flesschen, potten of dergelijke . . . . . . . 
Vleesch van alle soorten . . . . . . . . . . 
W apens (vuur-), alsmede gedeelten van vuurwapens. 
Wijn, op fust . . . . 

,, , afgetapt . . . . 
,, , mousseerende wijnen 

Zaden, landbouw . . . . 
Zeildoek- . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zink, ruw en geplet, daaronder begrepen platen en 

bladen voor het bekleeden, bouten en spijkers . 
Zink, werk van zink al dan niet vernist, verlakt of 

geschilderd . . . . . . . . . 
Zout, tafelzout van alle soorten, zoomede klip- of 

steenzout . . . . . . . . . . . . . . . 
Zout, ander dan in de vorige rubriek genoemd, in de 

residentie Tapanoeli en in de onderafdeeling Singkel 
van het gouvernement Atjeh en Onderhoorigheden. 

Zout, id., elders . . . . . . . . 
,, voor industrieele doeleinden (9) . . . . . . 

Alle andere goederen, niet in het bijzonder genoemd 
of niet onder de voorgaande begrepen . . . . 

waarde 

100 kruÜ<en of 
flesschen 
waarde 

100 kilogram 
waarde 

. . . . 
hecto1iter 
waarde 

waarde 

waarde 

waarde 
kilogram 

waarde 

100 flesschen 
100 kilogram 

. . . . 
kilogram 

waarde 
stuk 

waarde 

hect~liter 

100 t1:i'sschen 

waarde 

100 kilogram 

waarde 

B ijzondere bepalin,qen. 
(6) Spoorwegrijtuigen en gedeelten daarvan zijn vrij van rechten. 
(7) Uitgezonderd papier. 

6 pct. 
10 pct. 

/ 4.60. 
10 pct. 

/450.-. 
6 pct. 

10 R.ct. 
vrlJ . 

/ 0.25. 
6 pct. 
vrij. 

12 J?_Ct. 
Vl'IJ. 

10 R.ct. 
vrtJ. 

6 pct. 
f 1.20. 
f 0.15. 

vrij. 
10 pct. 

/ l 5.-. 
/ 8.-. 
/ 50.-. 

vrij . 
/ 0.25. 

vrij . 
6 pct. 
/ 2.-. 
/ 0.50. 
vrij. 

8 pct. 
6 pct. 

10 pct. 
12 pct. 
6 pct. 
/9.-. 
f 10.50. 
f 21.-. 

vrij. 
vrij. 

vrij. 

10 pct. 

f 12.- . 

f 10.-. 
/ 6.50. 
/2.-. 

6 pct. 
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(8) Assen behoorende tot rijtuigen, worden bij den invoer belast als rijtuigen. 
(9) De voorzieningen, noodig voor de toepassing van dit recht, worden door den Gou

verneur-Generaal vastgesteld. 



VERWIJZINGEN. (1) 

Aambeelden. 
Absinth. 
Aether sulfuricus. 
Ambachtsgereedschappen. 
Amfioen. 
Ammunitie. 
Ankers. 
Arak. 
Assen, bussen en wielen. 
Automobielen. 
Band (ander dan zijden). 

Bandijzer. 
Baren. 
Batiks (imitatie). 
Beddel!),kens en kussensloopen (af-

gepaste). 
Bedden en matrassen. 
Bessensap. 
Bijouterieën niet van goud of zilver. 
Bladen van koper. 

,, staal. 
zink. 

cÎ~nne." 
onbewerkt goud in 

Bordpapier. 
Borduursel (ander dan zijden). 

Borduurwerk (ander dan zijden). 

Borstelmakerswerk. 
Boter. 
Bouten (koperen). 
Brandbluschgereedschappen en 

Als ijzer i11, staven enz. 
Als likeuren. Zie gedistilleerd. 
Zie gedistilleerd. 
Zie fabriek- en stoomwerktuigen. 
Als opium. 
Als buskruit. 
Zie ijzer. 
Als gedistilleerd. 
Zie ijzer en staal. 
Als rijtuigen. 
Zie niet anders belaste manufacturen 

van katoen enz. 
Als ijzer in staven. 

Zie goud en zilver. 
Zie manufacturen. 
Als n. a. b. manufacturen van 

katoen enz. 
Als meubelen n. a. g. 
Als dranken n. a. g. 
Als kramerij. 
Zie koper. 
Zie staal. 
Zie zink. 
Als goud in staven, baren enz. Zie 

goud en zilver. 
Zie papier. 
Zie n. a. b. manufacturen van 

katoen enz. 
Zie n. a. b. manufacturen van 

katoen enz. 
Als kramerij. 
Als eetwaren n. a. g. 
Zie koper. 
Als fabriek- en stoomwerktuigen. 

brandreddingtoestellen. 
Brandewijn. Als gedistilleerd. 
Brandspuiten en hetgeen daartoe Als fabriek- en stoomwerktuigen. 

hoort. 
Brillenglazen, glaskoralen en andere Als kramerij. 

snuisterijen van glas. 
Bronmineraalwater. 
Bronswerk. 
Buffels. 
Bussen, assen en wielen. 
Ohirurgicale instrumenten. 

Zie mineraalwater. 
Als koperwerk. Zie 
Zie vee. 
Zie ijzer en staal. 
Zie instrumenten. 

koper. 

(1) De afkortingen n. a. b. en n. a. g. beteekenen respectievelijk 
i a derlïk belast en niet a zonderlïk enoemd. 

Ohitspapier. 
Chloor-calcium (ruw). 
Chloroform. 
Cider- of appeldrank. 
Cognac. 
Cokes. 
Dakglas. 
Dakpannen. 
Dakpannen van glas. 
Dekens (andere dan zijden of ka

toenen molton). 
Doeken en shawls (andere dan 

zijden). 
Draad- (goud-). 

(ijzer-). 
(koper-). 
(staal-). 
(telephoon-). 
(telegraaf-). 
(zilver-). 
(zink-). 

,, voor electrische geleidingen. 
Drijfriemen. 
Droogplaten. 
Drukletters. 

Drukpersen. 
Edelgesteenten. 
Emballagegoed. 
Extincteurs. 
Gaar koper. 
Galanteriewaren niet van goud of 

zilver. 
Galon (echt). 

,, (valsch). 
Garneersel (ander dan zijden). 

Gasmeters. 
Gaspijpen. 
Gemunt goud en zilver. 
Gemunt koper. 
Geraamten voor ijzeren gebouwen , 

loodsen en pakhuizen. 
Gereedschappen. 
Geslagen want. 
Geslagen of geplet koper. 
Geweven of gebreide kleedingstuk

ken. 
Glaskoralen. 
Glaswerk. 

Zie papier. 
Als beenzwart. 
Zie gedistilleerd. 
Als dranken n. a. g. 
Als gedistilleerd. 
Zie kolen (steen-). 
Als glas en glaswerk. 
Zie aardewerk. 
Als glas en glaswerk. 
Als n. a. b. manufacturen van 

katoen enz. 
Als n. a. b. manufacturen van 

katoen enz. 
Zie goud en zilver. 
Zie ijzer. 
Zie koper. 
Als staalwerk n. a. g. Zie staal. 
Zie ijzer en koper. 
Zie ijzer. 
Zie goud en zilver. 
Als werk van zink enz. Zie zink. 
Zie koper. 
Als fabriek- en stoomwerktuigen. 
Als glas en glaswerk. 
Als gereedschappen. Zie fabriek- en 

stoomwerktuigen. 
Als fabriek- en stoomwerktuigen. 
Zie juweelen. 
Zie manufacti,ren. 
Als fabriek- en stoomwerktuigen. 
Zie koper, ruw en gaar. 
Als kramerij. 

Zie goud en zilver. 
Als kramerij. 
Zie n. a. b. manufacturen van 

katoen enz. 
Als fabriek- en stoomwerktuigen. 
Zie ijzer. 
Zie goud en zilver. 
Zie koper. 
Zie ijzer. 

Zie fabriek- en stoomwerktuigen. 
Zie touwwerk. 
Zie koper. 
Zie kleederen. 

Als kramerij. 
Zie (Jlas en (Jlaswerk, 

to 
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Gramophonen. 
Gramophoonplaten. 
Graslinnen. 

Guano. 
Handschoenen. 
Hoeden. 
Honden. 
Horloges. 
Houtgeest. 
India-rubber voor fabrieken. 
IJzerdraad. 
IJzerwerk. 
Jachtgeweren. 
Jenever. 
Kaarten (land- en zee-). 
Kaartpapier. 
Kaas. 
Kabels. 
Kabels (telegraaf-). 
Ka.ins (geweven katoenen). 
Kanten en tulen, andere dan van 

zijde. 
Kantwerk, andere dan van zijde. 

Karotten. 
Kettingen ( scheeps-). 
Keukensiroop. 
Klapperolie. 
Klokken. 
Koffermakerswerk. 
Koperdraad. 
Koperen munt. 
Koperen roeden voor bouten. 
Koperwerk. 
Kousen. 
Kristal. 
Kunstbloemen. 
Kunstbloemen, geen modewaren 

zijnde. 
Kunstwater. 
Kussensloopen (afgepaste). 

Laad booten. 
Laboratorium-artikelen V!}n aarde

werk of porselein. 
Laboratorium-artikelen van glas. 
Lakens. 

Als muziekinstrumenten. 
Als muziekinstrumenten. 
Als n. a. b. manufactiiren van 

katoen enz. 
Als mest. 
Als ldeederen. 
Als ldeederen. 
Als vee n. a. g. 
Zie uurwerken. 
Zie gedistilleerd. 
Als fabriek- en stoomwerktuigen. 
Zie ijzer. 
Zie ijzer. 
Als wapens. 
Als gedistilleerd. 
Zie boeken. 
Zie papier. 
Als eetwaren n. a. g. 
Zie touwwerk. 
Zie ijzer. 
Zie manufacturen. 
Zie n. a. b. manufacturen van 

katoen enz. 
Zie n. a. b. manufacturen van 

katoen enz. 
Als tabak en snuif. Zie tabak. 
Zie ijzer. 
Als eetwaren n. a. g. 
Zie ldappers. 
Zie uurwerken. 
Als leder en lederwerk. 
Zie koper. 
Zie koper. 
Zie koper. 
Zie koper. 
Als ldeederen. 
Als glas en glaswerk. 
Als ldeederen. 
Als kramerij. 

Zie mineraalwater. 
Als n. a. b. manufacturen van 

katoen enz. 
Zie ijzer. 
Als aardewerk, en porselein. 

Als glas en glaswerk. 
Als n. a. b. manufacturen van 

katoen enz. 

Lampen. 
Land- en zeekaarten. 
Landbouw-werktuigen. 
Landbouwzaden. 
Lederwerk. 
Lijnolie. 
Likeuren. 
Linnen. 

Lint (ander dan zijden). 

Machinerieën. 
Masten. 
Mathematische instrumenten. 
Matrassen. 
Messen- en messenmakerswerk. 
Metaal. 
Metselsteenen. 
Meubelpapier. 
Modewaren. 
Muilezels. 
Muziek. 
Muziekpapier. 
Naaimachines. 
Nieuw zilver (zoogenaamd). 
Olie (klapper-). 
Olie (lijn-). 
Optische instrumenten. 
Paarlen. 
Paklinnen. 

Parapluies. 
Parasols. 
Parfumerieën. 
Passementwerk van echt goud en 

zilver. 
Passementwerk van nagemaakt goud 

en zilver. 
Passementwerk, zijden. 
Passementwerk, ander. 

Pendules. 
Perry of perensap. 
Petten. 
Phonografen. 
Phonograafrollen. 
Photographisch papier. 
Physische instrumenten. 
Pianola's en dergelijke. 

Zie meubelen. 
Zie boeken. 
Zie fabriek- en stoomwerktuigen. 
Zie zaden (landbouw). 
Zie leder en lederwerk. 
Zie verfwaren. 
Zie gedistilleerd. 
Als n. a. b. manufacturen van 

katoen enz. 
Zie n. a. b. manufacturen van 

katoen enz. 
Zie fabriek- en stoomwerktuigen. 
Zie hout. 
Zie instrumenten. 
Als meubelen n. a. g. 
Als kramerij. 
Als koper. 
Zie aardewerk. 
Zie papier. 
Als ldeederen. 
Zie ezels. 
Zie boeken. 
Zie papier. 
Als fabriek- en stoomwerktuigen. 
Als koper. 
Zie ldappers. 
Zie verfwaren. 
Zie instrumenten. 
Zie juweelen. 
Als emballagegoed. Zie manufac-

turen. 
Als ldeederen. 
Als ldeederen. 
Zie reukwerken. 
Zie goud en zilver. 

Als kramerij. 

Zie manufacturen. 
Zie n. a. b. manufacturen van 

katoen enz. 
Zie uurwerken. 
Als dranken n. a. g. 
Als ldeederen. 
Als muziekinstrumenten. 
Als muziekinstrumenten. 
Als papier n. a. b. 
Zie instrumenten. 
Als muziekinstrumenten. 
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Pistolen. 
Platen en prenten. 
Platen (ijzeren). 

(koperen). 
(stalen). 

,, (zinken). 
Pleetwerk. 
Porselein. 
Prauwen (ijzeren). 
Prenten. 
Provisiën. 
Registers (gelijnd of ongelijnd). 
Reukwerken en parfumerieën uit 

of met alcohol bereid. 
R eukwerken en parfumerieën, andere. 
Riemen (houten). 
Roeden (ijzeren). 

,, (koperen). 
Rondhout. 
Rookmaskers. 
Rum. 
Runderen. 
Sarongs (geweven katoenen). 
Schapen en lammeren. 
Scheepskettingen. 
Schoenmakerswerk. 
Schrijfboeken. 
Servetten (afgepaste). 

Sigaren. 
Sigaretten. 
Siropen. 
Slendangs (geweven katoenen). 
Snuif. 
Spek. 
Spiauter. 
Spieren. 
Spijkers. 
Spillen (scheeps-). 
Staalwerk. 
Staven (ijzeren). 

,, (gouden). 
Steenkolen. 
Stoffen van katoen en halfwol. 

,, zijde en zijden fluweel. 
,, andere samenstelling. 

Stofgoud. 
Stoom werktuigen. 

Als wapens. 
Zie boeken. 
Zie ijzer. 
Zie koper. 
Zie staal. 
Zie zink. 
Als kramerij. 
Zie aardewerk. 
Zie ijzer. 
Zie boeken. 
Als eetwaren n. a. g. 
Zie papier. 
Als gedistilleerd. 

Zie reukwerken. 
Zie hout. 
Zie ijzer. 
Zie koper. 
Zie hout. 
Als fabriek - en stoomwerktuigen. 
Als gedistilleerd. 
Zie vee. 
Zie manufacturen. 
Als vee n. a. g. 
Zie ijzer. 
Als leder en lederwerk. 
Zie papier. 
Als n. a. b. manufacturen van 

katoen enz. 
Zie tabak. 
Zie tabak. 
Zie stroop. 
Zie manufacturen. 
Zie tabak. 
Als vleesch. 
Als zink. 
Zie hout. 
Zie ijzer, koper of zink. 
Zie ijzer. 
Zie staal . 
Zie ijzer. 
Zie goud. 
Zie kolen. 
Zie manufacturen. 
Zie manufacturen. 
Als n. a. b. manufacturen van 

katoen enz. 
Zie goud. 
Zie fabriek en stoomwerktitigen. 

Stroop, siropen met gedistilleerd 
samengesteld. 

Stroop, andere. 
Tafelkleeden (andere dan zijden). 

Tafellakens (afgepaste). 

Tapijten en tapijten beh11,ngsels. 

Teekenbehoeften. 
Teekeningen. 
Tegels (vloer). 
Telegraafdraad. 
Telephoondraad. 
Theelood. 
Timmerhout. 
Toestellen (fabriek-). 
Touw, paktouw en ander, niet voor 

scheeP.suitrusting of voor de vis
schertj. 

Varkens. 
Vensterglas. 
Vernis met alcohol bereid. 
Veters (andere dan zijden). 

Vloertapijten. 

Vruchten op brandewijn of ge-
distilleerd. 

Vuurwapens. 
Want (geslagen). 
Waren en linten van zijde. 
Werktuigen. 
Wielen, bussen en assen. 
Wollen stoffen (geheel wol). 

Wollen stoffen (half wol). 

" manufacturen ( andere dan 
stoffen). 

Worst. 
Zadelmakerswerk. 
Zakdoeken (andere dan zijden). 

Zakken (linnen en andere). 
Zeekaarten. 
Zijden stoffen. 

,, manufacturen. 
Zilver. 

Als likeuren. Zie gedistilleerd. 

Zie stroop. 
Als n. a. b. manufacturen van 

katoen enz. 
Als n. a. b. manufacturen van 

katoen enz. 
Als n. a. b. manufacturen van 

katoen enz. 
Zie schrijf- en teekenbehoeften. 
Als schilderijen. 
Zie aardewerk. 
Zie ijzer. 
Zie ijzer of koper. 
Als lood ruw en geplet. 
Zie hout. 
Zie fabriek - en stoomwerktitigen. 
Als alle andere goederen. 

Zie vee. 
Als glas en glaswerk. 
Zie gedistilleerd. 
Zie n . a. b. manufacturen van 

katoen enz. 
Als n. a. b. manufacturen van 

katoen enz. 
Als likeuren. Zie gedistilleerd. 

Zie wapens. 
Zie toitwwerk. 
Zie manufacturen. 
Zie fabriek- en stoomwerktuigen. 
Zie ijzer en staal. 
Als n. a. b. manufacturen van 

katoen enz. 
Zie manufacturen, stoffen van katoen 

en hal/wol. 
Als n. a. b. manufacturen van 

katoen enz. 
Als vleesch. 
Als leder en lederwerk. 
Als n . a. b. manufacturen van 

katoen enz. 
Zie manufactitren. 
Zie boeken. 
Zie manufacturen. 
Zie manufacturen. 
Zie uoud en zilver 
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2. Behalve de goederen, bij het tarief 
zelf van invoerrecht vrijgesteld, worden daar
van ontheven : 

I 0 • alle goederen, aangevoerd ten behoeve 
of voor rekening van het Gouvernement ; 

2°. a. alle voortbrengselen der Nederlandsch
Indische bezittingen waar rechten worden ge
heven van wege het Nederlandsch-Indisch be
stuur, behalve zout niet uit de gouvernements
pakhuizen afkomstig, mits, voor zooveel be
treft katoenen goederen, tabak en sigaren, 
voorzien van een bewijs van uitvoer uit die 
bezittingen ; 

b. alle voortbrengselen van andere Neder
la.ndsch-Indische bezittingen en van de in
landsche Staten van den Oosterschen archipel, 
in vriendschap met de Nederlandsche Regee
ring, met uitzondering van gambir, van ge
weven katoenen goederen, tabak, sigaren en 
zout. 

3°. alle goederen, waarvan bij een ~eder
Iandsch-Indisch tolkantoor invoerrecht is ge
heven. 

Is echter ter plaatse van tweeden aanvoer 
een hooger recht verschuldigd, dan worden de 
goederen niet toegelaten, dan na bijbetaling 
van het verschil. 

4°. lijfsbenoodigdheden van reizigers en re
galen door hen aangebracht. 

3. De Gouverneur-Generaal kan vrijstelling 
of teruggaaf van invoerrecht verleenen op 
grond dat de invoer geschiedt met een weten
schappelijk doel of dat internationale betrek
kingen zulks wenschelijk maken. 

4. Bij den uitvoer uit de gewesten, in art. I 
genoemd, is uitvoerrecht verschuldigd van de 
goederen, vermeld in het volgende tarief : 

GOED.EREN. 1 MAATSTAF. 1 RECHTEN. 

Huiden . we.arde 2 pct. 
Tabak, niet bereid 

voor de inla.nd-
sche markt. 100 kilogram t I.-. 

Tin / 3.50 (I) 
Vogelnestjes we.arde 6 pct· 

5. De Gouverneur-Generaal is bevoegd om 
met inachtneming van Onze bevelen, in de 
gewesten buiten Java en Madoera in artikel 1 

(1) Bijzondere berxd,ing. Bij uitvoer van 
tinerts wordt het recht, overeenkomstig bij 
koloniale ordonnantie vast te stellen be
palingen, geheven naar verhouding van het 
in het erts aanwezige tin. 

genoemd, of in gedeelten dier gewesten, uit
voerrechten te doen heffen van nog andere 
goederen dan de in het tarief van artikel 4 
genoemde, mits de heffing tien percent der 
waarde of een daarmede overeenkomend be
drag niet te boven ga en zich tot geene andere 
goederen uitstrekke dan : 

benzoë, damar, getah, gomelastiek en andere 
gom- en harssoorten ; 

hout, met uitzondering van scheepsbouw
en timmerhout, ook van masten, spieren, riemen 
en ander rondhout ; 

hertehoorns ; 
ivoor en neushoorn ; 
koelit bakau en koelit tenga.r ; 
rotting van alle soorten ; 
sago; 
vogelhuiden ; 
tengkawang pitten; 
was en 
andere, met name te noemen, boschpro

ducten. 
6. Van uitvoerrecht zijn VTijgesteld : 
1 °. de goederen, uitgevoerd ten behoeve 

of voor rekening van het Gouvernement : 
2°. de goederen, waarvan bij een Neder

landsch-Indisch tolkantoor uitvoerrecht is ge
heven. 

Is echter ter plaatse van tweeden uitvoer 
een hooger r echt verschuldigd, dan worden 
de goederen niet uitgeklaard dan na bijbetaling 
van het verschil. 

7. Voorloopig blijft te Moeara-Kompeh ten 
aanzien der in- en uitvoerrechten en der vrij
stellingen daarvan, gelden het reglement, vast
gesteld bij besluit van den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch-Indië van 23 April 1847 
(Indisch Staatsblad n°. 19). 

Onder Onze nadere goedkeuring is de Gou
verneur-Generaal bevoegd, ter vervanging van 
het bovenbedoeld reglement, te Moeara-Kom
peh deze Wet in werking te brengen behoudens 
zoodanige uitzonderingen, als noodig mochten 
worden bevonden. 

Deze uitzonderingen doen echter geen af
breuk aan het beginsel der Wet, dat de hef
fing plaats heeft, met uitsluiting van alle 
differentieële in- en uitvoerrechten. 

8 . De Gouverneur-Generaal is bevoegd om, 
met inachtneming van Onze bevelen, in ge
deelten vanNederlandsch-Indië, niet opgenoemd 
in artikel 1 dezer wet, in- en uitvoerrechten 
van wege het Nederlandsch-Indisch Gouverne
ment te doen heffen, onder hetzelfde voor
behoud als ten aanzien van Moeara Kompeh 
in de laatste alinea van het voorgaand artikel 
is gemaakt. 
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9. De Gouverneur-Generaal regelt de wijze 
van toepassing der uitvoerrechtenheffing op 
het verkeer tusschen verschillende deelen van 
N ederlandsch-Indië, waar ongelijkheid bestaat, 
hetzij ten opzichte van de aan uitvoerrecht 
onderworpen goederen, hetzij ten opzichte van 
de rechtenbedragen, verschuldigd voor dezelfde 
goederen. 

10. De Gouverneur-Generaal regelt de ta
rieven van betaling wegens entrepot-pakhuis
huur, kosten van toezicht en andere werkelijk 
bewezen diensten. 

11. Op den doorvoer worden geene rechten 
geheven. 

12. Tot uitvoering van deze Wet en tot 
waarborg tegen ontduiking der rechten, wordt 
bij koloniale verordening het noodige geregeld. 

De thans werkende verordeningen op de 
inkomende en uitgaande rechten en wat daar
mede in verband staat, blijven niet langer van 
kracht dan tot het in werking treden van 
deze Wet. 

13. De bepalingen dezer Wet doen niet 
tekort aan de verbodsbepalingen, zoo voor 
geheel Nederlandsch-Indië als voor sommige 
gedeelten daarvan, bij koloniale verordeningen 
met betrekking tot den invoer van sommige 
goederen uitgevaardigd of alsnog uit te vaar
digen. 

14. Deze wet treedt in werking den lsten 
Januari 1874. 

15. Deze wet kan worden aangehaald 
onder den titel van "Indische Tariefwet". 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 
20 October 1909 (Staatsblad n°. 341). 

Mij bekend, 

De Minister van Koloniën, 
(get .) DE WAAL MALEFIJT. 

20 October 1909. BE~LUIT van den Minister van 
Financiën houdende verdeeling van de on
derscheidene tienddistricten in schattings
districten. 

De Minister van Financiën ; 
Gelet op art. 21 der Tiendwet 1907 (Staats

blad n°. 222) en op he Koninklijk besluit van 
4 Augustus 1908 n°. b7 ; 

Gehoord de Tiendcommissiën; 
Heeft goedgevonden en verstaan : 

1. De onderscheidene tienddistricten als 
volgt te verdeelen in schattingsdistricten, onder 
voorbehoud van nadere wijziging, samenvoe
ging en opheffing van zoodanige districten, in
dien en voor zoover zulks nà 1 Mei 1910 mocht 
wenschelijk blijken op grond van eene groote 

vermill(lering der te schatten perceelen ten ge
volge van de toepassing van art. 48a derTiend
wet 1907 (Staatsblad n°. 222). 

Het eerste tienddistrict (hoofdplaats Zutphen) 
iri vijftien schattingsdistricten, omvattende: 

District. Burgerlijke gemeenten. 
I. Nijkerk en Putten. 

II. Ermelo en Harderwijk. 
III. Doornspijk en Elburg. 
IV. Oldebroek, Hattem, Kamperveen en 

Zalk en Veecaten. 
V. Heerde. 

VI. Apeldoorn. 
VII. Epe. 

VIII. Voorst en Brummen. 
XI. Eibergen, Aalten, Vorden, ·Winters

wijk, Ruurloo, Gorssel, Borculo, Lo· 
chem, Laren, Lichtenvoorde en 
Neede. 

X. Zwolle, Ambt-Vollenhove, Stad-Vol
lenhove, Zwollerkerspel en Wilsum, 

XI. Wijhe, Bathmen, Olst, Diepenveen, 
Raalte en Heino. 

XII. Rijssen, Hellendoorn, Ambt-Delden, 
Stad Delden, Holten, Markelo, Borne, 
Wierden en Haaksbergen. 

XIII. Tubbergen , Denekamp, Losser, Weer
selo en Lonneker. 

XIV. Dalfsen, Ambt-Hardenberg, Stad-Har
denberg, Ambt-Ommen, Stad-Om
men, Gramsbergen, den Ham en 
Avereest. 

XV. Hoogeveen, Emmen, Havelte, Ooster
hesselen, Diever, Ruinen en de 
Wijk. 

Het tweede tienddistrict (hoofdplaats Arnhem) 
in zes schattingsdistricten, omvattende : 

Distrièt. Burgerlijke gemeenten. 
I. Arnhem, Rhenen, Rozendaal, Wester

voort, Duiven, Zevenaar, Pannerden, 
Herwen en Aerdt, Millingen en 
Ubbergen. 

ll. Beuningen,Wijchen .en . B11lgoy. 
ll. Nijmegen, Groesbeek, Mook, Heumen 

en Overasselt. 
IV. Ede, V enendaal, Rhenen, Wageningen, 

Renkum en Doorwerth. 
V. Elst, Huissen, Gent, Bemmel, Valburg, 

Hemmen en Heteren. 
VI. Doesburg, Angerlo, Didam, Wehl, 

Hummelo, Steenderen, Wisch, Bergh, 
Gendringen, Dinxperlo, Ambt-Doè
tinchem, Stad-Doetinchem en Zel
hem. 
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Het derde tienddistrict (hoofdplaats Tiel) in 
zeven schatttingsdistricten, omvattende: 
District. Burgerlijke gemeenten. 

I, Leerdam, Schoonrewoerd, Everdingen, 
Hagestein, Heien Boeicop, Vianen, 
Lexmond en Leerbroek. 

Il. Beusichem, Buren, Buurmalsen en 
Culenborg. 

III. Geldermalsen, Deil en Beesd. 
IV. Haaften.Waardenburg, Est en Opijnen, 

Varik, Ophemert, Tiel, Wadenoijen 
en Zoelen. 

V. Echteld, IJzendoorn, Dodewaard, 
Kesteren, Lienden en Maurik. 

VI. Zaltbommel, Gameren, Zuilichem, 
Brakel, Poederoyen, Nederhemert, 
Ammerzoden , Kerkwijk , Hedel , 
Driel, Hurwenen , Rossum en Dreu
mel. 

VII. Wamel, Druten, Ewijk, Bergharen, 
Horssen, Appeltern en Batenburg. 

Het vierde tienddistrict (hoofdplaats Utrecht) 
in vijf schattingsdistricten, omvattende : 

District. Burgerlijke gemeenten. 
I . Bodegraven, Zegveld, Woerden, Har

melen, Vleuten, Veldhuizen, IJsel
stein, Linschoten, Snelrewaard en 

Oudewater. 
IL Zevenhoven, Mijdrecht, Wilnis, Ru

wiel, Laag-Nieuwkoop, Haarzuilens, 
Zuilen , Maarssen, Maarsseveen , 
Breukelen-Nijenrode, Breukelen
St. Pieters, Loosdrecht, Loenen en 
Abcoude-Baarn brugge. 

III. Oudenrijn , Utrecht , Jutphaas, Vrees
wijk, Tull en 't Waal, Schalkwijk, 
Houten, Bunnik, Zeist, Driebergen, 
Odijk, Werkhoven, Cothen, Lang
broek en Wijk bij Duurstede. 

IV. Achttienhoven , Maartensdijk, De Bilt, 
Soest, Baarn, Eemnes en Bunschoten. 

V . Hoogland , Hoevelaken , Barneveld . 
Stoutenburg, Amersfoort, Leusden , 
Scherpenzeel, Renswoude, Wouden
berg, Maarn, Doorn, Leersum en 
Amerongen. 

Het vijfde tienddistrict(hoofdplaats 's Graven
hage) in vier schattingsdistricten , omvattende: 

.District. Burgerlijke gemeenten. 
I. Loosduinen, Monster, Naaldwijk, 

Wateringen , Hof van Delft, de Lier, 
Schipluiden, Delft, Vrijenban, Pijn
acker en Berkel. 

IL 's Gravenhage, Rijswijk, Stompwijk, 
Zoetermeer, Benthuizen , Hazers-

1909. 

woude, Boskoop, Alphen, Aarlander
veen, Oudshoorn, Woubrugge, ter 
Aar, Rijnsaterwoude en Leimuiden. 

III. Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout, 
Noordwijk, Sassenheim, Voorhout, 
Rijnsburg, Katwijk, Valkenburg, 
Oegstgeest , Leiden , Leiderdorp , 
Zoeterwoude, Voorschoten en Was
senaar. 

IV. Zijpe, Schagen, Barsingerhorn, Sint
Maarten , Warmenhuizen, Oude· 
Niedorp, Oudkarspel, Noord-Schar
woude, Zuid-Scharwoude, Koedijk, 
Sint-Pancras, Heerhugowaard, Hens
broek, Oudorp, Wognum, Medem
biik, Wervershoof, Heilo, Wijk aan 
Zee en Duin, Heemskerk en Blari
cum. 

Het zesde tienddistrict (hoofdplaats Rotter
dam) in negentien schattingsdistricten, om
vattende: 

District. Burgerlijke gemeenten. 

I. Ooltgensplaat, den Bommel, Stad aan 
'tHaringvliet, Middelharnis en Oude
Tonge. 

II. Nieuwe-Tonge, Sommelsdijk, Melis
sant, Dirksland, Herkingen en Oud
dorp. 

III. Brielle, Oostvoorne en Rockanje. 
IV. Zwartewaal, Vierpolders, Heenvliet , 

Nieuwenhoorn, Nieuw-Helvoet en 
Hellevoetsluis. 

V. Spijkenisse, Hekelingen, Geervliet , 
Zuidland, Abbenbroek en Ouden
hoorn. 

VI. Goudswaard, Piershil, Nieuw-Beijer
land, Oud-Beijerland, Klaaswaal en 
Numansdorp. 

VII. Strijen, Westmaas, Mijnsheerenland , 
Heinenoord, Puttershoek, Maasdam 
en 's Gravendeel. 

VIII. Dordrecht, Dubbeldam en Sliedrecht 
ten zuiden van de Merwede. 

IX. Zwijndrecht, Heerjansdam, Hendrik
Ido-Ambacht en Ridderkerk. 

X. Rotterdam ten zuiden van de Nieuwe 
Maas, Rhoon , Barendrechten IJssel
monde. 

XI. Poortugaal, Hoogvliet en Pernis . 
XII. Rozenburg. 

XIII. 's Gravenzande ten noorden van den 
Nieuwen Waterweg, Maasland en 
Maassluis. 

XIV. Vlaandinger-A.mbacht, Vlaardingen , 
Kethel , Schiedam, Rotterdam ten 
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noorden van de Nieuwe Maas en 
Capelle aan den IJssel. 

XV. Ouderkerk aan den IJssel en Lekker
kerk. 

XVI. Nieuw-Lekkerland , Alblasserdam, 
Oud-Alblas, Papendrecht, Sliedrecht 
ten noorden van de Merwede, Wijn
gaarden en Bleskensgraaf. 

XVII. Hardinxveld, Schelluinen , Gorinchem, 
Arkel en H oogblokland . 

XVIII. Tienhoven, Armeide, Meerkerk, 
· Nieuwland, Kedichem, H eukelum, 

Vuren en Herwijnen . 
XIX. Willige-Lan~erak, P olsbroek, Hoen

koop, Hekendorp Willeskop , Ben
, schop, Lopik en Jaarsveld. 

H et zevende tienddistrict (hoofdplaats Mid
delburg) in acht schattingsdistricten, omvat
tende: 
District. Burgerlijke gemeenten. 

I. Middelburg, Koudekerke, Oost- en 
West-Souburg, Ritthem, Nieuw en 
Sint Joosland, Arnemuiden, Veere en 
Sint-Laurens. 

II. Serooskerke (W.), Vrouwenpolder, 
Oostkapelle, Domburg, Aagtekerke, 
Grijpskerke, Westkapelle, Zoute• 
lande, Biggekerke en Meliskerke. 

III. Goes, Kloetinge, Kattendijke, 's Heer 
Abtskerke, Heinkenszand, 's Heer
Arendskerke en Wolphaartsdijk. 

IV. 's Gravenpolder, Hoedekenskerke, 
Nisse, Ovezande, Baarland, Oude
lande, Driewegen , Ellewoutsdijk, 
Borsselen en 's Heerenhoek. 

V. Yerseke, W emeldinge, Kapelle, Scho
re, Kruiningen , Waarde, Krabben
dijke en Rilland-Bath. 

VI. Kortgene, Kats, Colijnsplaat en Wisse
kerke. 

VII. Tholen, Poortvliet, Sint-Maartensdijk, 
Scherpenisse, Stavenisse, Sint-Anna
land en Oud-Vossemeer. 

VIII. Zierikzee, Dreischor, Noordgouwe, 
Noordwelle, Renesse, Zonnemaire, 
Kerkwerve, Elkerzee, Burgh, Brou
wershaven, Duivendijke, Haamstede, 
Nieuwerkerk, Ouwerkerk, Ooster
land, Bruinisse en Sint-Philipsland. 

Het achtste tienddistrict (hoofdplaats Breda) 
in acht schattingsdistricten, omvattende : 
District. Burgerlijke gemeenten. 

I. Steenbergen, Ni euw-Vossemeer, Hal
steren, Dintetoord, Willemstad, 
Fijnaart en Standdaarbuiten. 

Il. Bergen op Zoom, Woensdrecht, Os 
sendrecht, Putte, Huybergen en 
Wouw. 

lil. Roosendaal, Rucphen, Zundert t>n Rijs
bergen. 

IV. Oudenbosch, Oud- en Nieuw-Gastel, 
Hoeven en Etten en Leur. 

V. Terheyden, Princenhage, Teteringen, 
Ginneken, Oosterhout en Breda. 

VL Dongen, 's Gravenmoer, Gilze en Rijen, 
Chaam, Alphen en Riel en Baarle
N assau . 

VII. Tilburg, Udenhout, Oisterwijk, Berkel 
en Goirle. 

VIII. Zevenbergen, Klundert, Hooge- en Lage 
Zwaluwe, Made en Drimmelen, Geer
truidenberg en Raamsdonk. 

Het negende tienddistrict (hoofdplaats 's Her
togenbosch) in negentien schattingsdistricten, _ 
omvattende : 

District. 8urgerlijke gemeenten. 
I. 's Hertogenbosch, Engelen, Empel en 

Meerwijk, Rosmalen, Bokhoven, 
Nuland en Geffen, 

Il. Berlicum. 
lil. Boxtel, Moergestel en Hilvarenbeek. 
IV. Vught, Sint-Michielsgestel, den Dun

gen, Esch, Haaren, Helvoirt en 
Cromvoirt. 

V. Oss en Berghem. 
VI. Lith , Alem, Lithoijen, Oijen en 

Megen. 
VII. Heesch en Nistelrode. 

VIII. Grave, Schayk, Reek, Velp, Huisse
ling, Herpen, Deursen en Dieden. 

IX. Vlijmen, Hedikhuizen, Nieuwkuyk. 
Drunen en Oudheusden. 

X. Heesbeen, Wijk en Aalburg, Veen, 
Op- en Neer.Andel, Giessen, Dron
gelen en Meeuwen . 

XI. Dussen, Almkerk, Rijswijk, Woud
ri chem, de Werken en Sleeuwijk en 
Werkendam. 

XII. Waalwijk, Besoijen, Capelle en Was
pik. 

XIII, Loon op Zand. 
XIV. Schijndel, Heeswijk, Dinther en Sint

Oedenrode. 
XV. Veghel en Uden. 

XVI. Mill en Sint-Hubert, Zeeland, Boeke1 
en Wanroy. 

XVII. Cuyk, Escharen, Gassel, Beers, Linden 
en Haps. 

XVIII. Beugen, Oeffelt, Sambeek, Vierlings
beek, Maashees en Oploo. 

XIX. Helmond, Nunen, Zesgehuchten 
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Mierlo, Beek en Donk, Lierop, Ge
mert, Bakel en Deurne. 

's Gravenhage, 20 October 1909. 
De Minister 1•oornoemd, 

(gel.) KOLKMAN. 

21 October 1909. M1ss1vE van den Minister 
van Oorlog aan de Commissarissen der 
Koningin in de provinciën, houdende toe
zending der vastgestelde regeling betref
fende aanmelding van lotelingen en on
derzoek naar hunne geschiktheid voor in
lijving bij een bereden korps. 

Bij de aanschrijvingen van mijnen ambts
voorganger d.d . 23 November 1908, n°. 177, 
en 21 December 1908, n°, 62, beide afdeeling 
Militie en Landweer (M.), gericht aan de 
Provinciale-Adjudanten, waarvan de inhoud 
ter kennis van U Hoogedelgestreng9 werd ge
bracht bij brieven van dezelfde data en num
mers, werden voorschriften gegeven met be
trekking tot het geneeskundig onderzoeken 
van lotelingen, die zich hebben aangemeld 
voor indeeling bij een bereden korps. 

Wegens den vóór de inlijving in het daarop 
volgend jaar nog beschikbaren korten tijd, 
konden deze voorschriften toenmaals slechts 
een voorloopig karakter dragen. 

Thans acht ik den tijd gekomen tot vast
stelling van eene difinitieve regeling dienaan
gaande, en tot opneming daarin tevens van 
bepalingen nopens de aan het hiervoren be
doeld onderzoek voorafgaande aanmelding 
voor inlijving bij een bereden korps en nopens 
de daarmede verband houdende werkzaamhe
den. 

Ter wille van eenen regelmatigen gang dier 
werkzaamheden komt het wenschelijk voor, 
het aanmelden of het doen opgeven en het 
geneeskundig onderzoeken te doen geschieden 
op overeenkomstige wijze als deze voor de 
zeemilitie is vastgesteld. 

In verband met het vorenstaande is door 
mij eene regeling getroffen, waarvan U Hoog
edelgestrenge . . . exemplaren gelieve aan te 
treffen, met verzoek een exemplaar daarvan 
te doen toekomen aan ieder der Burgemees
ters in de provincie onder Uw bestuur, ter
wijl over de overige exemplaren door U kan 
worden beschikt. 

Ik heb de eer U Hoogedelgestrenge te ver
zoeken, met betrekking tot de uitvoering dier 
ngeling wel Uwe medewerking te willen ver-
1 eenen . 

De Ministe,· van Oorlog, 
(get.) W. CooL. 

Behoort bij den brief van den 
Minister van Oorlog d.d. 
21 October 1909, Afdeeling 
Militie en Landweer (M.). 

REGELING betrekkelijk het aanmelden of 
doen opgeven van lotelingen, die wenschen 
te worden ingelijfd bij een bereden korps, 
zoomede nopens het onderzoek naar hunne 
geschiktheid, als bedoeld in de tweede zin
snede van art. 103 der Militiewet 1901. 

§ 1. De Burgemeester van elke gemeente 
doet jaarlijks in de maand October eene 
openbare kennisgeving, waarbij de in de ge
meente voor de militie ingeschreven lotelin
gen, die, ingeval van inlijving ter volledige 
oefening, voor inlijving bij een bereden korps 
in aanmerking wenschen te komen, worden 
uitgenoodigd, zich vóór den éérstvolgenden 
30sten November bij hem aan te melden of 
te doen opgeven. 

In de openbare kennisgeving behoort ver
der te worden vermeld : 

dat voor indeeling bij een der bereden korp
sen in de eerste plaats in aanmerking komen 
de lotelingen, die zich daartoe hebben aange
meld of doen opgeven en bij een daartoe vóór 
de indeeling in te stellen geneeskundig onder
zoek voor inlijving bij die korpsen geschikt 
zijn bevonden ; 

dat het aanmelden of het doen opgeven kan 
geschieden zoowel door de lotelingen van de 
lichting van het loopend jaar, die nog moeten 
worden ingelijfd, als door de lotelingen van 
de lichting van het volgend jaar ; 

dat wordt vereischt: voor de bereden-artil
lerie een lichaamslengte van ten minste 1,62 M. ; 
voor de cavalerie van ten minste 1,66 M. met 
een lichaamsgewicht van ten hoogste 76 K. G.; 

dat de lotelingen , bestemd voor indeeling 
bij een bereden korps, met uitzondering van 
de weinigen hunner, voor wie de eerste-oefe-
1,ing in Maart aanvangt, eerst in het laatst 
van September voor eerste-oefening in werke
lijken dienst worden gesteld en dat in ver
band daarmede de lotelingen der lichting van 
het loopend jaar, die allen in Maart a.s. moe
ten worden ingelijfd, als regel met verlof zul
len worden gezonden tot omstreeks einde 
September d. a. v. ; 

dat, in vergelijking met de miliciens der 
onbereden korpsen, de ingelijfden bij de be
reden korpsen de navermelde voordeelen ge
n ieten: 

10. eene hoogere soldij van 6 cents per dag; 
2°. bij verleende vergunning om na den 

eersten dienst krachtens art . 112 der Militie 
40* 



62 21 OCTOBER 1909, 

wet 1901 onder de wapenen te blijven of te 
komen, zonder zich als vrijwilliger te ver
binden, eene premie van vijftien gulden (116,-) 
voor elke drie maanden aldus onder de wa
penen doorgebracht, gedurende , welk verblijf 
onder de wapenen de soldij bovendien met 7 
-cents per dag wordt verhoogd; 

3°. minder herhalingsoefeningen; 
4°. geen landweerdienst; 
dat het aanmelden of doen opgeven kan ge

sch ieden mondeling of schriftelijk bij verzoek
schrift dat niet op gezegeld papier behoeft te 
zijn gesteld, waarbij door den loteling opgave 
behoort te worden gedaan van : 

a. naam en voornamen ; 
b. lotingsnummer; 
c. beroep ; 
d. de gemeente waar hij woont, met aan

duiding van onderdeel der gemeente, wijk, 
stra11t of gracht en huisnummer ; 

e. wapen, korps of korpsen, waarbij bij bij 
voorkeur wenscht te worden ingedeeld en c.q. 
gewenschte garnizoensplaats (het verdient aan
beveling meer dan één korps op te geven); 

f. of hij zich ook voor den dienst bij de 
zeemilitie heeft aangemeld of doen opgeven; 

dat hij tevens zal kunnen opgeven of hij 
zou wenschen de eerste-oefening aan te van
gen m Maart - hetgeen slechts bij uitzonde
ring zal kunnen worden toegestaan - dan 
wel in September van het volgend jaar, met 
welken wenech zooveel mogelijk rekening zal 
worden gehouden; doch dat bij, die zich voor 
een bereden korps heeft opgegeven en na ge
schiktbevinding daarvoor is aangewezen, zich 
niet zal kunnen terugtrekken indien hij mocht 
worden bestemd voor indienststelling c,p een 
ander tijdstip dan waarvoor hij zich heeft op
gel!'even ; 

dat vóór 26 Januari van het volgend jaar 
een geneeskundig onderzoek zal worden inge
steld naar de geschiktheid voor inlijving bij 
een bereden korps ; 

dat aan den loteling die voor het ondergaan 
van zoodanig onderzoek in aan1nerking komt, 
dag, uur en plaats van het onderzoek door 
den Provinciale-Adjudant nader zullen wor
den bekend gemaakt; 

dat h et onderzoek in eene garnizoensplaats 
zal worden gehouden, en dat de loteling, die 
binnen het Rijk buiten eene garnizoensplaats 
woont, tot het ondergaan van het onderzoek 
en voor de terugreis naar de woonplaats kos
teloos zal worden vervoerd voor zoover er 
reisgelegenheid per spoor, tram of stoomboot 
bestaat en de afstand tusschen de gemeente 
van inwoning en de gemeente waar het onder-

zoek zal wórden gehouden meer dan 5 K.M. 
(een klein uur gaans) bedraagt; 

dat de loteling, die voor het onderzoek de 
gemeente van inwoning moet verlaten onmid
dellijk na afloop van het onderzoek een gulden 
ontvangt als vergoeding voor verblijfkosten ; 

dat in den loop van Februari van het vol
gend jaar aan den loteling, die zich voor den 
dienst bij een bereden korps beeft opgegeven, 
door den Minister van Oorlog zal worden be
kend gemaakt of bij al dan niet daarbij zal 
worden ingelijfd en, in het bevestigend geval, 
bij welk korps en tegen wanneer zijne inlij 
ving zal plaats vinden. 

§ 2. De .Burgemeester zendt jaarlijks vóór 
den lOden December aan den Commissaris der 
Koningin eene volgens het hierbij gevoegde 
model A ingerichte naamlijst, in dubbel, van 
hen, die zich overeenkomstig het gestelde in 
§ 1 bij hem hebben aangemeld of hebben 
doen opgeven om te worden ingelijfd bij een 
bereden korps. 

De Commissaris der Koningin zendt. een 
exemplaar van deze lijsten vóór den 20sten 
December aan den Minister van Oorlog, na 
daarvan te hebben afgevoerd de lotelingen , 
van wie alsdan reeds zekerheid bestaat, dat 
zij in het jaar hunner lichting niet voor inlij
ving ter volledige oefening zullen worden be
stemd. Met het andere exemplaar van die lijsten 
wordt gehandeld als hierna in § 6 is vermeld. 

§ 3. De Provinciale Adjudant ontvangt nn 
den Minister van Oorlog eenen staat, vermel
dende de tot de provincie behoorende lotelin
gen, die voor een onderzoek naar hunne ge
schiktheid voor inlijving bij een bereden korps 
in aanmerking komen. Hij doet aan elk van 
de in dien staat vermelde lotelingen zoodra 
doenlijk eene persoonlijke kennisgeving toe
komen van den dag, het uur en de plaats, 
waarop de loteling zich tot het ondergaan van 
het onderzoek dat vóór 26 Januari moet zijn 
afgeloopen, zal hebben aan te melden , na 
vooraf omtrent een en ander overleg te heb
ben gepleegd met de militair geneeskundige 
autoriteit wie het aangaat. 

Voor den loteling, die in eene gemeente 
woont waat· geen garnizoen aanwezig is, heeft 
het onderzoek plaats in de meest bij zijne woon
plaats gelegen garnizoensplaats. Indien de af
stand van de gemeente van inwoning tot de 
gemeente waar het onderzoek zal worden ge
houden meer dan 6 K.M.. bedraagt en er voorts 
reisgelegenheid per spoor, tram of stoomboot 
bestaat, worden bij de kennisgeving gevoegd de 
vereiscbte vervoerbewijzen en passagebilJettPn. 

Bij toezendrng van evenvermelde bewijzen 



22 OC'l'OBER 11:!09. 629 

behoort in de kennisgeving e{'ne mededeeling 
te worden opgenomen, dat de loteling 7.onder 
eenige betaling zijnerzijds, op vertoon van 
die stukken met de daarin aangegeven mid
delen van vervoer naar de gemeente, waar het 
onderzoek plaats vindt, zal worden overge
bracht, en voorts, dat de noodige bewijzen 
tot vrij vervoer voor de terugreis hem zul
len worden verstrekt door den chef van de 
militaire ziekeninrichting al waar het onder
zoek wordt gehouden. 

§ 4. De uitslag ,an het onderzoek wordt 
door den Provinciale-Adjudant op den in § 3 
vermelden staat aangeteekend. De staat wordt 
daarna onverwijld, uiterlijk onder dagteeke
ning van 30 Januari, aan het Departement 
van Oorlog teruggezonden. 

§ 5. Jaarlijks uiterlijk op den 30sten Janu
ari zendt de Commissaris der Koningin aan 
den Minister van Oorlog het tweede exemplaar 
van de in § 2 bedoelde naamlijsten, model 
A, na daarin te hebben doorgehaald de namen 
van de lotelingen , die in het loopend jaar 
niet voor inlijving ter volledige oefening zullen 
worden bestemd. 

§ 6. Jaarlijks vóór 7 Februari zendt de 
Minister van Oorlog aan den Commissaris der 
Koningin eene nominatieve opgave van de 
lotelingen, die in verband met hunne bestem
ming voor een bereden korps, in het tijdvak 
van 1-15 Maart dan wel in het tijdvak van 
16-30 September ter inlijving bij de militie 
moeten worden bestemd. 

§ 7. In den loop van Februari zendt de 
Minister van Oorlog aan den Provinciale
Adjudant eene nominatieve opgave van de 
lotelingen die bestemd moeten worden voor 
inlijving bij een bereden korps, zoo noodig 
met vermelding tevens van het garnizoen. 

Mij bekend, 
De Secretaris-Generaal 

van het Departenient van Oorlog, 
(get.) DE BRUIJN. 

22 October 1909. BESLUIT, houdende vrijstel
ling van briefport. 

Bij dit besluit is : 
1 •. Ingetrokken de vrij stelling van port, 

vroeg er toegekend aan de inspecteurs en ad
junct-inspecteurs van den· arbeid, den medisch 
adviseur en den electrotecbnicus van de 
arbeidsinspectie ; 

2°. Portvrijdom verleend voor de briefwisse
ling over dienstzaken, onder anderen : 

van den medisch adviseur en den electro
tecbniscb ingenieur bij de arbeidsinspectie met 
de gemeentebesturen ; 

welke vrijdom alleen dan zal gelden wanneer 
de afzenders en de geadresseerden niet in de
zelfde plaats wonen of zich bevinden. 

22 October 1909. BESLUIT, tot wijziging van 
het besluit van 28 April 1906, houdende 
met buiten werkingstelling van bestaande 
bepalingen, vaststelling van een reglement 
op de toekenning van overtocht van Neder
land naar N ederlandsch-Indië en omge
keerd, ten laste van de Indische begrooting. 

WIJ WILHELM.INA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Koloniën van 16 October 1909, afd. D en C, 
n°. 7 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het laatste lid van art. 2 van Ons 

besluit van 28 April HJ06 n°. 55 (Indisch 
Staatsblad n°. 316) wordt gelezen : 

Waar in het reglement sprake is van de 
echtgenoote, de gescheiden echtgenoote, de 
weduwe of de kinderen van eenig landsdienaar, 
worden daaronder niet verstaan zij die met 
dien landsdienaar na zijne pensionneering of 
gageering in het huwelijk zijn getreden, de 
kinderen die uit zoodanig huwelijk zijn ge
boren en de kinderen die na de pensionneering 
of gageering zijn gewettigd, tenzij zij vóór de 
pensionneering of gageering zijn geboren. 

2. Art. 2, § II, sub f, van het reglement 
vastgesteld bij a;rt. Ivan Ons voormeld besluit 
wordt gelezen: 

de leden van het gezin van hem (of haar), 
die de reis aanneemt krachtens het bepaalde 
bij deze paragraaf sub a, c, d, n°. 3, ene, wat 
den militair beneden den rang van officier 
betreft , mits hij : 

of eene speciale vergunning bekwam om dat 
gezin voor gouvernementsrekening naar Neder
landsch-Indië te doen overvoeren krachtens 
art. I, § 1, sub e of g ; 

of in het bezit van een gezin is gekomen 
doordien bij gedurende zijn diensttijd met ver
gunning van de militaire overheid in het 
huwelijk is getreden ; 

of eindelijk, anders dan door huwelijk ge
wettigde kinderen beeft , die vóór zijne pension
neering of gageering zijn geboren. 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. 

H et Loo, 22 October 1909. 
(get.) WILHELM.INA. 

De Minister van Kolonii!n, 
(get.) DE WAAL MALEFIJT. 
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23 October 1909. BESLUIT, tot wijziging en 
aanvulling van het Tramwegreglement 
1_902, vastgesteld bij Koninklijk Besluit 
van 31 Juli 1902 ( Staatsblad n °. 162). 
s. 342. 

WIJ WILHELMINA, ENl. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 21 September 1909, La. G., 
Afdeeling Spoorwegen ; 

Gezien het bij Koninklijk Besluit van 
31 Juli 1902 (Staatsblad n°. 162) vastgestelde 
Tramwegreglement 1902; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
5 October 1909, n°. 24); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 20 October 1909, 
n°. 217, Afdeeling Spoorwegen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het Tramwegreglement 1902, vastgesteld 

bij Koninklijk Besluit van 31 Juli 1902 (Staats
blad n°. 162), te wijzigen en aan te vullen 
als volgt: 

I . Artikel 11, tweede lid, wordt gelezen : 
De Raad van Toezicht kan ontheffing ver

leenen van het voorschrift sub b, wanneer de 
in artikel 42, derde lid, bedoelde goedkeuring 
is verkregen, van het voorschrift sub d, voor
zooveel daarin wordt bepaald, dat de rem 
op alle assen of wielen moet werken, en van 
het voorschrift sub e. 

II. Aan artikel 42 wordt een derde lid 
toegevoegd, luidende : 

3. Met goedkeuring van den Minister van 
Waterstaat kunnen de in het tweede lid be
doelde waarschuwingsseinen op eene andere 
wijze dan met de bel worden gegeven. 

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

Het Loo, den 23sten October 1909. 
(get.) ',V IL H E L )l I N A . 

De Minister van Waterstaat, 
(get.) L . H. W . REGOUT, 

(Uilgeg. 4 Nov. 1909.) 

23 October 1909. BESLUIT, tot 8chorsing van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Leimuidm van 28 September 1909, strek
kende tot voldoening aan een verzoek van 
G. BERNARD aldaar, om tegen een door 
dezen te betalen som van f 1000 (duizend 
gulden) en te verleenen recht van uitweg, 
af te zien van onteigening ,an verzoekers 
eigendom. S. 343. 

Geschorst tot 1 Mei 1910. 

25 October 1909. BESLUIT, tot nadere wijzi 
ging en aanvulling van den bij Konink ,iik 
besluit van 15 Juni 1905 (Staatsblad n° 209) 
vastgestelden en bij de Koninklij', e be
sluiten van 29 October 1906 (U:ratsblad 
n°. 274) en 10 Mei 1907 (Staatsblad n°. 99) 
gewijzigden algemeenen maatregel van be
stuur, bedoeld bij de artikelen 3 en 21 
der we t van 12 Februari 1901 (Staatsblad 
n°. 64). S. 344. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van den 29sten September 1909, 
3de Afdeeling B, n°. 589 ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is den 
Algemeenen Maatregel van Bestuur, bedoeld 
bij de artikelen 3 en 21 der wet van 12 Fe
bruari 1901 (Staatsblad n°. 64), vastgesteld 
bij Koninklijk besluit van 15 Juni 1905 (Staats
blad n°. 209) en gewijzigd bij de Koninklijke 
besluiten van 29 October 1906 (Staatsblad 
n°. 274) en 10 Mei 1907 (Staatsblad n°. 99), 
nader te wijzigen en aan te vullen ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
den 12den October 1909, n°. 25 ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
Minister van Justitie van den 19den Oc
tober 1909, 3de Afdeeling B, n°. 588; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
In den Algemeenen Maatregel van Bestuur, 

in hoofde vermeld, worden de volgende wij
zigingen en aanvullingen gebracht : 

Artikel 1, tweede lid, wordt gelezen als volgt: 
De tuchtscholen zijn gevestigd voor de 

jongens te Ginneken, Haren, Nijmegen en 
Velsen en voor de meisjes te Montfoort. 

Artikel 9, eerste lid, wordt gelezen als volgt: 
Ten aanzien van onderscheidingsteekenen, 

uniform- en onderkleeding van het personeel 
geeft Onze Minister van Justitie de vereischte 
voorschriften. 

Artikel 87, tweede lid, wordt gelezen als volgt: 
De Rijksopvoedingsgestichten zijn gevestigd 

voor de jongens te Alkmaar, Avereest en Doe
tinchem en voor de meisjes te Zeist. 

Artikel 100, eerste lid, wordt gelezen als 
volgt: 

In het Rijksopvoedingsgesticht te Zeist be
staan een of meer afdeelingen met gelijke 
bestemming als het Rijksopvoedingsgesticht 
te Alkmaar. 

Artikel 118, eer8te lid, wordt gelezen als 
volgt: 

Omtrent de vatbaarheid voor opdracht 
aan particuliere zorg van verpleegden der 
eerste afdeeling van het Rijksopvoedings-
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gesticht te Alkmaar en van daarmede gelijk 
te stellen verpleegden in dat te Zeist brengen 
de directeuren dier gestichten zoodra mogelijk 
hun met redenen omkleed advies uit. 

Artikel 188, tweede lid, wordt gelezen als 
volgt: 

De bureelkosten worden den secretaris ver
goed op daartoe in te dienen declaratie. 

Dit besluit zal gelijktijdig in het Staatsblad 
en in de Staatscourant worden geplaatst en 
treedt in werking op den tweeden dag na dien 
der dagteekening van het Staatsblad, waarin 
het is opgenomen en van Lle Staatscourant, 
waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Justitie is belast met 
deu itvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State 
en aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 25sten October 1909. 

(.get. ) WILHELMINA. 

De .lfini8te,· l'lln Justitie, (qet. ) NELISSEN. 

(Ui tgeg. 4 Nov. 1909.) 

26 Ocfober 1909. BESLUIT van den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel , 
houdende vaststelling van het goed
keuringsmerk der maten en gewichten 
en z. voor het jaar 1910. 

De Minister vaJJ Landbouw, Nijverheid en 
Handel ; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 9 No
vember 1869 (Staatsblad n•. 167), houdende 
vaststelling van de stempelmerken en het 
afkeuringsmerk voor de maten en gewichten, 
zooals bet laatstelijk is gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 30 October 1908 (Staatsblad n•. 
332), en op art. 9 van het Reglement betref
fend e de samenstelling, het onderzoek en den 
ijk der gasmeters , vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 12 September 1874 (Staatsblad 
n o. 128) ; 

Heeft goedgevonden : 
1°. te bepalen, dat het goedkeuringsmerk, 

gedurende de jaren 1910 en l!lll te bezigen, 
zal zijn: 

bij den ijk en herijk van maten en gewich
ten , de letter 8 in den gewonen scbrijfvorm; 

bij den ijk en herijk van gasmeters, de Ko
ninklijke kroon ; 

2°. ter algemeene kennis te brengen, dat als 
merk bij eerste stempeling aan de nagenoemde 
ijkkantoren gebezigd wordt het cijfer achter 
den naam van elk kantoor geplaatst: 

's-Hertogenbosch 1, Arnhem 3, 's-Graven
hage 6, Rotterdam 6, L eiden 7, Dordrecht 8, 
Amsterdam 9, Middelburg 12, Utrecht 14, 

L eeuwarden 16, Zwolle 16, Groningen 17, As
sen 18, l\Ianstricht 19. 

's Gravenhage, 26 October 1909. 
Voor den Minister: 

De S ecretari.9-Generaal, (.get.) VERSTEEG. 

26 October 1909. ARREST van den Hoogen Raad, 
houdende beslissing dat het toegepaste 
artikel van de Arnhemsche politieverorde
ning hetzelfde onderwerp regelt als art. 
42-l Wetb. v. Strafr. - baldadigheid op 
of aan den openbaren weg of op eenige 
voor het publiek toegankelijke plaats -
en dus, als dagteekenende van voor de in
voering van het W etboek, door die invoe· 
ring krachtens art. 161 Gemeentewet heeft 
opgehouden te gelden. 

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

requirant voorgesteld bij memorie: 
Schending van art. 161 der Gemeentewet ; 
Overwegende, dat den requirant bij inleidende 

dagvaarding is ten laste gelegd: ,.dat hij in 
den voormiddag van 1 Februari 1909 te onge
veer 10½ uur te Arnhem in de Walburgstraat , 
met sneenwhallen beeft geworpen"; 

dat bij het bevestigde vonnis dit ten laste 
gelegde feit zoomede ri>quirants schuld daar
aan wettig en overtuigend is bewezen ver
klaard en beslist, dat daardoor is overtreden 
art. 24 van de Verord. van Politie op de open
bare straten, wegen, pleinen, wandelingen, ka 
den en wateren binnen de gemeente Arnhem, 
vastgesteld 21 Dec. 1881 en afgekondigd 7 
Jan. 1882; 

dat tegen die beslissing het cassatiemiddel 
is gericht, ter ondersteuning waarvan is aan• 
gevoerd, dat door de invoering van het Wetb. 
van Strufr. genoemd art. 24, ingevolge art. 161 
der Gemeentewet heeft opgehouden van kracht 
te zijn; 

dat dit middel gegrond is ; 
dat toch gemeld art. 24 voor zooverre ten 

deze van belang, bepaalt: 
,.Het is verboden op de straten, wegen, plei

nen, wandelingen en kaden, met steenen of 
andere harde voorwerpen, ballen of sneeuw te 
werpen"; 

dat deze verbodsbepuling kennelijk tot on
derwerp heeft , strafbaarstelling van baldadig
heid op de straa t, of andere openbare plaat
sen te Arnhem gepleegd; 

dat echter dit onderwerp "ba ldadigheid op 
of aan den openbaren weg of op eenige voor 
het publiek toegankelijke plaats" is geregeld 
bij art. 424 Strafr., zoodat krachtens art. 161 
der Gemeentewet gemelde verbodsbepaling 
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van art. 24 bij de invoering van het Wet boek 
van Strafrecht van rechtswege ophield te gelden; 

dat hiertegen niet afdoet, dat art. 424 voor
noemd baldadigheid niet onder elke omstandig
heid strafbaar stelt, doch die strafbaarheid 
doet afhangen van het samenvallen van meer
dere vereischten, daar de omstandigheid, dat 
de Rijkswetirever niet elke baldadigheid straf• 
baar wilde stellen niet wegneemt dat - gelijk 
ook de geschiedenis aantoont - het onder
werp: ,.baldadigheid op of aan den openbaren 
weg of op eenige voor het publiek toeganke
lijke plaats" bij art. 424 Strafwetb. in het 
algemeen is geregeld ; 

dat derhalve - nu niet is ten laste gelegd 
veel minder bewezen verklaard, dat de ten 
laste gelegde baldadigheid tegen personen of 
goederen werd gepleegd en daardoor nadeel of 
schade kon worden toegebracht - het ten 
laste gelegde en bewezen verklaarde feit , het
welk ook bij geen andere wet of wettige ver
ordening strafbaar wordt gesteld, niet straf
baar is; 

Vernietigt het vonnis door den Kanton · 
rechter te Arnhem den 31 Maart 1909 in deze 
zaak gewezen; 

Recht doende ten principale krachtens art. 
105 R. 0.: 

Verklaart het ten Jaste van reqnirant be
wezen verklaarde feit niet strafbaar ; 

Ontslaat hem te dier zake van alle rechts-
vervolging. (W. v. 'T R. 8914.) 

25 October 1909. ARREST van den H oogen 
Raad, houdende beslissing dat het ver
gunningsrecht ook vulgens de gewijzigde 
Drankwet een persoonlijk karakter draagt 
en alleen kan dekken het ei_qen bedrijf van 
den bouder der vergunning, zoodat deze 
zich wel in de uitoefening van zijn be
drijf kan doen vervangen, doch de hem 
verleende vergunning nooit kan dekken 
het bedrijf van een ander. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant bij pleidooi voorgesteld: 
Schending of verkeerde toepassing van de 

artt. 216 Strafv., 1, 24, 1, 2 en 3, 28 :.!, 67, 68 
en 50 1 3°. en 11 °. der Drankwet ; 

Overwegende, dat bij inleidende dagvaarding 
aan den requirant is ten Jaste gelegd, dat hij 
op 12 October 1908 te Vlissingen beeft toege
laten dat T. de G. in de ten dienste van het 
publiek bestemde wachtkamer 3e klasse van 
het stationsgebouw der Maatschappij tot Exploi
tatie van Staatsspoorwegen, alwaar hij, be
klaagde, de buffetten van voornoemde Maat 

scbappij had gepacht, zonder de daartoe ver
eischte vergunning een borrelglaasje Catz
jenever , althans sterken drank, aan J. de J. 
toediende en verkocht; 

dat de Kantonrechter te Middelburg bij zijn 
vonnis van 24 December 1908 dit feit alsmede 
des requirants schuld daaraan wettig en over· 
tuigend heeft bewezen verklaard en vervolgens 
dat feit heeft gequalificeerd en den requirant 
heeft veroordeeld als aan het hoofd dezes is 
vermeld, welke beslissing in hooger beroep 
bij het bestreden vonnis is bevestigd; 

dat zoowel in eersten aanleg als in hooger 
beroep, de requirant, voor het overige de juist
heid der aanklacht erkennende, heeft ontkend, 
dat hij de "vereischte vergunning" tot het 
doen toedienen en verkoopen van sterken drank 
ter plaatse miste; 

dat hij te dien aanzien heeft beweerd, dat 
zekere R. tot 30 April 1908 pachter was van 
de buffetten in het stationsgebouw te Vlissin
gen en bij beschikking van B. en W. van 
Vlissingen van 17 September 1894 vergunning 
heeft gekregen voor den verkoop van sterken 
drank in het klein in die buffetten; - dat nu 
wel hij, requirant, met 1 Mei 1908 dien R. als 
pachter dier buffetten is opgevolgd, maar dit 
niet wegneemt, dat krachtens art. 67 der Drank
wet, de vergunning van R. van kracht blijft 
tot 1 Mei 1910; dat dus R. krachtens die ver
gunning tot dien datum bevoegd is om hetzij 
in persoon, hetzij aan een vervanger ter plaatse 
sterken drank in het klein te verkoopen, en 
hij, R., van die bevoegdheid heeft gebruik ge
maakt door den requirant tot zijn vervanger 
aan te stellen met het gevolg, dat de requirant, 
toen hij het ten laste gelegde feit pleegde, als 
vervanger van R. gedekt was door diens boven
bedoelde vergunning ; 

dat deze verwering in het bestreden vonnis 
is ter zijde gesteld op grond dat het vergun 
ningsrecht een persoonlijk karakter draagt en 
ten deze niet is gebleken van het bestaan van 
een der gevallen, waarin de vergunninghouder 
zijn bedrijf door een ander kan doen uitoefenen, 
doch integendeel R., vanaf het oogenblik dat 
hij ophield pachter der buffetten in het stations
gebouw te Vlissingen te zijn, voortdurend 
verhinderd was om zijn vergunningsrecht uit 
te oefenen en dus volgens het 3de Jid van 
artikel 24 der Drankwet de vergunning niet 
door een derde, maar alleen door zijne in
wonende echtgenoote te zijnen name kon wor
den voortgezet ; 

0. dat tegen deze beslissing het middel van 
cassatie is gericht, dat blijkens de toelichting 
bij pleidooi gege,·en, steunt op de stelling, dat 
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de houder eener vergunning als de thans be
sprokene krachtens art. 67 der Drankwet deze 
behoudt tot 1 Mei 1910 en zich, krachtens de 
in datzelfde artikel uitgesproken uitsluiting 
der toepasselijkheid van art. 28, 2°. dier wet, 
gedurende den geheelen duur der vergunning 
in de uitoefening van het bedrijf kan doen 
vervangen, ook al verblijft hij, als voornoemde 
R., nimmer in het huis waarin de vergunning 
wordt uitgeoefend; terwijl aan zoodanige ver
vanging in dit bijzondere geval niet in den 
weg kan staan, dat de vergunninghouder R. 
niet meer was pachter der localiteiten waar
voor de vergunning verleend was en van het 
recht om de buffetten in die localiteiten te 
bedienen, daar het er alleen op aankomt, dat 
hij was vergunninghouder en dat hij den re
quirant tot zijn vervanger had aangesteld ; 
dat wel de requirant de winsten van het be
drijf niet had af te dragen aan R., maar ook 
dat niet ter zake doet, daar hij in geen geval 
die winsten voor zich mocht behouden, maar 
ze had af te dragen aan een derde ; 

0. ten aanzien van dit middel : 
dat volgens de Drankwet, ook zooals die 

vroeger gold - het vergunningsrecht draagt 
een persoonlijk karakter en dus ook alleen 
kan dekken het eigen bedrijf van den houder 
der vergunning, waarin deze zich wel - ge
lijk de requirant te recht opmerkt - kan doen 
vervangen door een ander, en zelfs in een ge
val als dit zonder gehouden te zijn om ook 
maar een dag te verblijven in het huis waarin 
dat bedrijf wordt uitgeoefend, maar daardoor 
niets wordt veranderd aan het persoonlijk ka
rakter van het vergunningsrecht, dat ook bij 
zoodanige vervangin11: blijft dekken, en wette
lijk niets anders kan dekken dan het eigen 
bedrijf des vergunninghouders en niet dat van 
een ander; 

dat echter in dit geval uit wat in het bij 
het bestreden vonnis bevestigde vonris is be
slist en ook, blijkens di' 6de overweging van 
laatstgenoemd vonnis door den beklaagde is 
toegegeven, volgt, dat van af 1 Mei 1908 het 
tappersbedrijf in het stationsgebouw te Vlis
singen niet langer ten name en voor rekening 
van R. werd uitgeoefend en dus ophield zijn 
bedrijf t e zijn, m et het gevolg dat ook over
eenkomstig het bovenoverwogene de uitoefe
ning er van niet langer door diens vergun
ning kon worden gedekt ; 

dat bij pleidooi nog wel is beweerd, dat 
metterdaad gezegd bedrijf ook niet dat van 
den requirant, maar dat van een derde zou 
zijn - maar dit punt onbeslist kan blijven, 
daar het ook in die veronderstelling niet is 

het bedrijf van R. en dus, gelijk werd over· 
wogen, ook dan niet door diens vergunning 
zou kunnen worden gedekt ; 

0. dat derhalve het middel is ongegrond 
Verwerpt het beroep. 

(W . v. 'T R. 8914.) 

26 Octobe,· 1909. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
28 Augustus 1888 (Staat~blad n°. 144) tot 
bepaling van het maximum der verpleegden 
en het minimum der geneeskundigen in 
het provinciaal krankzinnigen gesticht 
,,Meerenberg" te Bloemendaal. S. 346. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 22 October 1909, 
n°. 6326, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Gelet op de wet van 27 'April 1884 (Staats-
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 16 Juli 1904 (Staatsblad n°. 157) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Eenig artikel. 

In het tweede lid van artikel 1 van het 
Koninklijk besluit van 28 Augustus 1888 
(Staatsblad n°. 144), zooals dat wordt gelezen 
ingevolge de Koninklijke besluiten van 24 Fe
bruari 1894 (Staatsblad n°. 36), van 8 Augus
tus 1902 (Staatsblad n°. 165), van 15 Februari 
1906 (Staatsblad n°. 72) en van 31 Mei 1907 
(Staatsblad n°. 140), wordt in plaats van "zes 
maanden" gelezen "twaalf maanden". 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 26sten October 1909. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) H EEMSKERK. 

(Uitgeg. 5 Noi•. 1909.) 

28 October 1909. BESLUIT, tot uitvoering van 
het bepaalde bij de artikelen :l, 6, 8 en 
19 der Boterwet, volgens den tekst bekend 
gemaakt bij het Koninklijk besluit van 
13Augustus 1908 (Staatsblad n°. 285). S . 346, 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministe1·s van 
Landbouw, Nijverheid en Handel en van Fi
nanciën van 23 Maart 1909, Directie van den 
Landbouw, n°. 9032, afdeeling Uitvoering van 
Verschillende Wetten, en van 25 Maart 1909, 
n°. 93, afdeeling Invoerrechten ; 
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Gelet op de artikelen 2, 5, 8 en 19 der Boter 
wet, volgens den tekst bekend gemaakt bij het 
K oninklijk besluit van 13 Augustus 1908 
(Staatsblad n°. 285) ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
den 29sten J uni 1909, n°. 20); 

Gezien de nadere voordrach t van Onze voor - · 
noemde Ministers van 14 October 1909, Directie 
van den Land bouw, n°. 6847, afdeeling Uitvoe
ring van Verschillende Wetten , en van 22 Oc
tober 1909, n°. 7'1, a.fdeeling Invoerrech ten ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te beginnen met het tijdstip, bedoeld in 

artikel XVII de r wet van 11 J uli 1908 (Staats
blad n°. 227 ) gelden de na.volgende bepalingen : 

Art. 1. De in artikel 2 der Boterwet bedoelde 
grens wordt bepaald op 80 %-

2. a. De bij artikel 4 der Boterwet voorge
schreven aangifte geschiedt door inzending van 
een behoorlijk ingevuld, gedagteekend en onder 
teekend biljet, waarvan het formulier op aan
vraag verkrijgbaar is b ij de Directie van den 
Land bouw. 

b. Ingeval de ondernemer van het bedrijf is 
een rechtspersoon, moet worden vermeld, waar
uit die rechtspersoonlijkheid blijkt en tevens 
wie a ls werkelijk hoofd of bestuurder van het 
bedrijf optreedt. 

Deze laatste zal zulks en den verderen inhoud 
der aangiftedooreendaarop te stellen, door hem 
te onderteekenen verklaring hebben te beves
t igen. 

c. Voorzegde aangifte moet vergezeld gaan 
van d uid elijke plattegrondsteekeningen van 
alle bereid - en opslagplaatsen tot het bedrijf 
behoorende of daarbij in gebruik. 

Deze teekeningen moeten dezelfde dagtee
kening en onderteekening dragen a ls de be
trokken aangifte en in het geval, genoemd sub 
b, lste lid, mede zijn onderteekend door het 
werkelijk hoofd of den werkelijken bestuurder 
van het aldaar bedoeld bedrijf. 

d. Zoowel het aangiftebiljet als de vereisehte 
teekeningen worden in triplo ingezonden. 

e. De burgemeester der gemeente, waar het 
bedrijf is of zal worden gevestigd, zendt de 
voormelde stukken binnen drie dagen na on t
vangst aan Onzen Minister van Landbouw, Nij
verheid en Handel ter boeking. 

Worden de stukken niet in orde bevonden, 
dan ontvangt de belanghebbende daarvan door 
tusschenkomst van den burgemeester mede
deeling, met opgave van redenen en met vast
stelling van den termijn, waarbinnen de stuk
ken , dienovereenkomstig aangevuld of ver
beterd, weder moeten zijn ingekomen bij den 
burgemeester. 

Zijn de stukken in orde bevonden en geboekt, 
dan zendt genoemde Minister één exemplaar 
van elk , door of namens hem gedagteekend 
en voor gezien geteekend, terug ten einde in 
het gemeen telijk a rchief te worden neergelegd, 
terwijl de beide ander e exemplaren, na even
eens gedagteekend en voor gezien get,eekend te 
zijn, worden neergelegd , het ééne in het archief 
van de Directie van den Landbouw, het andere 
in dat van den Rijkszuivelinspecteur. 

/. Door of van wege voornoemden Minister 
wordt van de boeking en het nederleggen aan 
den ondernemer, die de betrokken aangifte 
heeft onder teekend, kennis gegeven. 

g. Van elke wijziging in het op het aangifte
biljet vermelde, voor zooveel zulks geen be
trekking heeft op de inrichting van het bedrij f, 
geschiedt, ten hoogste één week na die wijzi
!l'ing, nadere aangifte, en zulks, zoo noodig, met 
inachtneming van het bepaalde sub b, l ste lid. 

Van elke voorgenomen wijziging in de in
rich t ing van het bedrijf - waardoor die in
richting niet meer geheel zou overeenstemmen 
met hetgeen in de aangifte is vermeld - moet 
uiterlij k één maand vóór het aanbrengen daar
van, aangifte geschieden , vergezeld van op 
die wijziging betrekking hebbende duidelij ke 
plattegrondsteekeningen. 

Mocht het in het belang van het bedrijf 
noodig zijn, spoedige verandering in den be
staanden toestand eener inricht ing aan te bren 
gen of wel het bedrijf spoedig t e verplaatsen , 
dan is de betrokken ondernemer daar toe be
voegd, mits binnen vier en twint ig uur daarvan 
kennis wordt gegeven aan de Directie van den 
Land bouw, den burgemeester der betrokken 
gemeente en den Rijkszuivelinspecteur. De 
aangifte bedoeld in het 2de lid van deze para
graaf of in het 2de l id van ar t ikel 4 der Boter
wet moet alsdan binnen één week na het ver
zenden der kennisgeving worden gedaan . 

De in de drie vorige leden bedoelde nadere 
stukken behooren, in overeenstemming met 
het bepaalde sub b en c, te zijn onder te~kend 
en voor juist verklaard. 

h. Met opzich t tot de sub g bedoelde, nader 
in te zenden stukken geldt het bepaalde sub d, 
e en /. 

i. Door Onzen voo rnoemden Minister kan 
bij het zich voordoen van onvoorziene omstan
digheden, geheel of gedeeltelijk vrijstelling 
worden verleend, op doo r hem te stellen voor
waarden, van het bepaalde bij het l ste en 2de 
lid van artikel 4 der Bot.,,rwet en van het 
boven sub a tot en met den sub(! en h bepaalde. 

j. Betreft, blijkens de aangifte, de bereiding 
zoowel boter als margarine, dan moet in di 
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aangifte mede duidelijk vermeld sta.an, welke 
der aangegeven ruimten voor de bereiding en 
den opslag van boter zijn bestemd. Ook op 
de plattegrondsteekeningen moet zulks duide
lijk zichtbaar zijn. 

k. In het geval. bedoeld sub i zal de boeking 
niet plaats hebben, dan nadat, namens Onzen 
voornoemden Minister door den Rijkszuivel
inspecteur de inrichting der betrokken bereid
en bewaarplaatsen ter plaatse is onderzocht en 
nadat: 

l. is gebleken. dat de bereid- en bewaar
plaatsen voor boter voldoen aan de voorwaar
den, door dien inspecteur of - ingeval de be
reider zich met diens beslissing niet mocht 
kunnen vereenigen - door den Minister, noodig 
geacht voor eene volledige scheiding tusschen 
het bedrijf der mar11:arinebereiding en dat der 
boterbereiding ; 

2. eventueel, in verband met het bepaalde 
sub 1 aangebrachte veranderingen of voorzie
ningen door den bereider naar behooren zijn 
overgebracht op de hem te dien einde terug
gezonden stukken ; 

3. de noodige voorzieningen ten aanzien van 
het toezicht zijn getroffen. 

3. De vetten, die volgens het bepaalde bij 
artikel 8 der Boterwet behalve boter aanwezig 
mogen zijn in de bereidplaatsen voor boter en 
d e met die plaatsen gemeenschap hebbende 
ruimten en in die bij de boterbereide rs in ge
bruik, zijn de navolgende: 

1. machineolie of andere minerale oliën en 
vetten; 

2. wagensmeer, ledervet en in het algemeen 
smeermiddelen en dergelijke benoodigdheden, 
niet uit minerale oliën of vetten bestaande en 
door kleur, reuk of smaak ongeschikt voor ver
valsching van boter ; 

3. boterkleursel (geconcentreerde oplossing 
van kleurstof in olie). 

In boterbereidplaatsen en andere rvimten, 
deel uitmakende van boerenbedrijven, waar 
uitsluitend melk van eigen koeien wordt ver 
werkt, zullen - mits de betrokken landbouwer 
geen handel drijft in margarine of andere voor 
vervalschingsdoeleinden geschikte oliën en 
vetten - voor uitsluitend eigen gebruik en 
tot geen grootere hoeveelheden dan te dien 
einde benoodigd zijn te achten, ook andere 
oliën of vetten aanwezig mogen zijn. 

4. De bij artikel 19 der Boterwet bedoelde 
voorschriften luiden als volgt: 

a. De invoer van boter in het vrije verkeer 
zal, behoudens het bepaalde sub c, alleen mogen 
geschieden n a. aangifte ten invoer aan de kan
toren der invoerrechten te Rotterdam, Amster-

dam, Harlingen, Vlissingen, Nieuweschans, Ol
denzaal, Zevenaar, Venlo, Maastricht, Baarlt
N assau of Roosendaal. 

Bij gemeenschappelijke beschikking van 
Onze Ministers, met de uitvoering van dit be
sluit belast, kunnen ook andere kantoren voor 
dien invoer worden opengesteld, welke open
stelling door die Ministers za l worden bekend 
gemaakt in de Nederlandsche Staatscourant. 

b. Het bepaalde sub a geldt óók voor retour
zendingen . Voor die zendingen kan echter in 
voorkomende gevallen bij gemeenschappelijke 
beschikking van Onze bovenbedoelde Ministers 
de wederinvoer worden toegestaan na aangifte 
op een ander kantoor dan die genoemd in- of 
opengesteld krachtens de vorige paragraaf. 

c. Met het oog op de belangen van het grens
verkeer zullen partijen boter van 5 K .G. of 
minder niet aan de beperkende bepaling sub a 
zijn onderworpen. 

Deze uitzondering geldt echter niet, indien, 
naar het oordeel van den aanwezenden, met 
het toezi~ht belasten ambtenaar de ingevoerd 
wordende waar, schoon 5 K.G. of minder be
dragend, niet als de geheele partij is aan te 
merken en die partij dus, naar het oordeel 
van dien ambtenaar, bij gedeelten wordt in
gevoerd. 

d. Retourzendingen, voor zoover aan de 
identiteit der uit- en wederingevoerde zending 
niet wordt getwijfeld, alsook zendingen , bedoeld 
sub c, l ste lid, zijn vrijgesteld van de na.gemelde 
formaliteiten. 

e. De in te voeren ·boter zal moeten zijn voor
zien van een bewijs van herkomst, overeen
komstig de door Onzen Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel nader te geven voor
schriften. 

/. Bestaat er geen twijfel, hetzij aan de echt
heid van voorzegd bewijs, hetzij aan het be
trekking hebben van dit bewijs op de daarvan 
voorziene boter, en is deze afkomstig uit een 
land alwaar, naar het oordeel van laatstge
melden Ministee, van Staatswege voldoende 
zorg wordt gedragen voor de zuiverheid der 
waar, dan zal deze, behoudens het voorgeschre
vene sub i , vrij mogen worden ingevoerd. 

g. Boterzendingen, ten opzichte van welke 
niet voldaan wordt aan één of meer der sub / 
gestelde eischen, worden door de ambtenaren 
der invoerrechten aangehouden. Deir.e nemen 
daarvan één of meer monsters, die door hen 
zoo spoedig mogelijk worden opgezonden aan 
den Directeur van het Rijkszuivelstation. 

De Directeur deelt binnen 2 x 24 uren na 
het tijdstip van ontvangst van het monster 
of de monsters den uitslag van het onderzoek 
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mede aan het kantoor der invoerrechten en aan 
den Rijkszuivelinspecteur. 

Blijkt uit het onderzoek, dat de boter geen 
aanleiding geeft tot verdenking van te zijn ver
valscht, dan geven de ambtenaren der invoer
rechten den aangever zoo spoedig mogelijk 
kennis dat de waar ten invoer kan worden toe
gelaten. 

Blijkt uit het onderzoek, dat de boter wel 
aanleiding geeft tot die verdenking, dan ont
vangt de aangever hiervan onmiddellijk be
richt en worden op last van den Rijkszuivelin
specteur, binnen eenen door dezen te bepalen, 
zoo kort mogelijk te stellen termijn, door een 
Rijkszuivelvisiteur één of meer monsters in 
tweevoud genomen en door dezen onmiddellijk 
daarna opgezonden aan den voornoemden Di
recteur. De zending blijft in dat geval in 
opslag. 

h. Van den uitslag van het onderzoek der 
nieuwe monsters zal onmiddellijk mededeeling 
geschieden aan het kantoor der invoerrechten 
en aan den Rijkszuivelinspecteur. 

Werd, blijkens dat onderzoek, de waar bij 
het eerste onderzoek ten onrechte verdacht 
vervalscht te zijn, dan zal door de ambtenaren 
der invoerrechten worden gehandeld overeen
komstig het bepaalde bij het 3de lid, sub g. 

Blijkt bij het onderzoek van de nieuwe mon
sters de boter vervalscht te zijn, of wordt de 
uitgesproken verdenking, bedoeld sub g, 4de 
lid, gehandhaaJd, dan geschiedt hiervan on
middellijk mededeeling aan den aangever, die 
de boter alsdan kan terugzenden of doen te
rugzenden, na.dat de verpakking zal zijn voor
zien van een door Onzen Minister van La,nd
bouw, Nijverheid en Handel vast te stellen 
merk, waaruit blijkt, dat de boter vervalscht is 
verklaard of verdacht wordt vervalscht te zijn. 
De bedoelde terugzending kan ook vroeger 
plaats vinden, als wanneer sommige der sub 
g en h voorgeschreven formaliteiten van zelf 
komen te vervallen. 

Indien door den aangever geen genoegen 
wordt genomen met de gedane uitspraak, kan 
hij - na desverlangende in het bezit te zijn 
gesteld van het duplicaat-monster of de dupli
caat-monsters, bedoeld sub g, l aatste lid -, 
binnen drie weken na het verzenden der in het 
vorig lid bedoelde mededeeling zijne bezwaren 
deswege indienen bij den llfinister. Mocht 
deze, na één of meer deskundigen te hebben 
gehoord, van oordeel zijn, dat de waar zuiver 
is te achten, dan geeft hlj daarvan kennis aaR 

het kantoor der invoerrechten en aan den Rijks
zuivelinspecteur. Door de ambtenaren der in
voerrechten wordt vervolgens gehandeld over-

1 

eenkomstig het bepaalde bij het 3de lid dier 
paragraaf. Acht de Minister dat terecht werd 
verklaard dat de waar vervalscht is of verdacht 
wordt dit te zijn, dan geschiedt hiervan on-
middellijk mededeeling aan den aangever. 

Heeft binnen één maand na het verzenden 
van de mededeeling omtrent den uitslag van 
het tweede onderzoek of van de mededeeling, 
bedoeld bij het vorige lid, geen terugzending 
pla,ats, dan wordt de waar, behoudens te ver
leenen uitstel in geval van verdachtverklaring, 
op last van den Minister vernietigd. 

i. Ten aanzien van boter, afkomstig uit een 
land als bedoeld sub /, zal, indien er, met op
zicht tot eene bepaalde zending vermoeden 
bestaat dat deze niet in allen deele voldoet aan 
de in dat land gestelde eischen, geheel gehandeld 
worden als is bepaald ten aanzien van de boter 
bedoeld sub g en h. 

j. Het bepaalde sub a, b, c, den e, ten aanzien 
van den invoer van boter, geldt mede ten aan
zien van den invoer van margarine. 

k. Bestaat er twijfel, hetzij aan de echtheid 
van het aan een margarinezending toegevoegd 
bewijs van herkomst, hetzij aan het betrekking 
hebben van dat bewijs op die zending, of wel, 
is de margarine niet afkomstig uit een land, 
alwaar, naar het oordeel van Onzen Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel, van 
Staatswege voldoende zorg wordt gedragen, dat 
de waar geen hooger cijfer aanwijst, dan dat 
genoemd in artikel 3 der Boterwet, dan wordt 
de zending door de ambtenaren der invoerrech
ten voorloopig aangehouden. Deze ambte
naren nemen daarvan één of meer monsters in 
tweevoud, die door hen zoo spoedig mogelijk 
worden opgezonden aan den Directeur van het 
Rijkszuivelstation. 

De Directeur deelt binnen 2 x 24 uren na 
het tijdstip van ontvangst van het monster 
of de monsters, den uitslag van het onderzoek 
mede aan het kantoor der invoerrechten en 
aan den Rijkszuivelinspecteur. 

Blijkt uit het onderzoek, dat de waar voldoet 
aan bovenvermelden eisch, dan zal door de 
ambtenaren der invoerrechten worden gehan
deld overeenkomstig het bepaalde bij het 3de 
lid sub g. In het tegenovergestelde geval 
wordt met opzicht tot de waar gehandeld op 
dezelfde wijze als sub h is bepaald ten aanzien 
van boter, die aanleiding gaf tot verdenking 
en welke na het onderzoPk van nieuwe monsters 
vervalscht werd verklaard. Uit het doo , de 
ambtenaren der invoerrechten aan te brengen 
merk zal echter a lléén hebben te blijken, dat de 
waar door hen niet ten invoer is toegelaten. 

l. Margarinezendingen te welker aanzien 
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geen der sub k genoemde gevallen van toepas
sing is, zullen vrij worden toegela ten. Mocht 
intusschen ten aanzien van eene bepaalde 
zending vermoeden bestaan, dat deze een hooger 
cijfer aanwijst dan dat genoemd in artikel 3 
der Boterwet, dan wordt in deze geheel gehan
deld als in de vorige paragraaf is bepaald. 

Onze Ministers van Landbouw, Nijverheid 
en Handel en van Financiën zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waa rvan afschrüt zal worden ge
zonden aan den R aad van State. 

Het Loo, den 28sten October 1909. 

(.get.) WILHELMINA. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(.get. ) A . S. T ALMA. 

De Minister van Financiën , (.get. ) K oLKMAN. 

( Uitgeg. 7 Dec. 1909.) 

28 October 1909. MISSIVE van de Gedepu• 
teerde Staten van Friesland aan de ge
meentebesturen in die provincie betref
fende toepassing van art. 48 der Lager 
Onderwijswet. 

In het schrijven van den ambtsvoorganger 
van den tegenwoordigen Minister van Bin
nenlandsche Zaken , d.d. 6 December 1905, 
n°. 99832 , afdeeling A. Z. C. - werd mede
gedeeld, dat voor scholen met een grooter 
aantal onderwijzers, dan volgens art. 24 der 
wet tot regeling van het lager onderwijs ten
minste aanwezig moeten zijn , uit den aard 
der zaak dezeifde onderwijzers als verplicht 
moeten worden aangemerkt, die bij het bere
kenen van den aftrek volgens art. 9bis der 
wet van 24 Mei 1897 (S taatsblad n°. 156) als 
zoodanig zijn beschouwd, doch dat bij wisse· 
ling van personeel de gemeentebesturen vrij 
zijn in de aanwijzing van den surnumerairen 
onderwijzer. Daar het ons bleek, dat , in ver
band met deze mededeeling, verschillende 
opvattingen bestonden omtrent de aanwijzing 
van de verplichte en van de surnumeraire 
onderwijzers, hebben wij den Minister van 
Binnenlandsche Zaken verzocht ons ten aan
zien van dit punt nadere inlichtingen te wil
len verstrekken. 

De Minister antwoord(daarop het volgende: 
"Voorop staat , dat de wet ten deze geen 

voorschrift bevat en dat de eenige band voor 
de gemeente bestaat in de niet voor willekeu_ 
rige terugneming vatbare keuze, vrijelijk ge
daan bij de berekening van den aftrek inge-

olge art. 9bis der wet van 24 Mei 1897 

(Staatsblad n°. 156), zooals dat luidt volgens 
de wet van 3 Juni 1905 (Staatsblad n<>. 151), 
welke berekening h9eft plaats gehad naar den 
maatstaf, waarnaar ook de rijksbijdrage krach
tens het voormalig art. 45 der lager onder 
wijswet over het jaa r 1905 bij voorschot is 
berekend, nl. naar den toestand van het on
derwijzend personeel op 15 Januari 1905. 

Zoodra nu in dien toestand verandering is ge
komen, hetzij door mutatie in het personeel der 
school na dien datum, hetzij door aanvulling van 
het volgens de wet verplichte aantal onderwij
zers, is h et bij den aftrek als verplicht en boven
tallig aangeduide personeel als zoodanig niet 
meer aanwezig en geldt dus weer onverkort 
het argument, dat de wet geen vingerwijzing 
voor die groepeering geeft en dus volle vrij
heid laat. Die vrijheid kan alleen worden be
perkt , wanneer het gemeentebestuur toepas
sing verlangt van het 2de lid, 2de zinsnede 
van genoemd art. 9bis. W el is de gemeente 
daarbij vrij in de groepeering, maar voor de 
berekening der rijksbijdrage volgens art. 48 
der lager onderwijswet is zij - althans gedu
rende het jaar waarover de herberekening 
van den aftrek geschiedt, behoudens mutatie -
gebonden aan de bij die herberekening vrije
lijk gedane keus. 

Natuurlijk is hierbij alleen te letten op de 
onderwijzers, die overeenkomstig art. 29 der 
lager onderwijswet krachtens raadsbesluit aan 
de gemeenteschool zijn verbonden. Zij, die 
overeenkomstig art. 33 zijn belast met de tij
delijke waarneming eener onderwijzersplaats, 
behooren niet tot de aan de school verbon
den onderwijzers. Hun komen en gaan brengt 
dus in het onderwijzend personeel eener ge
meenteschool geen mutatie. " 

Wij hebben gemeend het vorenstaande te 
U wer kennis te moeten brengen en hebben 
de eer U te verzoeken daarmede rekening te 
willen h ouden . 

Tevens achten wij het wenschelijk U mede 
te dealen , dat de zienswijze van den tegen
woordigen Minister van Binnenlandsche zaken 
ten aanzien van de voor tijdelijke onderwij
zers toe te kennen bijdrage, afwijkt van die 
van zijn onmiddellijken ambtsvoorganger , zoo
als ons is gebleken uit de met den Minister 
gevoerde correspondentie over den staat mo
del B over 1907. De tegenwoordige Minister 
is van oordeel, dat, indien reeds een bijdrage 
is berekend voor een getal onderwijzers, ge
steld binnen de grenzen van art. 24, j'>. art. 
48 der lager onderwijswet , voor overige tijde
lijke onderwijzers geen bijdrage meer in reke
ning kan worden gebracht. Is reeds voor de-
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finitief benoemde of tijdelijke onderwijzers 
tot een getal, als is ge&teld in art. 48, eerste 
lid , lb, der lager onderwijswet, een bijdrage 
van / 260.- off 310.- in rekening gebracht, 
dan kan daarenboven voor een ande ren tijde· 
lijken onderwijzer zoodanige bijdrage niet 
worden toegekend, omdat, indien dit wel zou 
g eschieden, voor een grooter getal onderwijzers 
bijdrage zou worden berekend , dan is gesteid 
binnen de grenzen van art. 48, j0 • art. 24 der 
lager onderwij swet . 

Wij nood igen U uit ook hiermede rekening 
te willen houden . 

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

29 October 1909. BESLUIT, tot nadere vast· 
stelling van buitengewone maatregelen tot 
afwending der A ziatische cholera en tot 
wering harer uitbreiding en gevolgen. 
s. 347. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat, onverminderd Ons be
sluit van 6 October 1908 (S taatsblad n°. 314), 
nad er buitengewone maatregelen noodzakelijk 
zijn tot a fwending d er Aziatische choler a en tot 
wering harer uitbreiding en gevolgen ; 

Op de voordrach t van Onze Ministers van 
Binnenlandsche Zaken, van Financiën, van 
Waterstaat en van Landbouw, Nijverheid en 
H andel van 25 Augustus 1909, n°. 8268, af
deeling Binnenlandsch Bestuur, van 28 Augus
tus 1909, n°. 40, afdeeling Invoerrechten, van 
2 September 1909, La . W, afdeeling Spoorwe
gen, en van 9 September 1909, n°. 4006, af
deeling Nij verheid ; 

Gelet op de wet van 26 April 1884 (Staatsblad 
n°. 80), aange vuld door de wet van 20 J uli 1884 
(S taatsblad n°. 164) en gewijzigd bij artikel 19 
der wet van 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), 
en op de wet van 31 December 1906 (S taats
blad n°. 370); 

Den R aad van State gehoord (advies van 
28 September 1909, n °. 18); 

Gelet op het nader rapport van Onze Ministers 
van Binnenlandsche Zaken, van F inanciën, van 
Wa terstaat en van Land bouw, Nijverheid en 
Handel Van 16 October 1909, n °. 10818, af
deeling Binnenlandsch Bestuw , van 19 Octo
ber 1909, n°. 25, afdeeling Invoerrechten, van 
22 October 1909, La. B, afdeeling Spoorwegen , 
en van 26 October 1909, n°. 5082, afdeeling 
Nijverheid ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
t e bepalen : 

HOOFDSTUK I. 

ALGEMEENE BEPALINGEN. 

Art. 1. De gem eentebesturnn en de burge
meesters, ieder voor zooveel hen aangaat, 
dragen nauwlettend zorg voor eene doeltref
fende toepassing van de bepalingen der wet 
Van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), ge
wijzigd bij d e wetten van 3 December 1874 
(Staatsblad n°. 188), 28 Maar t 1877 (Staatsblad 
n°. 36), 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), 8 April 
1893 (Staatsblad n°. 64), 21 Juli 1899 (Staats
bladn0. 166) en 21 Juni 1901 (Staatsbladn°. 157 ). 

Uittreksels uit d en tekst dier wet, Voor zoo
ver de bepalingen op Azia tische cholera t oe
passelijk zijn, en de herinnering daarvan aan 
de ingezetenen van belang moet worden geacht, 
benevens uit den t ekst van dit besluit worden 
vanwege Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken, zoodra deze dit noodig acht, aan de i:;e
meentebesturen verzonden, t en einde in elke 
gemeen te te worden aangeplak t. 

2. Een ieder is verplicht de inlichtingen, 
door ambtenaren of geneeskundigen V'an hem 
verlangd ter zake van de uitvoering van dit 
besluit , n auwkeurig en naar waarheid onver
wijld te geven . 

3. Een ieder, die waarneemt, d at een per
soon aan Aziatische choler a lijdt of verschijnse
len ver toon t, welke doen vermoeden, dat hij 
door die ziekte is besmet, is verplicht daarvan 
on verwijld kennis te geven aan d en burgemees
ter of den meest nabij zijnden ambtenaar van 
Rijks- of gem eentepolit ie. 

Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houders van vervoermiddelen en daarbij geëm
ployeerden . 

4. De burgemeester is bevoegd , op de per
sonen, die aan Aziatische choler a lijden of ver
schijnselen vertoonen , welke doen vermoeden, 
dat zij door die ziekte besmet zijn, de, na inge
wonnen advies van den ambtenaar van het 
Staatstoezicht op d e volksgezondheid, of van 
een met voorkennis ~an deze geraadpleegden 
geneeskundige, door hem noodig geach te maat 
regelen van onderzoek, afzondering en on t 
smetting te doen toepassen en hen naar eene 
openbare inrichting of andere verblijfplaats in 
de gemeente ter verpleging te d oen over
brengen. 

De personen , waarop de in de vorige alinea 
bedoelde maatregelen worden toegepast, zijn 
verplicht zich aan d ie maatregelen te onder
werpen en m ogen zich niet zonder vergunning 
van den burgemeester naar eene andere plaats 
begeven . 
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5. De burgemeester ia bevoegd, na inge
wonnen advies van den ambtenaai· van het 
Staatstoezicht op de volksgezondheid of van 
een met voorkennis van deze geraadpleegden 
geneeskundige, het uitvoeren van verdachte of 
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 voor
kwam, ander dan met inach tneming van de door 
hem te geven voorschriften, te verbieden. 

8. In spoedeischende gevallen zijn de be
stuurders van Rijksinrichtingen, voor zoover de 
dienst in hunne inrichting het toelaat, verplicht, 
op verzoek van een burgemeester aan deze on
middellijk te doen toekomen of ten gebruike af 
te staan tot hunne inricht ing behoorend mate
rieel, noodig voor behandeling, verpleging. af
zondering, ontsmetting of vervoer van lijders 
aan Aziatische cholera of daarv-an verdach ten, 
of voor ontsmetting of vervoer van besmette 
goederen. 

Bij weigering of verschil wordt onverwijld de 
beslissing ingeroepen van het hoofd van het 
Departement, waaronder de inrichting rnssor
teert. 

7. De burgemeester doet de hand houden 
aan een nauwkeurig bijhouden van het in 
ar tikel 438 van het Wetboek van Strafrecht 
bedoelde register in slaapsteden en logementen, 
en doet, voor zoover hem dit noodig voorkomt, 
toezicht houden op de aldaar nachtverblijf 
houdende reizigers. 

Indien vanwege het gemeentebestuur een 
geneeskundige met het houden van toezicht 
op de in het eerste lid van dit artikel bedoelde 
reizigers belast is, zijn dezen verplicht dien ge
neeskundige bij zich te ontvangen en hem alle 
verlangde inlichtingen ter zake van de uitvoe
ring van dit besluit, hetzij mondeling, hetzij 
schriftelijk, te verschaffen, tenzij zij kunnen 
aantoonen binnen de laatste vijf · dagen, niet 
in eene met Aziatische cholera besmette plaats 
vertoefd te hebben. 

H O O F D S T U K II. 

§ l. Van het toezicht op landverhuizers en der
gelijken. 

8. In de aan de grenzen des lands gelegen 
gemeenten, door Onze Ministers van Binnen
landsche Zaken en van Financiën aan te wijzen, 
worden : et . landloopers en zigeuners (bohé
miens), b. landverhuizers en personen, die bij 
troepen reizen of de grens overtrekken, niet 
toegelaten, dan na geneeskundig onderzocht 

te zijn en zoo noodig, na ontsmetting der klee
deren en reiniging der personen. 

Uitzonderingen op het bepaalde in de eerste 
a linea worden niet toegestaan, dan met inacht
neming van de voorschriften, daaromtrent door 
Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken en 
van Financiën gegeven. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken, 
van Financiën, van Waterstaat en van Land
bouw, Nijverheid en Handel kunnen bepalen, 
dat personen, bedoeld sub b. van het eerste lid 
van dit artikel, in Nederland slechts worden 
toegelaten, langs de wegen en casu quo met de 
treinen, daartoe door hen aan te wijzen. 

De beschikkingen tot aanwijzing van bedoel
de gemeenten, wegen en casu quo treinen, wor
den in de Nederlandsche Staatscourant geplaatst 
ten minste één dag vóórdat zij in werking 
treden. 

9. Het onderzoek geschiedt aan het grens· 
station of den eersten Nederlandschen grens
post, waar de in het vorig artikel bedoelde 
personen aankomen, door eenen geneeskundige, 
die daartoe door Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken met toekenning van een door 
deze te bepalen vergoeding tot wederopzeggens 
wordt aangewezen, met inachtneming van het 
bepaalde in de artikelen 10, 11 en 12 van dit 
besluit. 

10. Het onderzoek valt steeds zooveel mo
gelijk samen met het douane-onderzoeken wordt 
verricht op de wijze, die door den geneeskundige 
het meest doeltreffend wordt geoordeeld. 

Deze treedt omtrent het onderzoek in overleg 
met den hoogst in rang zijnden der aanwezige 
ambtenaren van de Invoerrechten en Accijnzen 
en, indien het onderzoek geschiedt op een spoor
weg- of tramstation, tevens met den chef 
daarvan. 

11. Personen, die door den geneeskundige 
bevonden worden, niet aan Aziatische cholera 
te lijden, noch verschijnselen vertoonen, welke 
doen vermoeden, dat zij door die ziekte be
smet zijn, mogen niet worden aangehouden, 
maar worden terstond tot voortzetting van 
hunne reis toegelaten. 

Aan de vergunning tot voortzetting van de 
reis kunnen voorwaarden worden verbonden. 

Aan hen wordt zoo spoedig mogelijk een 
schriftelijk bewij s afgegeven, volgens door 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
vastgesteld model, vermeldende dat zij Neder• 
land binnengekomen, geen ziekteverschijnselen 
vertoonden, welke het bestaan van Aziatische 
cholera deden vermoeden. 

12. Personen, die door den geneeskundige 
bevonden worden aan Aziatische cholera te 
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lijden, worden onverwijld, met inachtneming 
van artikel 9 der wet van 4 December 1872 
(Staatsblad n°. 134), overgebracht naar eene 
door den burgemeester der grensgemeente, 
waa rin het onderzoek plaats heeft, volgens 
artikel 20 van dit besluit aan te wijzen inrich
ting voor verpleging van lijders aan besmette
lijke ziekte, en daar afgezonderd en ver
pleegd. 

Gelijke maatregelen worden genomen, in
dien de geneeskundige dit noodig oordeelt, ten 
opzichte van personen, die verschijnselen ver
toonen, welke doen vermoeden, dat zij door 
die ziekte besmet zijn. 

De kosten van vervoer en verpleging worden 
door de verpleegden of hunne erfgenamen ver
goed. Behoeftigen worden op 's Rijks kosten 
vervoerd en verpleegd. 

Personen, wier lichaam of kleederen besmet 
moeten worden geacht, worden niet tot voort
zetting hunner reis toegelaten, dan na reiniging 
en ontsmetting. 

§ 2. Van het grenBverkeer. 

13. In de aan de grenzen des lands gelegen 
gemeenten, door Onze Ministers van Binnen
landsche Zaken en van Financiën aan te wijzen, 
worden geen personen toegelaten, komende uit 
door Onze genoemde M:inisters aangewezen na
burige, met Aziatische cholera besmette, bui
tenlandsche gemeenten, dan na geneeskundig 
onderzocht en zoo noodig ontsmet te zijn. 

De beschikkingen tot aanwijzing van be
doelde gemeenten worden in de Ne,derlandBche 
StaatBcourant geplaatst tenminste één dag, 
vóórdat zij in werking treden. 

Uitzonderingen op het bepaalde in het lste 
lid worden niet toegestaan, dan met inacht
n eming van de voorschriften, daaromtrent door 
Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken en 
van Financiën gegeven. 

Op dit onderzoek is toepasselijk het bepaalde 
in de artikelen 9, 10, 11 en 12 van dit besluit. 

§ 3. Van het goe,derenvervoer. 

14. Onverminderd de bestaande bepalingen 
omtrent het verbod van in-, door- en vervoer 
van lompen, gebruikte kleedingstukken en on
gewasschen lijf- en beddegoed uit landen en 
plaatsen, door Onze Ministers van Binnenland
sche Zaken en van Financiën aan te wijzen, is 
verboden in-, door- en vervoer van onbewerkte 
wol en haar, huiden, bontwerk, en andere voor 
het overbrengen van besmetting vatbare voor
werpen, uit landen of plaatsen mede door Onze 
genoemde Ministers aan te wijzen. 

De aanwijzingen worden door plaatsing in de 
Ne,derlandBchc Staatscourant ter algemeene ken
nis gebracht. 

Bij aanwijzingen betreffende den in- of door
voer uit landen, die toegetreden zijn tot de op 
3 December 1903 te ParijB gesloten en bij de 
wet van 31 December 1906 (Staatsblad n°. 370) 
goedgekeurde internationale sanitaire overeen
komst, gedragen Onze genoemde Ministers zich 
naar de bepalingen van die overeenkomst. 

15. Een ieder, die waarneemt, dat van goe
deren, waarvan in-, door- en vervoer verboden 
is, in-, door- of vervoer plaats heeft, is verplicht 
daarvan onverwijld kennis te geven aan den 
burgemeester of den meest nabijzijnden ambte
naar van :Rijn- of gemeentepolitie of van 
's Rijks belastingen. 

Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houders van vervoermiddelen en daarbij geëm
ployeerden. 

Op de goederen, van welke, niettegenstaande 
daarvan in-, door- of vervoer verboden is, in-, 
door- of vervoer plaats heeft, is a.rtikel 5 der 
wet van 4 December 1872 (StaatBblad n°. 134) 
toepasselijk. 

16. Brieven en correspondentie, drukwerken, 
boeken, dagbladen, dienststukken enz. (post
pakketten niet inbegrepen) worden aan geen 
enkele belemmering of ontsmetting onder-

' worpen. 
17. Spoor- of tramwagens (zoo personen- als 

goederenwagens) uit het buitenland binnenko
mende, worden aan de grenzen niet aangehou
den, behoudens dat wagens, die bevuild zijn -
indien de geneeskundige het noodig oordeelt -
van den trein worden gehaakt en op de wijze, 
door den geneeskundige voorgeschreven, worden 
ontsmet. 

18. Bagages en lijfgoederen van personen, als 
bedoeld in de artikelen 8 en 13, zijn onderwor
pen aan het onderzoek, bedoeld in genoemde 
artikelen. 

Deze bagages en lijfgoederen worden niet 
aangehouden dan voor zoover en voor zoolang 
dit ter ontsmetting noodig is. 

Bagages en lijfgoederen, voor ontsmetting 
aangehouden, worden, desverlangd, aan de 
eigenaars op hunne kosten door den burge
meester nagezonden. 

19. Koopmans- en andere goederen, uit het 
buitenland aangevoerd, waarvan de in- of door
voer niet ~er boden is, worden niet aangehouden 
en aan ontsmetting onderworpen, tenzij zij, 
naar het oordeel van den met het onderzoek be
lasten geneeskundige, geacht kunnen worden 
besmet te zijn. 
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§ 4. Verdere bepalingen. 

20. De burgemeester van elke grensgemeente, 
als in artikel 8 en artikel 13 van dit besluit is 
bedoeld, zorgt, zoo spoedig mogelijk, op Rijks
kosten, in overleg met den ambtenaar van het 
Staatstoezicht op de volksgezondheid of met 
den krachtens artikel 9 aangewezen deskundige : 

a. Voor de inrichting van een gelegenheid tot 
afzondering en verpleging van de in artikelen 8 
en 13 van dit besluit bedoelde personen lijdende 
aan of verdacht van Aziatische cholera ; 

b. voor een ge~chikte plaats voor de ontsmet
ting van de in de artikelen 18 en 19 van dit be
sluit bedoelde goederen ; 

c. voor het personeel, noodig tot hulp of op
zicht bij het onderzoek, de a fzondering, de ont
smetting of het vervoer van pe,·sonen en goe
d eren, bedoeld in de artikelen 8, 13, 18 en 19 
van dit besluit ; 

d. voor de noodige geneesmiddelen, ontsmet
tingsmiddelen, vervoermiddelen, meubelen en 
ander noodig materieel. 

Zoo gebruik gemaakt wordt van de inrich
t ing van gemeentewege tot stand gebracht, ter 
voldoening aan artikel 7 van de wet van 4 De
cember 1872 (Staatsblad n°. 134), bepaalt Onze 
Minister van Binnenlandsche Zaken de som 
.deswege aan de gemeente te vergoeden. 

21. De ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie, de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen , de stationschefs en a lle geëmploy
eerden aan een spoor- of tramwegondecneming 
zijn, voor zooveel hun dienst het toelaat, ver
plicht met al de hun t en dienste staande mid
delen, onverwijld mede te werken tot de uit
-voering van de door den krachtens artikel 9 
van dit besluit aangewezen geneeskundige voor
geschreven maatregelen, betreffende het on
derzoek, de afzondering, de ontsmetting, be
h andeling en verpleging en het vervoet· van per
tionen of van goederen. 

De conducteurs van eiken uit het buitenland 
binnenkomenden trein of tram zijn verplicht, 
d en geneeskundige, zoo spoedig mogelijk na 
aankomst van den trein of tram aan het sta
t ion, kennis te geven van de verdachte verschijn
selen, die zij bij personen, als bedoeld in de 
artikelen 8 en 13, hebben waargenomen en van 
hunne bevinding omtrent de aanwezigheid in 
den trein of tram van voor het overbrengen van 
b esmetting vatbare voorwerpen. 

22. De kosten, vallende op de maatregelen, 
voorgeschre~en in de artikelen 9, 11, 12, 13, 
18 en 19 van dit besluit, komen ten laste van 
het Rijk, voor zoover in genoemde artikelen 
niet anders is bepaald, en die kosten niet inge-
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volge eenige andere wettelijke bepaling, ten 
laste van anderen moeten worden gebracht. 

23. De krachtens artikel 9 van dit besluit 
aangewezen geneeskundige volgt in de uitoe
fening van zijn ambt de aanwijzingen, die Onze 
Minister van Binnenlandsche Zaken of de 
ambtenaar van het Staatstoezich t op de volks
gezondheid, tot wiens dienstkring zijne stand
plaats behoor t, hem geven. 

Hij staat den burgemeester, eiken ambte
naa r van Rijks- of gemeentepolit ie, of van de 
invoerrechten en accijnzen, de stationschefs en 
de overige geëmployeerden bij eene spoor- of 
tramwegonderneming met zijn advies ter zijde, 
wanneer zij d it behoeven bij de uitvoering van 
wettelijke voorschriften, betreffende de wering 
of bestrijding der Aziatische cholera. 

Ontdekt hij dreigend gevaar voor de open
bare gezondheid, dan geeft hij daarvan, onver
minderd artikel 16 der wet van 4 December 
1872 (Staatsblad n°. 134), onverwijld kennis 
aan den burgemeester en aan bovengenoemden 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de Volks
gezondheid. 

§ 5. Van het scheepvaartverkeer. 

24. Onze Minist er van Binnenlandsche Za
ken is bevoegd om, waar noodig, met mede
werking van Onze Ministers van Financiën, van 
Waterstaat en van Landbouw, Nijverheid en 
H andel, tot wering van de besmetting van 
Aziatische cholera, toezicht te doen houden op 
schepen, die langs binnenwateren het land 
binnenvaren, en zulks met toepassing, voor 
zoover mogelijk en noodig, van de artikelen 
8 tot en met 12 en 20 tot en met 23 van dit 
besluit . 

25. Schippers Van vaartuigen, komende uit 
landen of plaatsen door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken wegens Aziatische cho
lera besmet verklaard of aan boord, waarvan 
een geval dier ziekte tijdens de jongste zeereis 
is voorgekomen, mogen geen andere Neder
landsche havens of reeden dan die van Vlissin 
gen, Hoek van Holland, IJmuiden, H elder, Har
lingen, Delfzijl of die nade~ door Onzen Minister 
van Binnenlandscbe Zaken zullen zijn aange
wezen, aandoen, of elders in Nederland landen, 
dan na bun schip in eene der genoemde havens 
of op eene der genoemde reeden het gezond
heidsonderzoek, voorgeschreven bij de wet van 
28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 35), te hebben 
doen ondergaan. 

De schipper van een vaartuig, na aankomst 
uit zee in Nederland elders liggende, dan in een 
van bovengenoemde havens of op een van bo

,1.1 
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vengenoemde reeden, en waarop de Aziatische 
cholera wordt waargenomen, is verplicht op de 
eerste aanzegging van den burgemeester van 
de havenplaats, waar hij ligt, of van de gemeen
te, die het naast aan zijn ankerplaats ligt, naar 
eene der genoemde havens of reeden te ver
trekken, tenzij hij verkiest weder zee te kiezen. 

Onder " reede" wordt verstaan elke anker
plaats voor uit zee komende schepen binnen de 
zeegaten en op de rivieren en stroomen. 

26. Aan elk der door Onze Ministers van Bin
nenlandsche Zaken en van Waterstaat aan te 
wijzen plaatsen, gelegen aan stroomen, rivieren, 
kanalen of andere binnenwateren, wordt ge
neeskundig toezicht gehouden op de daarlangs 
varende schepen en hunne opvarenden door een 
of meer geneeskundigen, die daartoe door Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken , met toe
kenning ~an een door deze te bepalen vergoe
ding, tot wederopze/!ging worden aangewezen. 

De beschikking tot aanwijzing van bedoelde 
plaatsen wordt in de N ederlandsche Staatscou
rant geplaatst ten minste één dag vóórdat zij 
in werking treedt. 

27. Onverminderd artikel 10 der wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), zooals dat 
luidt volgens de wet van 28 Maart 1877 (Staats
blad n°. 36), wordt elk schip, varende langs of 
aankomende aan eene der in a rtikel 26 van dit 
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 gezondheidsmaat
regelen toegepast zijn. 

Op dit verbod van gemeenschap met den wal 
is toepasselijk het tweede lid van ar tikel 10 
der wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 
134), zooals dat luidt volgens de wet van 28 
Maart 1877 (Staatsblad n°. 36). 

De schipper zorgt met al de te zijner beschik
king staande middelen voor de stipte naleving 
van de gegeven bevelen en is verplicht de vragen 
hem door of namens den met het gezondheids
onderzoek belasten geneeskundige gedaan, 
nauwkeurig en naar waarheid te beantwoorden. 

28. De geneeskundige verricht het gezond
heidsonderzoek van het schip, van de opvaren
den en van de lading of andere op het schip aan
wezige goederen, op de wijze, die hem, na over
leg met den burgemeester, het meest doeltref
fend voorkomt. 

Indien het blijkt, dat het schip binnen de 
laatste 24 uren een gezondheidsonderzoek over-

eenkomstig de voorschriften van dit besluit 
heeft ondergaan, kan hij het van verder onder
zoek vrijstellen, indien de toestand van het 
schip of van de opvarenden hem tot zoodanig 
onderzoek overigens geen aanleiding geeft. 

29. De geneeskundige, die het onderzoek 
verricht heeft, geeft den burgemeester advies 
omtrent de in het belang der volksgezondheid 
te nemen maatregelen, aan welk advies de 
burgemeester verplicht is onverwijld gevolg te 
geven, behoudens beroep op Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken. 

De kosten op deze maatregelen vallende, ko
men ten laste van het Rijk. 

Ontsmetting geschiedt, zoo noodig, volgens 
de regelen, krachtens artikel 25. der wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n°. 134) vastge
steld. 

30. Het schip wordt dadelijk tot den ver
deren doortocht toegelaten en het verbod van 
gemeenschap met den wal opgeheven, hetzij 
na afloop van het gezondheidsonderzoek, in
dien dit tot geen verdere maatregelen aanleiding 
geeft, hetzij, nadat aan de maatregelen naar 
aanleiding van het gezondheidsonderzoek voor
geschreven, uitvoering is gegeven. In het 
laatste geval kunnen evenwel de opvarenden, 
die bij het gezondheidsonderzoek bevonden 
worden, niet te lijden aan Aziatische cholera, 
noch verschijnselen van die ziekte te vertoonen, 
met toestemming van den met het onderzoek 
belasten geneeskundige, terstond onbelemmerd 
aan den wal worden toegelaten. Vooraf heeft 
ontsmetting der kleederen en reiniging der per
sonen plaats, indien dit door den geneeskundige 
noodig wordt geoordeeld. 

31. Ten bewijze dat het schip tot den verde
ren doortocht is toegelaten, en het verbod van 
gemeenschap met den wal is opgeheven, ont
vangt de schipper van den met het gezondheids
onderzoek belasten geneeskundige eene schrif
telijke verklaring volgens het model door Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken vast te 
stellen en waaruit zal moeten blijken van den 
toestand van het schip, van dien der opvarenden 
en van dien der lading of andere op het schip 
aanwezige goederen, benevens van het aantal 
der opvarenden. 

Eene dergelijke verklaring wordt ook door 
den geneeskundige afgegeven in het geval, be
doeld in het tweede lid van artikel 28 van dit 
besluit, in welk geval daarvoor ook de bevesti
ging van eene vroegere verklaring in de plaats 
kan treden. 

32. De burgemeester van elke gemeente 
waarin eene plaats ligt, als in artikel 26 van dit 
besluit bedoeld, zorgt zoo spoedig mogelijk, 
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op Rijkskosten, in overleg met den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid 
of krachtens genoemd artikel aangewezen ge
neeskundige, voor het personeel en het materi
eel, dat de· geneeskundige voor het gezondheids
onderzoek behoeft en dat noodig is voor de uit
voering van de naar aanleiding van het gezond
heidsonderzoek voorgeschreven maatregelen, en 
voorts voor de voortdurende aanwezigheid van 
zuiver drinkwater en water voor huishoudelijke 
doeleinden, op dat dit aan de schippers, indien 
de geneeskundige het noodig oordeelt, kunne 
worden verstrekt. 

33. Op de krachtens artikel 26 van dit besluit 
aangewezen geneeskundigen zijn toepasselijk 
het eerste en derde lid van artikel 23 van dit 
besluit. 

Zij staan den burgemeester en elken ambte
naar van Rijks- of gemeentepolitie met hun ad
vies ter zijde, wanneer dezen dit behoeven bij 
de uitvoering van wettelijke voorschriften be
treffende de wering of bestrijding der Aziatische 
cholera. 

De ambtenaren van Rijks- en gemeentepoli
tie zijn, voor zooveel hun dienst het toelaat, ver
plicht, met al de hun ten dienste staande mid
delen, onverwijld mede te werken tot de uit
voering van de door bedoelde geneeskundigen 
voorgeschreven maatregelen. 

HOOFDSTUK III. 

SLOTBEPALINGEN. 

34. Onze in dit besluit genoemde Ministers 
zijn bevoegd, de door hen krachtens dit besluit 
genomen beschikkingen of gedane aanwijzingen, 
zoo dikwijls de omstandigheden dit gedoogen 
of noodig maken, op dezelfde wijze als zij 
zijn tot stand gekomen, te wijzigen of in te 
trekken. 

35. Waar in dit besluit sprake is van den 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de Volks
gezondheid, wordt daaronder verstaan de In
specteur, krachtens de Gezondheidswet belast 
met het toezicht op de handhaving van de wet
telijke bepalingen betreffende besmettelijke 
ziekten. 

36. Dit besluit, dat, tenzij het eerder wordt 
ingetrokken, gedurende één jaar van kracht 
blijft, treedt in werking op den tweeden dag na 
dien der dagteekening van het Staatsblad en 
va.n de Staatscourant, waarin het geplaatst is. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken, 
van Financiën, van Waterstaat en van Land
houw, Nijverheid en Handel zijn belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
en gelijktijdig in de Staatscourant zal worden 

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

Het Loo. den 29sten October 1909. 
(!Jet.) WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(!Jet.) liEElfSKER K . 

De Minister van Fi11ancilin, (qet. ) KOLKMA.N. 

De Minister van Wate,·staat, 
(!Jet.) L. H. W. REGOUT. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(get .) A. s. TALAU. 

(Uitgeg. 13 Nov. 1909.) 

29 October 1909. .8ESLUJ1', tot wijziging en 
aanvulling van het Locaalspoorwegregle
ment 1902, deel A, vastgesteld bij Konink
lijk besluit van 18 Augustus 1902 (Staats
blad n°. 170), gewijzigd en aangevuld bij 
Koninklijk besluit van 2 October 1905 
(Staatsblad n°. 281). S. 348. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 21 September 1909, La H., 
Afdeeling Spoorwegen ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 5 
October 1909 no. 23); 

Gelet. op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 25 October 1909, n•. 273, 
Afdeeling Spoorwegen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
I. Artikel 57 van het Locaalspoorwegregle, 

ment 1902, deel A, vastgesteld bij Ons besluit 
van 18 Augustus 1902 (Staatsblad n°. 170), ge
wijzigd en aangevuld bij Ons besluit van 2 
October 1905 (Staatsblad n°. 281) wordt gelezen 
als volgt: 

1. Rollend materieel van spoorwegen, waar
op dit reglement niet van toepassing is, mag 
op de spoorwegen, voor welke dit reglement 
geldt, niet gebruikt worden, dan met vooraf. 
gaande goedkeuring van den Raad van Toe
zicht en met inachtneming van de voorwaarden 
door dien Raad te stellen. 

2. Rollend materieel van een onder dit regle
ment vallenden spoorweg mag op een anderen 
dergelijken spoorweg worden gebruikt, tenzij 
dit gebruik door den Raad van Toezicht is 
uitgesloten. 

3. A. Rollend materieel, behoorende aan 
buitenlandsche spoorwegdiensten en bestemd 
om dienst te doen op baanvakken, ten deele 
op N ederlandsch grondgebied en ten deele op 
dat van een naburig Rijk gelegen, kan met 
vergunning van den Minister van Waterstaat 
voor den dienst op het. gedeelte baanvak hier 

41* 
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te lande worden toegelaten, zonder dat de 
bepalingen van dit reglement betreffende het 
rollend materieel worden toegepast, mits: 

I. het rollend materieel, wat de algemeene 
inrichting en de hoofdafmetingen aangaat, 
zonder bezwaar voor de ve iligheid en de vrije 
ruimte op den spoorweg kan worden toegelaten; 

II. door bestuurders van den spoorwegdienst 
h et bewijs wordt geleverd, dat voor de loco
motieven en tenders voldaan zij aan de bepa
lingen dienaangaande in het naburige Rijk 
van kracht; 

III. het uiterlijk aanzien van de rijtuigen 
en wagens geen twijfel laat omtrent de sterkte 
en den goeden staat van onderhoud van dit 
materieel; 

IV. de rijtuigen inwendig zindelijk onder
houden en voor het gemak van de reizigers 
niet minder goed ingericht zijn, dan op d" 
'ederlandsche spoorwegen, waarop dit regle

ment van toepassing is, wordt geëischt. 
B. Door de bestuurders moeten aan den 

Raad van Toezicht omtrent dit rollend mate
rieel de opgaven worden verstrekt, bedoeld in 
artikel 36, derde lid , en artikel 47, tweede lid , 
en die, welke de Raad bovendien voor het 
toezicht noodig oordeel t . 

C. De vergunning sub A. bedoeld kan ten 
allen tijde door den Minister van Waterstaat 
worden ingetrokken. 

4. Rijtuigen, bestemd voor doorgaand ver
voer en wagens van buitenlandsche spoorwegen, 
zoomede wagens van spoorwegen, waarop wel 
de wet van 9 April 1875 (Staatsblad n°. 67), 
doch niet dit reglement van toepassing is, 
mogen op de spoorwegen, voor welke dit 
reglement geldt, worden gebruikt, mits dit 
zonder bezwaar voor de veiligheid en de vrije 
ruimte op den spoorweg kan geschieden, en 
de rijtuigen en wagens van buitenlandsche 
spoorwegen voldoen aan het voor rijtuigen en 
wagens bepaalde in het derde lid sub A, III 
en IV, van dit artikel. 

5. Bestuurders van den spoorwegdienst zor
gen, dat de algemeenc inrichting en de toe
stand van de in het vorige lid bedoelde rijtui
gen en wagens, die in de treinen van hun 
dienst overgaan, vooraf voldoende onderzocht 
worden en dat die rijtuigen en wagens niet in 
den trein worden geplaatst, indien zij onvol
doende worden bevonden. 

Il. De bijlage tot het algemeen reglement 
voor de spoorwegen , bedoeld in artikel 1 der 
wet van 9 Juli 1900 (Staatsblad n°. 118), in
houdende h et profiel van vrije ruimte, wordt 
vervangen door de bij dit besluit gevoegde 
bijlage. 

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

Het Loo, den 29sten October 1909. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister va,i Waterstaat, 
(get.) L. H. W. RR:GOUT . 

(Ui tgeg. 30 Nov. 1909.) 

Bijlage tot het algemeen reglement voor de 
spoorwegen, bedoeld in art. 1 der wet 

van 9 Juli 1900 (Staatsblad 
n°. 118). (Zie art. 3 

van deel A..) 
Behoort bij K oninklijk Besluit van 29 Octo

ber 1909 (Staatsblad n°. 348). 
Mij bekend, 

De Minister van Waterstaat, 
(get.) L. H . W . REGOUT. 

PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE . 

-- -··c 
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29 October 1909. BESLUIT, tot toepassing van 
artikel 2, artikel 5, § 4, en artikel 6 der 
Rivierenwet. S. 349. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 13 Augustus 1909, La. I., af
deeling Waterstaat; 
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Gezien de Rivieren wet; 
Overwegende, dat in afwachting van den 

uitslag van het onder>:oek, hetwelk aangaande 
toepassing van artikel 6 der Rivierenwet langs 
eenige riviervakken, zooals de Maas in Lün• 
burg, wordt ingesteld, in andere opzichten 
reeds uitvoering aan deze wet kan worden 
gegeven; 

Den Raad van State gehoord, advies van 5 
October 1909, n°. 26; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minis
ter voornoemd vun 25 October 1909, n•. 277, 
afdeeline; Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Vast te stellen de volgende bepalingen tot 

toepassing van artikel 2, artikel 5, § 4, en 
artikel 6 der Rivieren wet: 

Art. 1. De grenslijnen, bedoeld in artikel 
2 der Rivierenwet, zijn: 

a. voor de Schelde, de lijn, gaande over het 
midden van de directiekeet van den calami• 
teusen polder Borssele aan den hoek van Bo,·s· 
sele en den toren der Hervormde Kerk te 
H oofdplaat ; 

b. voor het Veergat, de lijn , gaande over den 
toren van Vrouwepolder op Walcheren en den 
meest noordelijken hoek van den dijk van den 
Onrustpolder op Noord-Beveland; 

c. voor de Ooster-Schelde, de lijn , gaande 
over den toren bij de Hervormde Kerk te 
Zierikzee en den molen van Colijnsplaat op 
Noord-Beveland; 

d. voor het Brouwershavensche Gat, de lijn, 
gaande over den toren van Herkingen op Over
flakke" en het licht op den dijk van den Sir 
Janspolder (Stelhoek) op Duivelancl ; 

e. voor het Goereesche Gat, de lijn , gaande 
over het licht op den dijkshoek bij de Hoornsche 
Hoofden beoosten Hellevoetsluis en het baken 
de Pieter aan de westzijde van den mond der 
haven van D irksland ; 

f. voor de Brie/sche Nieuwe Maa.s, de lijn, 
gaande over de strandpalen n°. 121 en n•. 122½ ; 

g. voor den Rotterdamschen l;Vaterweg, de lijn, 
gaande over de zeeeinden van het Noorder· en 
van het Zuiderhoofd aan den Hoek van Holland ; 

h. voor den IJssel: 
10. wat betreft het K eteldiep of de Ketel, de 

lijn, gaande over de zeeeinden van den Noor• 
der leidam en den Zuiderleidam ; 

20. wat betreft de andere IJsseltakken, de 
lijn, gaande over de zeewaartsche uiteinden 
der wederzijdsche oevers ; 

i. voor het Z wolsche diep, de lijn, aan het 
zeeeinde van den Zttiderleidam bewesten Krag• 
genburg, loodrecht gericht op de as van dien 
dam, en van het punt, waar die loodlijn de 

zeewaarts verlengde as van den onderduiken
den Noorde1·leidam snijdt, die verlengde as en 
verder landwaarts de as van laatstgenoemden 
leidam. 

2. Als hoogwater keerende dijken en hooge 
gronden , bedoeld in artikel 5, § 4, der Rivieren
wet , worden aangewezen : 

1°. de dijken en dammen langs het Panner· 
densch kanaal, van 385 M. boven kilometerraai 
X tot 30 M. beneden kilometerraai XIII op 
den rechteroever, en van het boveneinde van 
den Hoofddam tot 565 M. beneden kilometer
raai XIII op den linkeroever, van welke dijken 
en dammen de buitenbeloopen in rood zijn 
aangegeven op de kaart bijlage I ; (1) 

2°. de hooge gronden te Mook en de be
nedenwaarts daaraan aanslu itende dijk op den 
rechteroever van de Maas van 210 M. beneden 
kilometerraai CLXIV tot 10 M. boven kilo• 
meterraai CLXVI, alsmede de dijken boven 
en beneden Mook op den linkeroever van die 
rivier van 215 M. boven kilometerraai CLXIV 
tot 15 M. beneden kilometerraai CLXVI, alle 
aan weerszijden van de spoorwegbrug aldaar, 
van welke gronden en dijken de buitenrand 
en de buitenbeloopen in rood zijn aangegeven 
op de kaart bijlage II. (1) 

3. Ingevolge artikel 6 der Rivicrenwet wordt 
bepaald, dat artikel 4, § la, dier wet, voor 
zooveel betreft het storten, stapelen of neder. 
leggen van grond, baggerspecie, puin of andere 
zinkende stoffen in of op bij gewoon laagwater 
droog vallende gedeelten van het zomerbed, 
artikel 4, § 1 b en il, en artikel 5, § 1, dier 
wet buiten toepassing blijven voor: 

1°. hot gedeelte van den Biesbosch of het 
Bergsche veld, omsloten door de volgende gren• 
zen, welke in rood zijn aangegeven op de kaart 
bijlage III : (1) 

a. de binnenteen van den Sasdijk te Wer
kendam en van den hoogwater keerenden Rijks
dijk langs den linkeroever der Nieuu:e Merwede 
tot het benedeneinde van de Deeneplaat ; 

IJ . de hoogwater keerende dijken beoosten 
de Bnkke1·skil benoorden het snijpunt der bui
tenkruinli,in van den dijk van den Dussenschen 
polder met de westelijke kruinlijn van den 
Rijksweg Breda-Gorinchem; 

c. de lijn, van het sub b omschreven snij
punt westwaarts op 500 M. afstand benoorden 
en evenwijdig aan de op de kaart bijlage III (1) 
in zwarte bloklijn aangegeven rechternormaal• 
lijn van den A ,ner getrokken tot de as der aan 
de Elftplaat aansluitende aanhechtingsk:rib van 
den Rijksstrekdam boven de Vischplaat; 

(1) Deze bijlagen idjn niet opgenomen. 
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d. de rechte lijn, getrokken van het weste
lijke uiteinde der sub c beschreven lijn naar 
het zuidelijke of benedeneinde van den sub a 
genoemden Rijksdijk op de Deeneplaat; 

2°. het gedeelte van den Biet1bosch of het 
Ber_qsche veld, omsloten door de volgende gren. 
zen, welke in rood zijn aangegeven op de 
kaart bijlage III : (1) 

a. de zuidelijke hoogwater keerende dijken 
van het Eila11d van Dordrecht en het niet binnen 
hoogw"ter keerende dijkeu liggend gedeelte 
van de baan van den Staatsspoorweg op dat 
Eiland wederzijds de halte Willemsdorp; 

b. de westelijke of binnenteen der Rijksbe
kading langs den rechteroever dllr Nieuwe 
Me,·wede: 

c. de buitenkruinlijn der oostelijke en zuid
oostelijke bekadingen van het Zttidplaatje en 
van de Ton_qplaat tot den zuid-oostelijksten 
hoek der bekading van Jaatstgenoemdon polder; 

d. de rechte lijn , gaande over den sub c ge
noemden zuid-oostelijken hoek der bekading 
van de Tongplaat en over het punt, wnar de 
as der Staatsspoorwegbaan benoorden de spoor
wegbrug over het Hollandsch Diep de as der 
kade van den van Dijkpolder bij Willemsdorp 
snijdt . . 

4 . Ingevolge artikel 6 der Rivierenwet wordt 
bepaald, dat artikel 5, § 1, dier wet buiten 
toepassing blijft ten aanzien van de Schelde, 
van den Hollandschen IJssel en van alle bene
den of zeewaarts van de na te noemen lijnen 
g~legen rivieren en stroomen, daarvan evenwel 
uitgezonderd het winterbed langs den linker
oever (zu idzijde) van de Beneden-Merwede tot 
Dordrecht: 

a. op de Beneden-Merwede, de meridiaan van 
den schoorsteen van het stoomgemaal van 
Steenenhoek ; 

b. op de Lek, de rechte lijn, gaande over 
den toren der Hervormde Kerk van Krimpen 
aan de Lek en het punt, waar de as van den 
veerweg op den linkeroever dier rivier aan 
den Elshoi,t aansluit aan de buitenkruinlijn 
van den dijk van de Alblass,rw aard ; 

c. op het Hollandsch Diep, de westelijke voet 
van de spoorbanen wederzijds aansluitende 
aan de spoorwegbrug. 

5 . Ingevolge artikel ö der Rivieren wet wordt 
bepaald, dat ten aanzien van de S chelde en 
van de Zuidhollanclsche en Zeeuwsche stroo
men, welke gelegen zijn bezuiden de eilanden 
Voorne en Putten en de Hoeksrhe Waard, en 
beneden of zeewaarts van de in artikel 4, sub 
c, van dit besluit beschreven grenslijn, artikel 

(1) Deze bijlagen zijn niet opgenomen. 

4, § 1, dier wet buiten toepassing blijft, zoo 
ver als in het volgende is aangegeven : 

1 °. letter a, voor zooveel betreft het maken 
van onderzeesche oeverbekleedingen en be
stortingen tot verdediging van dijken, oevers 
en stranden, het stellen van peilschalen en 
van baken s ten behoeve van de scheepvaart, 
het storten, stapelen en nederleggen van zin
kende stoffen ten dienste van de scbelpdieren
cultuur, alsmede het storten van grond en 
baggerspecie in die wateroppervlakten, waar 
de diepte 16 M. onder laagwater en meer be
draagt ; 

2<>. letters b, c en d ; 
3°. letter e, voor zooveel betreft het verande

ring brengen in een viscbtoestel, als in letter c 
genoemd, of in die bestaande werken, voor 
het maken of verrichten waarvan letter a bui
ten toepassing blijft. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad geplaatst en aan den Raad van State in 
afschrift medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 29sten October 1909. 
(get.) W I L H E L M I N A. 

De Mi11iste:r van Waterstaat, 
(get. ) L. H. W. REGOUT. 

( Uitgeg. 17 Dec. 1909.) 

29 October 1909. BESLUIT van den Minister 
van Landbouw, 'ijverheid en Handel tot 
uitvoering van art. 40 van het Koninklijk 
besluit van 10 Augustus 1909 (S. 290), tot 
vaststelling van een algemeenen maatre
gel van bestuur als bedoeld bij art. 4 der 
Arbeidswet. 

De Minister van L andbouw, Nijverheid en 
Handel; 

Gelet op het bepaalde in art. 40 van het 
Koninklijk besluit van 10 Augustus 1909 
(Staatsblad n°. 290), tot vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld 
bij art . 4 der Arbeidswet: 

Heeft goedgevonden : 
1°. aan de districtshoofden der arbeidsin

spectie tot en met 31 Augustus 1!!10 de be
voegdheid te verleenen om namens hem voor
waardelijk of onvoorwaardelijk vrijstelling te 
verleenen voor geen langer tijdvak clan één 
jaar, tenzij met zijne nadere machtiging, van 
de navolgende voorschriften van bovenaauge
haald Koninklijk besluit, te weten van die 
vervat in de artt. 11, 13 sub A, en 14, alsmede 
van de voorwaarde, omschreven in art. 21 
sub 1, voor zoover deze ingevolge de artt. 23, 
24, 26, 27 en 28 geldt ten opzichte van werk
lokalen , behoorende tot de categorieën D . .E, 
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G, H of I van artikel 19, voorts van de voor• 
waarde, omschreven in art. 21 sub 8, voor 
zoover de:r.e ingevolge art. 27 geldt ten op· 
zichte van werklokalen, behoorende tot catego· 
rie H van art. 19 en van de voorwaarde, om· 
schreven in art. 23 sub 2; een en ander met 
dien verstande, dat de Minister nader zal be· 
schikken, indien de aanvrager bezwaar heeft 
tegen de beslissing van het districtshoofd; 

20. te bepalen, dat met redenen omkleede 
verzoekschriften tot het verkrijgen van v rij
stelling als sub 1°. bedoeld, zullen zijn te 
ri ch ten tot het districtshoofd der arbeidsin· 
spectie en dat adressen, bij welke tegen de be• 
slissing van het districtshoofd bezwaren wor• 
den ingebracht, zullen zijn in te dienen bij 
d en Minister, onder overlegging - in origi· 
nali of in afschrift - van die beslissing. 

's Gravenhage, 29 October 1909. 
De Minister voornoemd, 

(gel. ) A. s. TALMA. 

30 Octol,er 1909. B~SLUIT, tot regeling van 
de rechtspleging bij de landmacht en Yan 
de rechtsmacht ,·an het Hoog Militair 
Gerechtshof in de koloniën Surina,ne en 
Curaçao. S. 350. 

WI J WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Justitie en van K oloniën van 18 Juni 1909, 2de 
Afdeeling A, n°. 549 en van 8 Juni 1909, Afd. B, 
n°. 10 ; 

Gelet op de artikelen 128 en 168 van het Re
geedngsreglement van Suriname en op de ar
tikelen 149 en 189 van dat van Cura;ao; 

Den Raad van Sta te gehoord (advies van 
3 Augustus 1909, n°. 19) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 27 October 1909, 2de Af. 
deeling A, n°. 584 en van 22 October 190!l, Afd. 
B, no. 40; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen : 

Art. 1. De rechtspleging bij de Landmacht in 
de koloniën Suriname en Curaçao wordt uitge
oefend door : 

a. krijgsraden ; 
b. het in Nederland gevestigde Hoog Militair 

Gerechtshof. 
2. Op de in het vorige artikel genoemde 

rechtspleging en de rechtsmacht van het Hoog 
Militair Gerechtshof zijn de in N ederland gel
dende voorschriften van toepassing, voor zoover 
daarvan niet bij dit besluit is afgeweken. 

3. Ieder der genoemde koloniën vormt één 
militair arrondissement. 

Tenzij door den Gouverneur het tegendeel 
wordt bepaald, wordt ieder der koloniën ook 
als één garnizoen aangemerkt. 

Deze laatste bepaling geldt alleen voor de 
toepassing Van dit besluit en heeft dus geen 
invloed op de uitlegging van voorschriften van 
materieel strafrecht of van krijgstucht. 

4. De krijgsraad bestaat uit een rechtsge" 
leerden voorzitter en vier leden, die den r ang 
van officier bekleeden. 

Uit de leden van het Hof van Justitie wordt 
door den Gouverneur, telkens voor den duur 
van twee ja ren, een voorzitter en een plaats
vervangend 'Voorzitter van den krijgsraad be
noemd. Officieren van de zeemacht, alsmede 
gepensionneerde officieren van land- en zee
macht zijn tot lid van den krijgsraad en tot 
officier-commissaris benoembaar. 

5. Het ambt van Auditeur-Milita ir wordt 
uitgeoefend door het openbaar ministerie bij 
het Hof van Justitie. 

Klachten over de vervulling van dat ambt 
worden door het Hoog Militair Gerechtshof ter 
kennis gebracht van den Gouverneur. 

6. Telkens na afloop van eene krijgsvergade
ring zal de Auditeur daarvan schriftelijk kennis 
geven aan den Commandeerenden officier. 

7. Voor het Hoog Militair Gerechtshof staan 
in eersten aanleg alleen terecht: 

a. de commandant van de troepen in de 
kolonie; 

b. alle officieren, een hoogeren rang beklee
dende dan dien van kapitein ; 

c. alle officieren, van welken rang ook, die 
het bevel over eenige stad, sterkte of bezitting 
hebben gevoerd, welke aan den vijand is over
gegaan. 

Ingeval van o v e r t r e d i n g zal de be
klaagde alleen dan worden opgeroepen om in 
persoon voor het Hoog Militair Gerechtshof te 
verschijnen : 

a. wanneer hij het verzoek t ; 
b. wanneer het Hof het noodig oordeelt. 
8. De behandeling van bezwaren tegen opge

legde straffen geschiedt door den rechter, die 
bevoegd zou zijn, indien de klager als beklaagde 
moest terecht staan. 

9. Zoowel ingeval van hooger beroep als bij 
de behandeling door het Hoog Milita ir Gerechts
hof van bezwa ren tegen straffen, za l de appellant 
of klager als regel in de kolonie verblijven. 

Hij za l alleen worden opgeroepen om in per
soon voor het Hoog Militair Gerechtshof te 
verschijnen : 

a. op zijn verzoek ; 
b. wanneer het Hof het noodig oordeelt. 
10. Voor zoover de vonnissen van den krijgs-
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raad geen veroordeeling tot een crimineele straf 
inhouden en geen vervallenverklaring van den 
milita iren stand tengevolge hebben, worden 
zij U>r approbatie toegezonden aan den Gouver
neur, die daaromtrent het advies van het Hof 
van Justitie inwint. 

De Gouverneur 'Verleent de approbatie, wan
neer hij van oordeel is, dat daartegen geen be
zwaar bestaat. 

Meent hij, dat tegen de approbatie bezwaar 
bestaat, dan zendt hlj het vonnis met de daarbij 
behoorende stukken ter beschikking aan het 
Hoog ?.filitair Gerechtshof. 

Voor de toepassing van dit artikel worden 
de navolgende milita ire straffen met crimineele 
straffen gelijkgesteld de doodstraf, de milita ire 
gevangenisstraf van meer dan 5 jaren en de 
cassatie. 

11. Getuigen worden a lleen opgeroepen om 
in persoon voor het Hoog Milita ir Gerechtshof 
te verschijnen, wanneer hét Hof het noodig 
oordeelt. 

12. Onverminderd het bepaalde in het derde 
lid van dit a rtikel wordt aan de zich in de kolo
nie bevindende personen, die ingevolge dit be
sluit worden opgeroepen om in persoon voor 
het Hoog Militair Gerechtshof te verschijnen, 
ten laste van 's Rijks schatkist, overtocht naar 
Nederland verleend en zoo noodig ook terug. 
De overtocht wordt door militairen volbracht 
in de klasse, waarin zij volgens het overtochts
reglement behooren te reizen . Voor andere 
personen wordt de klasse door den Gouverneur 
bepaald. 

Voor zoover zij zich niet in verzekerde be
waring bevinden , hebben de in het vorig lid 
bedoelde personen bovendien recht op een 
vergoeding voor 'Verblijfkosten volgens een 
door Ons vast te stellen tarief. 

Het Hof bepaalt bij de Sententie of, en zoo 
ja tot welk bedrag, de kosten van den over
tocht en de vergoeding voor verblijfkosten van 
den beklaagde of den klager en de getuigen 
ten laste van den schuldige komen. 

Die kosten komen echter, zoowel wat den 
beklaagde als de getuigen betreft, in eersten 
aanleg geheel voor rekening van 's Rijks schat
kist, wanneer de verschijning van den beklaagde 
niet op zijn verzoek geschiedde. In de geval
len, bedoeld sub a van het tweede lid der arti
kelen 7 en 9, wordt van Rijkswege noch over
tocht, noch eenige vergoeding verleend. 

13. Het Hoog Militair Gerechtshof kan het 
verhoor van zich in de kolonie bevindende 
personen aan officieren-commissarissen dan wel 
aan het Hof van Justitie opdragen. 

14. Wanneer de beklaagde zich in de kolonie 

bevindt, geschiedt de uitspraak van door het. 
Hoog Militair Gerechtshof gewezen Sententiën 
door den Auditeur-Milita ir in een openbare ver
gadering van den vollen krijgsraad, zooals die 
alsdan zal zijn samengesteld, in tegenwoordig
heid van den beklaagde. 

De tenuitvoerlegging van de Sententiën ge
schiedt in da t geval op bevel van den Auditeur 
Militair. 

15. De voor het Hoog Militair Gerechtshof 
bestemde rapporten van officieren, die het be
vel hebben gevoerd over eenige stad, sterkte 
of bezitting, welke aan den vijand is overge
gaan, worden, zoo mogelijk door tusschenkomst 
van den Gouverneur der betrokken kolonie, 
aan Onzen Minister van Koloniën ingezonden . 

16. Het Hoog Militair Gerechtshof oefent 
geen toezich t uit op de zich in de kolonie be
vindende gevangenissen of huizen van verze
kerde bewaring, noch op de daarin aanwezige 
gevangenen. 

17. Dit besluit tr eedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen tijdstip. 

Alsdan vervalt het Koninklijk besluit van 
19 Februari 1832 n°. 25, (Gouvernementsblad 
van Suriname n°. 7 ; Publicatieblad van Curaçao, 
herdrukte bundel, n°. 166), waarbij een Regle
ment op de militaire regtspleging bij de Land
magt in de Nederlandsche West-Indische be
zittingen werd vastgesteld , alsmede de Konink
lijke besluiten van : 

15 November 1838 n°. 83 (Gouvernementsblad 
van Suriname 1839, n°. 5; Publicatieblad van 
Curaçao, herdrukte bundel, n°. 218); 

5 December 1847, n°. 73 (Gouvernementsblad 
van Suriname 1848, n°. 6 ; Publicatieblad van 
Curaçao, herdrukte bundel, n°. 275) ; 

25 September 1861, n°. 51 (Publicatieblad va1i 
Curaçao n°. 18) en 

18 Februari 1878, n°. 32 (Gouvernementsblad 
van Suriname n°. 10; P iiblicatieblad van Cu
raçao no. 11). 

18. In afwijking van het tweede lid van het 
voorgaande artikel blijven de aldaar genoemde 
bepalingen van kracht ten aanzien van de zaken 
van alle beklaagden, welke vóór het inwerking
treden van dit besluit naar den krijgsraad zijn 
'Verwezen. 

Het Militair-Gerechtshof voor de Nederland
s,che West-Indische bezittingen blijft in stand, 
totda t in die zaken eindvonnis is gewezen. 

19. Nadat het ?.filita ire Gerechtshof voor de 
Nederlandsche West-Indische bezittingen heeft 
opgehouden te bestaan, wordt het archief van 
dat College overgebracht ter griffie van het Hof 
van Just itie te Paramar-ibo. 

Onze Ministers van J ustitie en van Koloniën 



3 0 0 C 'l' 0 .8 E lt l 9 0 9. 649 

zijn belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in a.fsolirift zal worden medegedeeld aan 
Onze l\finisters van Marine en van Oorlog, aan 
den Ra.ad van Sta.te en aan het Hoog Militair 
Gerechtshof. 

Het Loo, den 30sten October 1909. 

(get.) W I L H E L M I N A. 
De Minister van J «stitie, (qef. ) !'1:i,:ussEN. 

De Minister van Koloniën, 
(get.) DE WAAL MALEFIJT. 

(Uitgeg. 18 Nov. 1909.) 

30 October 1909. BESLUIT, houdende vast• 
stelling van nieuwe regelen ten aanzien 
van de toelating van oorlogsschepen van 
vreemde mogendheden in de Nederland· 
scbe territoriale wateren en het daarbinnen 
gelegen Nederlandsch watergebied. S. 351. 

WIJ WILHELMINA. ENZ. 

Op de gemeenschappelijke voordracht van 
Onze Ministers van Marine, van Oorlog, van 
Buitenlandsche Zaken en van Justitie van 26 
April 1909, Bureau S n°. 333 A geheim, van 
3 Mei 1909, Kabinet Litt. Q 44, van 18 Mei 
1909, Eerste Afdeeling n°. 9229 en van 25 Mei 
1909, 2de Afdeeling A n°. 526; 

Gezien het Koninklijk besluit van 2 Februari 
1893 (Staatsblad n•. 46) houdende bepalingen 
betreffende de toelating van oorlogsschepen 
van vreemde mogendheden in 's Rijks zeegaten, 
havens en binnenwateren ; 

Overwegende, dat het wenscbelijk is ten aan• 
zien v:m de toelating van oorlogsschepen van 
vreemde mogendheden in de Nederlandscbe 
territoriale wateren en het daarbinnen gelegen 
Nederlandscb watergebied nieuwe regelen vast 
te stellen; 

Den Raad van State geboord, advies van 17 
Augustus 1909 n°. 22; 

Gelet op het nader rapport van Onze Minis
ters van Marine, van Oorlog, van Buitenlandscbe 
Zaken en vai; Justitie van 13 September 1909 
Bureau S n°. 51, van 6 October 1909, Kabinet 
Litt. C96, van 11 October 1909, lste Afdeeling 
no. 20960, en v11n ló October 1909, 2de Afdee
ling A n°. 628; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 

te bepalen: 
Art. 1 . Het voren gemelde Koninklijk besluit 

van 2 Februari 1893 (Staatsblad n°. 46) wordt 
ingetrokken. 

2 . (1) Het is, behoudens het bepaalde in 
artikel 4 ten aanzien van eene voorafgaande 

vergunning voor het binnenloopen der daarin 
genoemde zeegaten en het bevaren van 's Rijks 
binnenwateren, aan oorlogsschepen van vreemde 
mogendheden toegestaan zich van uit zee in 
de Nederlandscbe territoriale wateren en het 
daarbinnen gelegen N ederlandsch watergebied 
te begeven, mits zulks geschiede om langs den 
kortston weg en met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 3, de meest nabij de zee 
gelegen reede of haven te bereiken, ten einde 
aldaar te ankeren en mits het aantal, met in
begrip der reeds binnen het Nederlandsch 
rechtsgebied onder dezelfde vlag aanwezige 
oorlogsschepen, niet meer dan drie bedraagt. 

(2) Het in het eerste lid bepaalde verhindert 
niet de vrije doorvaart door de territoriale 
wateren , voor zoover dat in het Volkenrecht 
is erkend. 

3. (1) Bij het bevaren van 's Rijks zeegaten en 
binnenwateren is het aan oorlogsschepen van 
vreemde mogendheden en hunne sloepen niet 
geoorloofd zich te begeven buiten de betonde 
vaarwaters , waarvan door de Rijksloodsen ten 
behoeve van de scheepvaart wordt gebruik 
gemaakt. 

(2) H et doen van plaatsbepalingen en loo
dingen is slechts toegestaan voor zoover zulks 
voor eene veilige navigatie vereiscbt wordt. 

(3) Wij behouden Ons het recht voor de 
stipte naleving van deze bepaling te doen 
controleeren door het schip te doen geleiden 
door een officier van de Koninklijke Marine 
of een ambtenaar van het loodswezen. 

4. (1) Het is aan oorlogsschepen van vreemde 
mogendheden verboden , zonder vergunning 
van Onzen Minister van Marine, de hieronder 
genoemde zeegaten binnen te loopen. of zonder 
zoodanige vergunning 's Rijks binnenwateren 
te bevaren. 

(2) De bedoelde zeegaten zijn die van: 
Terschelling , 
Texel, 
lJtni•iden, 
Hoek van Ho/lall(l, 
Goeree. 

(3) Onder 's Rijks Binnenwateren worden 
verstaan alle bevaarbare wateren, gelegen binnen 
's Rijks zeegaten. 

5 (1) Door Ons k11n in bijzondere gevallen 
vergunning worden verleend om af te wijken 
v11n hetgeen in artikel 2 met betrekking tot 
het aantal oorlogsschepen is voorgeschreven. 

6. (1) Het verblijf van oorlogsschepen van 
vreemde mogendheden binnen het gebied des 
.Rijks mag niet langer dan 14 achtereenvol· 
geode dagen duren. 

(2) Eenzelfde oorlogsschip mag, na zijn ver-
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trek, zonder vergunning van Onzen Minister 
van Marine, niet binnen dertig dagen opnieuw 
één van 's Rijks zeegaten binnenloopen. 

7. (1) De beperkende verbodsbepalingen van 
de artikelen 2, 4 en 6 zijn niet van toepas
sing: 

(2) a. op het oorlogsschip aan boord waar
van zich , blijkens de gevoerd wordende stan
daard of vlag, bevindt een Regeerend Vorst, 
een Lid van een Regeerend Vorstenhuis, de 
President eener Republiek dan wel het Hoofd 
van een Gezantschap eener vreemde mogend
heid in Nederland of het hoofd eener voor 
Nede,·land bestemde Missie van eene vreemde 
mogendheid, en op de begeleidende oorlogs
schepen. 

(3) b. op kruisers voor het politietoezicht 
op de visscherij in de Noordzee door de mogend
heden, voor welke het verdrag van 6 Mei 1882 
(Staatsblad 1884 n°. 40) rechtskracht beeft. 

(4) c. op oorlogsschepen van vreemde mogend
heden, die uitsluitend bestemd zijn voor gods
dienstige, wetenschappelijke of menschlievende 
doeleinden. 

(6) d. op oorlogsschepen van vreemde mogend
heden in gevallen van nood, zeegevaar of 
averij. Zoodra deze oornaken ophouden te 
bestaan , zulks ter beoordeeling van 01rnen 
Minister van Marine, treden de bepalingen 
van de artikelen 2, 4 en 8 weder in werking. 

(6) De uitzonderingen op de beperkende 
verbodsbepalingen, vermeld in de punten a 
tot en met c, zijn slechts toepasselijk tegenover 
de mogendheden, die dezelfde gedragslijn 
tegenover N ederlandsche oorlogsschepen in 
acht nemen. 

8. (1) De in artikel 4 bedoelde vergunning 
moet , voor zoover zij niet langs diplomatieken 
weg is verkregen, worden gevraagd: 

(2) a. Wat betreft de zeegaten: 
voor het zeegat van Terschelling door tu s

schenkomst van den Commissaris der loodsen 
te Terschelling; 

voor het zeegat van Texel of het zeegat 
van Goeree, respectievelijk door tusschenkomet 
van den Directeur en Commandant der Marine 
te Willemsoord of te H ellevoetsluis; 

voor het zeegat van IJ mui den of het zeegat 
van den Hoek van Holland, door tusscben
komst van den Commandant van den aldaar 
gestationneerden oorlogsbodem of bij ontsten
tenis door tusschenkomst van den Comman
dant der fortbezetting . 

(3) b. Wat betreft de binnenwateren: 
in de zeegaten, genoemd in artikel 4, door 

tusscbenkomst van de hiervoren onder a ge
noemde autoriteiten ; 

in de overige zeegaten, door tusscbenkomst 
van den Commandant van den aldaar gesta
tionneerden oorlogsbodem. 

(4) Indi en er geen oorlogsbodem is gesta
tionneerd, behoort de vergunning te worden 
gevraagd door tusschenkomst van den Rijks
havenmeester; bij ontstentenis van dezen, door 
tusschenkomst van den Commissaris der lood
sen, of, indien geen dezer overheden aanwezig 
is, door tusscbenkomst van den Burgemeester. 

9 . (1) Door de overheid, bedoeld in artikel 
8, wordt den Commandant van het vreemde 
oorlogsschip aangeboden een exemplaar dezer 
bepalingen en een door Onzen Minister van 
Marine vast te stellen formulier, bebelzenrl.e 
eenige vragen, welk formuli er naar beste weten 
behoort te worden ingevuld . 

10. (1) Oorlogsschepen van vreemde mogend
heden mogen binnen 's Rijks zeegaten en ter
ritoriale wateren en in het algemeen binnen 
de grenzen des Rijks geen hydrografische- of 
terrein-opnemingen doen, geen oefeningen in 
het doen van landingen, en, zonder verkregen 
vergunning Yan Onzen l\linister van Marine, 
geen vuur-, torpedo- of mijnoefeningen houden. 

(:2) Ue bemanning mag niet dan ongewapend 
aan den wal komen; dit geldt niet voor offi. 
eieren en onderofficieren, voor zooverre betreft 
de sabel of den ponjaard, die tot hunne uni
form behoort. 

(3) De sloepen mogen niet dan ongewapend 
varen. 

(4) Indien gewenscht wordt bij begrafenis
plechtighede11 aan den wal van het verbod, in 
het t weede lid van dit artikel ve rvat, af te 
wijken, moet de vergunning danrtoe gevraagd 
worden aan Onzen Minister van Marine, door 
tusschenkomst van de in artikel 8 genoemde 
autoriteiten . 

(61 Aan boord der oorlogsschepen van vreem
de mogendheden mogen binnen 's Rijks zee
gaten en territoriale wateren geen doodvon
nissen worden voltrokken . 

11 . (1) Oorlogsschepen van vreemde mogend
heden 7.ijn verplicht de bestaande politie-, 
gezondheids- en fiskale wetten en Yerordenin
gen te eerbiedigen en ?.ich te onderwerpen 
aan alle havenreglementen , een en ander voc r 
zoover de oorlogsschepen van de Koninklijke 
Marine daaraan gehouden zijn . 

12 . (1) Aan oorlogsscheµen van vreemde 
mogendheden, binnen het gebied des Rijks 
vertoevende, welke de hiervoor genoemde be
palingen overtreden, kan worden gelast zich 
te verwijderen; zoo noodig kunnen zij met 
geweld daartoe worden gedwongen. 

13. (1) Wanneer langs diplomatieken weg 
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de vergunning tot toelating is verleend, worden, 
indien mogelijk, de buiten de zeegaten en 
havens gestationneerde Rijksloodsen daarmede 
in kennis gesteld. 

(2) In het algemeen zijn deze loodsen bekend 
met den inhoud dezer bepalingen en met het 
al of niet bestaan van gelegenheid tot beant
woorden van een saluut aan de Nederlandsche 
vlag. 

(3) Zij doen van een en ander voor zooveel 
noodig mededeeling en vers trekken verder de 
omtrent vorenstaande bepalingen gevraagd 
wordende inlichtingen aan den Uommandant 
van het vreemde schip, dat door hen geloodst 
wordt. 

14. (1) Deze bepalingen gelden voor vredes
tijd en tegenover oorlogsschepen van vreemde 
mogendheden, welke niet in een oorlog zijn 
gewikkeld. 

(2) Wij behouden Ons voor om in tijden 
van oorlog, oorlogsgevaar of handhaving der 
onzijdigheid en verder in andere bijzondere 
omstandigheden de toelating van oorlo!!"ssche
pen van vreemde mogendheden in de Neder
landsche territoriale wateren en het daarl, innen 
gelegen Nederlandsch watergeb ied , te beper
ken of wel geheel te verbieden. 

(3) Oorlogsschepen van vrcemd<1 mogend
heden, die krachtens dit be~lu,t in cle Neder
landsche territoriale wateren of het daarbinnen 
gelegen Nedcrlandsch watergebied Yertoewn, 
zijn in elk geval verplicht binnen zes uren 
zee te kiezen, zoodra zij daartoe eene uitnoo
diging van of van wege Onzen Minister ,an 
Marine hebben ontvangen. 

Onze Min isters van Marine, van Oorlog, ,an 
Buitenlandsche Zaken 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. 

H et Loo, den 30sten October 1909. 

(get.) W 1 L H EL MIN A . 
Dr Mini.9/ee van Marine , 

(gel .) J . WENTHOLT. 

De Minister van Oorlog, 
(get.) W. COOL. 

De M inister van Builenlandsche Zaken, 
(gel. ) R. UE MARY-ES VAN SWIJS"DEREN. 

De Minister van Justitie, 
(gel. ) NELISSEN. 

( Uilgeg. 26 No,,. 1909.) 

l November 1909. BESLUIT, tot ,ernictiging 
van de besluiten van Burgemeester en 
Wethouders \·an Helmond nn 4 Maart 
1908, waarbij met toepass ing van art. II 
van de wet van l November 1907 (Staats
blad n°. 291) aan CHR. SJCERDEN, M. VA N 

PAREERl:N, A. H. MoLLEMANS en L. VAN 
DER VoRsT, allen aldaar. een afschrift is 
uitgereikt van de akte der vroeger te 
hunnen name gestaan hehocnde vergun
ningen Yoor den verkoop ,:m sterken 
drank in het klein. S. 352. 

WI J WlLHELl\[I~;\ , Y. ·z. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 17 September 1909, 
11°. 7461, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, be
treffende de besluiten van Burgemeester en 
Wethouders van H elmond van 4 Maart 1908, 
waarbij, met toepassing van a rt. II 'van de wet 
van 1 November 1907 (Staatsblad n°. 291) aan 
CHR. SEERDEN, M. VAN PAREEREN, A. H. MoL
LEMANS en L. VAN DER VORST, a llen aldaar, 
een afschrift is uitgereikt van de akte der vroe
ger te hunnen name gestaan hebbende vergun
ningen voor den 'verkoop van sterken drank in 
het klein; 

Overwegende, dat volgens art. II der wet 
van l November 1907 (Stetatsblad n°. 291) aan 
hem . wiens vergunning is ingetrokken op grond, 
dat daarvan gedurende drie maanden achtereen 
opzettelijk niet is gebruik gemaakt, hoewel de 
verkoop van sterken drank in het klein niet ge
durende langer dan drie maanden achtereen op
zette!ij k niet had plaats gevonden, indien hij daar
toe binnendriemaandennahetin werking treden 
van genoemde wet een schriftelijk verzoek tot 
Burgemeester en Wethouders richt, door dat 
College een afschrift van de akte der ingetrok
ken vergunning wordt uitgereikt, door welke 
uitreiking hij in den vroegeren staat van houder 
eener 'vergunning; voor den kleinhandel in ster
ken drank wordt hersteld ; 

Overwegende, dat uit het register der be
sluiten van Burgemeester en Wethouders van 
Helmond niet blijkt, dat de vroeger aan CHR. 
SEERDEN, M. VAN PAREEREN, A. H. MoLLE
MANS en L. VAN DER VORST verleende vergun
ningen voor den verkoop Van sterken drank 
in het klein ingetrokkên zijn ; 

dat veeleer moet worden aangenomen, dat 
de vergunningen, 'vroeger aan bovengenoemde 
personen verleend, respectieYelijk op 1 Mei 
1884, 1 Mei 1904, 1 Mei 1904 en 1 Mei 1901 zijn 
vervallen wegens het niet vóór of op 30 April te 
voren voldoen van het verschuldigde ver
gunningsrecht ; 
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dat derhalve de feitelijke 'voorwaarde ont
breekt, die aan Burgemeester en Wethouders 
alleen aanleiding geven kon tot toepassing van 
de aangehaalde wetsbepaling en bovenvermelde 
besluiten van Burgemeester en Wethouders van 
Helmond dus zijn genomen in strijd met de wet ; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord, advies van 

12 October 1909, n°. 34; 
Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

van Binnenlandsche Zaken van 28 October 
1909, n°. 10940, afdeeling Binnenlandsch Be
stuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovenvermelde besluiten van Burgemeester 

en Wethouders van Helmond van 4 Maart 1908 
te vernietigen wegens strijd met de wet. 

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

Het Loo, den l sten November 1909. 
(,get. ) WILHELM! A. 

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

(Uitg,g . 16 Nov. 1909.) 

November 1909. ARREST van den Hoogen 
Raad houdende beslissing da.,,: 

de vergunninghouder, die zich bij den 
verkoop van sterken drank in het klein, 
dus in de uitoefening van zijn bedrijf 
doet vervangen, dien verkoop moet doen 
geschieden voor zijne r ekening en te 
zijnen name; 

dit geldt zoowel bij vergunning verleend 
aan een natuurlijken persoon, a ls bij ver
gunning verleend aan eene societeit (rechts
persoon). 

De Hooge Raad enz. ; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi: 
Schending of verkeerde toepassing van de 

artt. 2 . 2 ; 8. l. 9°. ; 9. 2. 6°. ; 24. 1°. ; 28. 20.; 
50. 1°. en 4°. der Drankwet, omdat de Recht
bank, bevestigende het vonnis van den Kanton
rechter, ten onrechte ook bij societeits.rer
gunning den eisch stelt, dat bij zoogenaamde 
vervanging in het bedrijf, het bedrijf van den 
vergunninghouder moet blijven, in dien zin, 
dat de pachter van het buffet eener societeit, 
welke vergunning heeft, in het societeitsgebouw 
schenkende, de Drankwet zou overtreden; 

Overwegende, dat aan requirant bij inlei
dende dagvaarding is ten laste gelegd en bij 
het in hooger beroep bevestigde vonnis, met 

zijne schuld daaraan, wettig en overtuigend 
bewezen is verklaard: ,,dat hij in den na
middag van 16 Nov. 1908, te ongeveer 4 ½ uur, 
te Dordrecht, in perceel 3 aan de Binnen 
Walevest, voor welk perceel hem geen ver
gunning was verleend tot verkoop van sterken 
drank in het klein voor gebruik ter plaatse 
van verkoop, - door A. de B., tegen bet aling 
van 10 centen, een borrelglaasje met bitter
jenever, aan mr. A. S., voor gebruik ter plaatse, 
heeft doen verkoopen" ; 

dat dit feit is gequalificeerd en requirant 
deswege is veroordeeld tot de straf gelijk een 
en ander aan het hoofd van dit arrest staat 
vermeld; 

dat blijkens het in hooger beroep bevestigde 
vonnis door en namens requirant is aangevoerd, 
dat het hem ten laste gelegde feit niet straf
baar was, omdat - zoo a l niet kan worden 
aangenomen dat, volgens de Drankwet, bij 
societeitsvergunning de exploitatie van het 
bedrijf voor eigen risico kan geschieden door 
een pachter - hij requirant in elk geval meer 
als zetkastelein dan als pachter was te be
schouwen van de in vermeld perceel gevestigde 
societeit " de Harmonie", aan welke societeit 
de vereischte vergunning tot den verkoop van 
sterken drank in het klein is verleend, zoodat 
hij requirant - nu hij den drank deed ver
koopen aan een lid der societeit in een der 
lokalen van die societeit - volkomen gedekt 
was door die societeitsvergunning; 

dat bij gemeld vonnis dit verweer is verwor
pen, hoofdzakelijk op dezen grond, dat volgens 
de Drankwet, bij vervanging in het bedrijf 
van den vergunninghouder, dat bedrijf toch 
altijd - óók waar het eene societeitsvergun
ning betreft - moet blijven het bedrijf van 
den vergunninghouder , zoodat nu gebleken 
was, dat de bij dagvaarding bedoelde drank
verkoop door requirant geschiedde, voor diens 
eigen rekening en risico, requi rant niet gezegd 
kan worden een zetkastelein te zijn en als 
zoodanig het bedrijf van een vergunning
houder te hebben u i tgeoefend ; 

dat tegen deze beslissing het middel is ge• 
richt en tot ondersteuning daarvan bij pleidooi 
is aangevoerd, dat waar requiran t was pachter 
van het buffet der, in het bij dagvaarding 
vermelde perceel gevestigde, societeit "de Har
monie" en aan die societeit vergunning was 
verleend tot verkoop van sterken drank in 
het klein voor gebruik ter plaatse van verkoop, 
de hem requirant ten laste gelegde verkoop 
door die societeitsvergunning volkomen werd 
gedekt, daar wanneer al a,·t. 24 der Drankwet 
uitspreekt, dat het vergunningsrecht is een 
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persoonlijk onoverdraagbaar recht, dit attikel 
blijkens a l. 2 en 3 meer ziet op vergunningen 
verleend aan natuurlijke personen, doch niet 
zoo zeer het oog heeft op vergunningen aan 
eene societeit verleend, waarbij , blijkens art. 9, 
II 3° der Drankwet, van vergunning aan een 
rechtspersoon sprake is, hoedanige vergunning 
slechts tot haa r recht kan komen bij exploi
tatie van het bedrijf door een pachter daar 
uitoefening van het bedrijf, door den vergun
ninghouder persoonlijk, onmogelijk is ; 

0. daaromtrent: 
dat bij het bestreden vonnis - ofschoon 

daa ruit wel blijkt, dat in het bij dagvaarding 
bedoeld perceel is gevestigd de societeit "de 
Harmonie" - niet a ls vaststaande is aange
nomen dat requirant pachter is van het buffet 
der genoemde societeit, noch dat die societeit 
had de vereischte vergunning tot verkoop van 
sterken drank in het klein ; 

dat evenwel a l kwam een en ander vast te 
staan, zulks de strafbaarheid van het den 
r eguirant ten laste gelegde en al s bewezen 
aangenomen feit, niet zou opheffen; 

dat immers naar de Drankwet het vergun
ningsrecht draagt een geheel persoonlijk ka
rakter en niet is overdraagbaar en in de ge
vallen genoemd bij art. 24 al. 2 en 3 wel wordt 
toegestaan dat het bedrijf van den vel'gunning
houder door een ander wordt voortgezet, doch 
de wet niet toelaat, dat· dit bedrijf door een 
andn als eigen bedrijf wordt uitgeoefend en 
a rt. 28 dat niet gewaagt van een vervanging 
in de uitoefening van het vergunningsrecht, 
dan ook in al. 2 slechts spreekt van een be
voegdheid van den vergunninghouder om zich 
in de uitoefening van zijn bedrijf (den verkoop 
van sterken drank) te doen vervangen d. i. hem 
de bevoegdheid verleent om dit bedrijf door 
middel van een ander uit te oefenen; 

dat echter - nu art. 24 dier wet bepaalt, 
dat behoudens de in al. 2 en 3 genoemde uit
zonderingen het vergunningsrecht uitsluitend 
geldt voor den persoon des verzoekers en uit 
die bepaling in verband met art. 2 Je lid der 
wet volgt, dat uitsluitend die verzoeker, na 
verkregen vergunning, sterken drank in het 
klein mag verkoopen - daardoor aan den 
vergunninghouder den eisch wordt gesteld, dat, 
bij verkoop van sterken drank in het klein, 
hij zelf de werkelijke verkooper zij, met dit 
gevolg, dat wanneer hij zich bij dien verkoop 
(dus in de uitoefening van zijn bedrijf) doet 
vervangen, die verkoop dan moet geschieden 
voor zijne rekening en te zijnen name; 

dat dit stelsel der Drankwet - op grond 
waarvan de r eguirant werd veroordeeld -

geldt zoowel bij vergunning verleend aan een 
natuurlijken persoon a ls bij ,ergunning ver
leend aan eene societeit (rechtspersoon) ; 

dat immers art. 24 al. 1 der Drankwet zonder 
- gelijk in andere artikelen dier wet het geval 
s- voor een societeitsvergunning uitzondering 

te maken, uitdrukkelijk als algemeenen regel 
bepalende, dat de vergunning uitsluitend geldt 
voor den persoon des verzoekers, daarbij geen 
verschil maakt tusschen natuurlijke en rechts
personen of societeiten en de in al. 2 en 3 ge
noemde uitzonderingen die regel onverkort 
laten, ook al kunnen die uitzonderingen slechts 
toepassing vinden bij vergunningen aan na
tuurlijke personen verleend; 

dat verder het persoonlijk karaktei- van het 
vergunningsrecht juist waar het een societeit 
geldt, mede uitkomt in de bepa ling van art. 9, 
6°. der Drankwet, welke niet gedoogt, dat de 
vergunning voor eene societeit ten name van 
een ander wordt verkregen; 

dat ook art. 2 al. l der Drankwet waarnit, 
gelijk werd overwogen, in verband met art. 24 
der wet volgt, dat uitsluitend de vergunning
houder sterken drank in het klein mag ver
koopen, niet het minste onderscheid maakt 
tusschen natuurlijke personen en s ,cieteiten, 
ofschoon men bij dat artikel - gelijk uit de 
volgende alinea blijkt - bepaaldelijk aan 
societeiten heeft gedacht ; 

dat voorts de wetgever in a rt. 28, 2°. a l. l 
der Drankwet in het a lgemeen erkennende de 
bevoegdheid van den vergunninghouder zich 
in de uitoefening van zijn bedrijf te doen ver
vangen, a l weer geen uitzondering maakt voor 
de societeitsvergunninghoudster doch veel meer, 
in de daaropvolgende als juist voor die ver
gunninghoudster, bij zoodanige vervanging een 
gunstiger bepaling maakt dan voor andere 
vergunninghouders; 

dat uit dit a lles volgt, dat, wanneer eene 
societeit-vergunninghoudster (rechtspersoon) 
zich in de uitoefening van haar bedrijf doet 
vervangen, voor die vervanging geldt, wat bij 
vervanging in het bedrijf van den vergunning
houder (natuurlijken persoon) geldt, nl. dat 
alsdan de drankverkoop moet geschieden voor 
r ekening en ten name van de vergunning
houdster; 

dat derhalve, nu blijkens het aangevallen 
vonnis vaststaat, dat requirant den sterken 
drank voor eigen rekening en risico verkocht, 
van eene vervanging in de uitoefening van het 
bedrijf van de socie.,eL-vergunninghoudster in 
den zin der Drankwet, geen sprake kan zijn 
en requirant bij diens verkoop niet gedekt 
werd door de societeits-vergunning; 
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dat dus het middel niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. 
(W. v. 'T R. 8918.) 

1/5 November 1909. CmcULAIRE van de Mi
nisters van Justitie en van Binnenlandsche 
Zaken aan de Commissarissen der Konin
gin betreffende huwelijksbevoegdheid van 
Belgen. 

Wij hebben de eer Uwe tusschenkomst in 
te roepen, teneinde het volgend e ter kennis 
worde gebracht zoowel van de burgemeestei·s, 
hoofden der plaatselijke politie, als van de 
ambtenaren van den burgerlijken stand in 
Uw gewest. 

In de circulaire van onze ambtsvoorgangers 
van 26 September 1906, Afdeeling 1 C, n°. 414, 
§ 2, werd er de bijzondere aandacht op ge
vestigd, dat artikel 4, lid 2, van het op 12 Juni 
1902 te 's Gravenhage gesloten verdrag tot 
regeling der wetsconflicten met betrekking tot 
het huwelijk, goedgekeurd bij de wet van 
24 Juli 1903 (Staatsblad n°. 231), de over
legging van de verklaring eener buitenlandsche 
autoriteit, als in die bepaling bedoeld, niet als 
noodzakelijk vereischte stelt ten bewijze, dat 
er ingevolge de nationale wet van den vreem
deling, of de wet .waarnaar de nationale wet 
uitdrukkelijk verwijst, geene beletselen tegen 
zijn huwelijk bestaan. ,,De ambtenaar van 
den burgerlijken stand - al.dus genoemde 
circulaire blz. 4 - kan de overlegging van 
eene verklaring als bovenbedoeld vorderen, 
maar behoeft zulks niet te doen, indien hij 
overigens voldoende bewijs aanwezig acht voor 
het niet bestaan van beletselen ingevolge de 
nat ionale wet des vreemdelings, of de wet 
waarnaar die nationale wet uitdrukkelijk ver
wijst. Den ambten aar van den burgerlijken 
stand komt te dier zake een geheel. zelfstandig 
oordeel toe." 

Het zelfstandig onderzoek, voor zooveel be
t reft Belgische onderdanen zal worden ver
gemakkelijkt d oor aandacht te sch enken aan 
het hierbijgaande overzicht van de stukken, 
welke in de onderscheiden gev"allen aan de amb
tenaren van den burgerlijken stand behooren 
te worden overgelegd, ten bewijze dat dea an
staande echtgenooten naar de Belgische wet 
bevoegd zijn om een huwelijk aan te gaan. 

In het belang eener vermindering van de 
voor de huwelijksvoltrekking te vervullen for
maliteiten zoude het aanbeveling verdienen, 
dat alléén, wanneer in verband met de over
gelegde stukken twijfel mocht rij zen omtrent 
de huwelijksbevoegdheid der Belgische pa rtij , 

ter zake de overlegging gevorderd werd van 
eene verklaring, af t e geven door de Belgische 
Legatie te 's Gravenhage. 

De Minister van Justitie, 
(get.) NELISSEN. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
(get.) HEEMSKERK. 

STUKKE aan de N ederlandsche A mhte
naren van den Burgerlijken stand over te 
leggen door Belgen, ten bewijze dat zij 
naar de Belgische wet bevoegd zijn om 
een huwelijk aan te gaan. 

I. Een bewijs dat de huwelijksafkondi
gingen in België zonder stuiting zijn afgeloopen. 

Hierbij valt op te merken, dat het niet meer 
noodig is de huwelijksafkondigingen in België 
te doen pl,aats hebben, wanneer de Belgische aan
staande echt,genoot sedert zes maanden in Neder
land woonpl,aats heeft. 

Ingeval van stuiting, de akten of vonnissen 
van opheffing (code civil, art. 68). 

II. Een uittreksel uit de geboorteakte van 
den Belgischen aanstaanden echtgenoot. 

Indien de geboorteakte niet bestaat, kan 
zulks op drie manieren verholpen worden : 

1 o. door een akte van bekendheid ; 
20. door eene verklaring onder eede van den 

aanstaanden echtgenoot; 
30_ door de doopakte van den belanghebben

de indien deze onvermogend is. 
1. Akte van bekendheid. Deze akte wordt 

afgegeven door den kantonrechter (juge de pa ix) 
van de geboorteplaats van den aanstaanden 
echtgenoot of door dien van zijne woonplaats• 
Zij zal bevatten de door twee meerderjarige, 
mannelijke of vrouwelijke getuigen, bloedver
wanten of geen bloedverwanten zijnde, a fge
legde verklaring, houdende voornamen, naam, 
beroep en woonplaat s van den aanstaanden 
echtgenoot en die van diens vader en moeder 
indien dezelve bekend zijn ; de plaats eP zo~ 
na mogelijk het tijdstip van diens geboorte 
en de redenen die hem beletten de geboorte
akte over te leggen. (Code civil, art. 70 et 71.) 

In den vreemde kan deze akte van bekend
heid worden opgemaakt door de bevoegde. 
plaa tselijke o l'e.-heid. 

2. Verklaring onder eede. Indien een der 
aanstaande ech tgenooten zich in de onmogelijk
heid bevind t om zich die akte van bekendheid 
te verschaffen, kan daarin met machtiging der 
r echtbank van de plaats van voltrekking des 
huwelijks, gegeven op verzoekschrift, en na 
verhoor van het Openbaar Ministerie, worden 
verholpen door eene verkla ring onder eed e. 
van den aanstaanden echtgenoot zelf. 
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Van deze verklaring wordt in de huwelijks
akte melding gemaakt (Code civil, ar t . 72bis). 

3. Doo'[XJ,kte. Ingeval van bewezen on
vermogen is het eveneens geoorloofd om het 
gebrek der bij a r t . 70 van den Code civil ver
eischte akte van bekendheid te verhelpen 
door de overlegging van uittreksels uit de 
parochieregisters, bevattende alles wat door de 
akte van bekendheid moest worden gestaafd 
(Besluit van 30 October 1814 en van 7 Mei 1815). 

Welke is de te volgen regel, indien in de 
geboorteakte fouten of onregelmatigheden voor
komen ? 

Deze vraag is opgelost door het advies van 
den Raad van State van 30 Maart 1808, lui
dende a ls volgt : 

,,De Raad van State . 
"Is van oordeel dat, in het geval dat de 

naam van een der aanstaande echtgenooten 
in zijne geboorteakte niet is gespeld als die 
zijns vaders, of dat men zoude hebben na
gelaten een der voornamen zijner ouders te 
vermelden, de getuigenis van de bij het hu
welijk aanwezige vader en moeder of groot
ouders (aïeuls) wat betreft de identiteit vol
doende moet zijn om tot de huwelij ksvoltrek
king over te gaan; dat hetzelfde moet gelden 
bij afwezigheid van den vader en de moeder 
of de grootouders (aïeuls), wanneer zij de 
identiteit bevestigen bij de door hen in wettigen 
vorm gegeven huwelijkstoestemming; dat in
geval de vader en de moeder of de grootouders 
(aïeuls) overleden zijn, de ident' teit op geldige 
wijze wordt bevestigd, voor minderjarigen 
door den familieraad of door den voogd ad hoc 
en voor meerderjarigen door de twee getui,gen 
van de huwelijksakte." 

Deze formaliteiten zijn slechts noodig voor 
de huwelijksvoltrekking en niet voor de af
kondigingen, welke kunnen geschieden overeen
komstig de door partijen overlegde onder
teekende opgaven. 

Overigens heeft men in de practijk de door 
den Raad van State geformuleerde oplossing 
uitgebreid tot alle gevallen waarin de onregel
matigheden van weinig belang zijn en niet 
van dien aard, dat zij de identiteit der partijen 
twijfelachtig maken. 

In het tegengestelde geval behoort de ver
betering van de ondeugdelijke akte langs ge
rechtelijken weg te worden verkregen. 

III. Een bewijs afgegeven door de provin
ciale overheid, dat de belanghebben de voldaan 
heeft aan de nationale militie. Echter wordt 
dat bewij s niet meer gevorderd van personen, 
die den leeftijd van 28 jaren hebben bereikt 
(art. 2 der wet van 16 Augustus 1887). 

IV. Indien een der aanstaande ecl,tgenooten 
r eeds gehuwd is geweest, de akte ten bewijze 
dat het vorig huwelijk is ontbonden (Code 
civil, art. 147). Het huwelijk wordt ontbonden 
door den dood van een der echtgenooten of 
door wettig uitgesproken echtscheiding (Code 
civil, a r t . 227). De weduwnaars en de wedu
wen zullen de authent ieke overlijdensakte van 
hunnen eersten echtgenoot overleggen. De 
gescheiden ech tgenooten zullen, behalve eene 
expeditie van de akte van echtscheidin g, een 
afschrift in behoorlijken vorm van het vonnis, 
waarbij hunne echtscheiding is uitgesproken, 
hebben over te leggen . 

De overlegging van dit laatste stuk is 
voorgeschreven bij eene circulaire van het 
Belgische Departement van Justitie, opdat men 
niet de verbodsbepalingen, voortvloeiende uit 
de artt. 297 en 298 van den Code civil, ont
duike. 

Echter hee.ft deze circulaire geen betrekking 
op de gescheiden vrouw, die een nieuw huwelijk 
wil aangaan met haren eersten echtgenoot. 

V. Eene authentieke expeditie van de even
t ueel verleende dispensatie wat betreft leeftijd, 
bloed- of aanverwan tschap. 

A. Dispensatie wat betreft leeftijd. 
Volgens art. 144 van den Code ci vil kan de 

man geen huwelijk aangaan voordat hij den 
vollen ouderdom van 18 jaren heeft bereikt ; 
de vrouw voordat zij den vollen ouderdom 
van 15 jaren heeft bereikt. 

Dispen~>Ltiën wat betreft leeftijd kunnen om 
gewichtige redenen bij Koninklijk besluit wor
den verleend (art. 145 van den Code civil); 
de door den belanghebbende over te leggen 
expedit ie van dat besluit wordt afgegeven 
door het Departement van Justitie. 

B. Dispensatie wat betreft bloedverwantschap. 
De dispensatie kan worden verleend voor 

huwelijken tusschen oom en nicht, tante en 
neef, oud-oom en achter-nicht, oud-tante en 
achter-neef, zoowel wettige als onwettige (artt. 
163 en 164 van den Code civil). Deze dispen
satie wordt verleend bij Koninklijk besluit. 
De door den belanghebbende over te leggen 
expeditie van dat besluit wordt afgegeven 
door het Departement van Justitie. 

C. Dispensatie wat betreft aanverwantschap. 
De dispensatie kan worden verleend voor 

huwelijken tusscben aanverwanten, zoo wettige 
als onwettige, in denzelfden graad als broeder 
en zuster (art. 162 van den Code civil). Deze 
dispensatie wordt verleend bij Koninklijk be
sluit. De door den belanghebbende over te 
leggen expedit ie van dat besluit word t af
gegeven door het Departement van Justitie. 
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VI. De akte van toestemming der personen 
die hunne toestemming tot het huwelijk moeten 
geven, tenzij deze personen zelf verschijnen 
om van hunnen wil te doen blijken (Code ci\Til, 
artt. 73 en 156). 

Hieronder volgt de lijst der personen die 
hunne toestemming moeten geven tot het 
huwelijk van minderjarigen en van meerder
jarigen, alsmede de aanwijzing der middelen 
om het gebrek der toestemming te verhelpen. 

A. Van de personen wier toestemming wordt 
vereischt. 

l. HUWELIJK VAN MINDERJARIGEN. 

l. WETTIGE KINDEREN. 

Eerste onderstelling : de vader en de moeder zijn 
in leven en in staat hunne toestemming te geven. 

Art. 148 (nieuw) van den Code civil bepaalt, 
dat de zoon en de dochter, die den voll en 
leeftijd van 21 jaren niet bereikt hebben, geen 
huwelijk kunnen aangaan zonder de toestem
ming van hunnen vader en moeder. In geval 
van verschil is de toestemming des vaders 
voldoende. Van dit verschil moet blijken door 
eene verklaring van de moeder zelve waarvan 
akte is genomen, hetzij in de huwelijksakte, 
hetzij in eene bijzondere en a fzonde-:bjke akte. 

Deze bijzondere akte kan zijn eene no
tacieele akte, een deurwaardersexploit, een 
prnces-verba1tl, opgemaakt door eenen ambte
naar van den burgerlijken stand, door een 
Belgisch diplomatiek agent of door een Bel
gischen Consul, of een weigeringsbrief door de 
moeder aan den ambtenaar van den burger
lijken stand gericht. 

De constateering van het verschil IA.at toe 
dat verder zonder eenigen termijn in acht te 
nemen tot de voltrekking van het huwelijk 
wordt overgegaan. 

Tweede onderstelling : de vader of de moeder 
is overleden, afwezig of in de onmogelijkheid 
om zijn wil te verklaren. 

In dit geval is de toestemming van den 
overlevende noodig (Code civil art. 149, nieuw). 

Wat betreft de wijze van bewijs van het 
overlijden, de afwezigheid of van de onmoge
lijkheid om zijn wil te verklaren: zie onder 
littera B. 

Derde onderstelling : de vader en de moeder 
zijn beiden overleden, afwezig of in de onmogelijk
heid om hunnen wil te verklaren. 

In dit geval worden zij vervangen door de 
grootvaders (aieuls) en grootmoeders (aïeules), 
dat is te zeggen, door alle adscendenten tot 
welken graad zij ook behooren (Code civil 
art. 150, nieuw). 

1. Indien slechts adscenden ten in eene 
enkele lijn aanwezig zijn, sluit de naaste den 

daaropvolgenden in graad uit. In denzelfden 
graad moet de toestemming van den groot
vader (aieul) en van de grootmoeder (aïeule) 
worden gevraagd, mpar m geval van verschil 
is de toestemming van den grootvader (aïeul) 
voldoende. 

2. Indien er adscendenten zijn in beide 
lijnen moet iedere lijn geraadpleegd worden 
in den persoon van den naasten adscendent; 
in geval van verschil brengt de verdeeling 
van opinie toestemming mede, welk ook het 
aantal der bloed verwanten in ieder der beide 
l.ijnen zij en zonder dat tusschen de eene en 
de ande re lijn het geslacht overwicht geeft. 

Voorbeeld: de grootvader (aïeul) en de groot
moeder {aïeule) van vaderszijde weigeren hunne 
toestemming, de grootvader (aïeul) van moe
derszijde is overleden, de grootmoeder (aïeule) 
van moederszijde geeft hare toestemming ; het 
huwelijk kan plaats hebben. Het verschil zal 
worden geconstateerd als in de eerste onder
stelling. 

Vierde onderstelling : de vader, de moeder en 
alle adscendenten zijn overleden, afwez;,g of in 
de onmogelijkheid hunnen wil te verklaren. 

Tot op 21-jarigen leeftijd is de toestemming 
van den familieraad noodig. 

2. Natuiirlijke kinderen. 
a. erkende. 
Het erkende natuurlijke kind of dat waar

van de afst amming gerechtelijk is vastgesteld, 
staat ten opzichte van het huwelijk op dezelfde 
lijn als het wettig kind, qiet dit enkele onder
scheid dat het noch grootvaders (aïeuls), noch 
grootmoeders (aïeules) heeft. De door de er
kenning geschapt-n band houdt inderdaad op 
bij degene der ouders van wien zij is uitgegaan, 
behalve wat betreft zekere huwelijksbeletselen 
(Code civil a rtt. 161 en 162). (Zie boven n°. V.) 

Het behoeft dus tot den leeftijd van 21 jaren 
de toestemming van diengene der ouders, die 
het erkend heeft. Inge\Tal van verschil is de 
toestemming des vaders voldoende. 

Indien van de ,ade: en de moeder, dil het 
kind hebben erkend, een van beiden is over
leden, afwezig of in de onmogelijkheid zijn 
wil ce ,erklaren, is de toestemming van den 
ander voldoende. 

Indien de vader en de moeder beiden over- · 
leden, afwezig of in de onmogelijk.beid zijn 
hunnen wil te ,erkln.ren, wordt belanghebbende 
gelijk gesteld met een kind dat niet zoude zijn 
erkend. 

b. niet-erkende. 
Het niet-erkende natuurlijke kind behoeft 

de toestemming van eenen voogd "ad hoc". 
3. Aangenomen kinderen (enfants adoptifs). 
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Het aangenomen kind bluft in zijn natuur
lijke familie. Het zal zich alleen moeten ver
zekeren van de toestemming van zijn natuurlijke 
bloedverwanten en op de gewone wijze. 

Il. H UWELIJK VAN MEERDERJARIGEN. 

1. WETTIGE KINDEREN. 

De zoon en de d och ter , die den vollen leeftijd 
van 21 jaren hebben bereikt, behoeven om een 
huwelijk t e kunnen aangaan de toestemming 
van hunne vader en moeder niet meer op 
volstrekte wUze, dat WIi zeggen, dat het gebrek 
van de toestemming voor hen niet meer een 
onoverkomelijk beletsel is voor de volt rekking 
van het huwelijk. 

Echter eischt de wet, dat bij gebreke van 
d e toestemming van den vader en moeder de 
zoons zoowel a ls de dochters ten opzichte van 
h et voorgenomen huwelijk hun raad vragen 
en een authentiek bewijs overleggen van de 
voldoening aan die formaliteit; dit is wat 
men n oemt de akte van eerbied. 

De akte van eerbied is hetzij eene notarieele 
a kte (1) (Code civil art. 154), hetzij, in geval 
van onvermogen, een proces-verbaal, opge
maakt door den ambtenaar van den bur~er
lijken stand ( 1) en door hem of zijnen gemach
tigde beteekend (al't. 153 nieuw van den Code 
c ivil). Wanneer d e vader en de moeder zijn 
overleden, afwezig of in de onmogelijkheid om 
hunnen wil te verklaren , t engevolge van krank
zinnigheid of om welke ander e r eden ook, be
hoeven de aanstaande echtgenooten, die hunne 
meerderjarigheid (vollen leeftijd van 21 jaren) 
bereikt hebben, geen akte van eerbied te r ich ten 
tot de grootvaders (aïeuls) of grootmoeders 
(aïeules). 

Indien de vader en de moeder niet in het 
hm"elijk toestemmen, moet het kind aan ieder 
hunner een akte van eerbied richten en bij 
gebreke van toestemming na een akte van 
eerbied kan het huwelijk worden voltrokken 
n a verloop van den termijn van ééne maand, 
te r ekenen van af de beteek ening dier akte. 

Het bewij s van het overlijden van d en vader 
en van de moeder , van hunne afwezigheid of 
van de onmogelijkheid waarin zij zich be,inden 
om hunnen wil te verklaren, wordt geleverd 
overeenkomstig de a rtt. 149 en 155 nieuw 
van den Code civil (zie hieronder Iittera B). 

Echter, wanneer het onvermogen betreft, be
hoeven de voorgaande bepalingen niet meer 
in acht t e worden gen.omen (Code civil a rt. 153 
nieuw) wanneer de vader of de moeder, wiens 
raad moet worden gevraagd, geen bekende 

(l ) lJc Belgische consuls hebben de bevoegd
heid om de akten van eerbied te ontvangen 
en te beteekencr!. 
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verblijfpl,aats in België heeft. Het zal voldoende 
zijn, dat eene maand voor de voltrekking van 
het huwelijk de aanstaande echtgenoot wiens 
adscendent gPen bekende v,;,rblijfplaa ts in Bel
gië heeft, voor een am btenaar van den burger
lijken stand of voor eenen Belgischen consul 
verschijne en het feit onder eede bevestige. 
T wee getuigen zullen onder eede dezelfde ver
klaring afleggen. 

Wat betreft de zoons en dochters tusschen 
de 21 en 25 jar en oud behoort hier eene op
merking te worden gemaakt. 

De wet geeft aan den vader en de moeder 
het recht om, wanneer zij hunne toestemming 
weigeren tot het huwelijk van hunnen zoori 
of hunne dochter, ouder dan 21 en jon~er dan 
25 jaar, die wPigering door de rechterlijke 
overheid te doen bekrachtigen. Te dier, einde 
machtigt ar t ikel 152 nieuv. van den Codi- ci vil 
den "ader, en bij gebreke van den vader de 
moeder , om aan de rechtbank de beweeg
redenen van hunne weigering te onderwerpen 
en eene ui tspraak te verzoeken, bevelende, dat 
de huwelijksvoltrekking worde uitgesteld. 

2. NATUURLIJKE KINDEREN. 

a. erkende. 
Wanneer het erkend natuurlijk kind boven 

de 21 jaar oud is, is het e;enals het wettig 
kind onder1vorpen aan dP verplicbting o ,n den 
ras d zijner ouders te vragen - ingeval van 
weigerin~ der toestemming - door middel 
eener akte van eerbied. 

Indien zijn vader en moeder overleden , a f
wezig of in de onmogelijkheid om hun wil te 
V13rk laren zijn, wordt het gelijk gesteld met 
het niet erkende kind. 

b. niet erkende. 
Indien het nat uurlijk kind, ouder dan 21 jaren, 

niet is erkend, behoeft het niemands toestem
ming meer . 

B. Van het bewijs van het overlijden, van de 
afwezigheid of van de onmogelijkheid om zijnen 
wil te ver klaren. 

i. BEWIJS VAN HET OVERLIJDEN. 

1. Dit bewijs wordt in den r egel geleverd 
door de over legging van de overlijdensakte. 

2. Ech ter is de overlegging van de over
lijdensak te niet verplich t . De ar tikelen 2 en 
5 der Wet van 30 April 1896 laten toe het 
overlijden aan te toonen door ande.·e soorten 
van bewijzen zonder onderscheid te maken 
of de belanghebbende meerderjarig of minder
jarig is en of hij a l dan niet in staat is zich 
eene overlijdensakte te verschaffen. 

Deze soorten van bewijs zijn : 
a. A lleen de m der of alleen de moeder is 

overleden. 
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In dit geval kan de overlijdensakte des 
vaders niet geëischt worden indien de moeder 
van het overlijden eene verklaring aflegt. 

Wederkeerig, ingeval van overlijden der 
moeder, wanneer de vader van het overlijden 
eene verklaring aflegt. 

Die verklaring ka,n worden gedaan : 
l. mondeling op het oogenblik van het 

huwelijk; zij wordt dan in de huwelijksakte 
vermeld. 

2. in de akte van toestemming. 
Zij behoeft niet onder eede afgelegd te wor

den, noch door getuigen te worden bevestigd. 
b. De vader en de moeder zijn overleden. 
In dit geval is het vold'lende dat de groot

vaders (aieuls) en grootmoeders (aieules) eene 
verklaring van het overlijden afleggen en dat 
van hunne rnrklaringen melding wordt ge
:man.kt hetzij in de huwelijksakte, hetzij in de 
akte van toestemming ( voor de meerderjarigen 
in eene au thent ieke akte). 

Bovendien kan de grootvader (nieu l) eene 
verklaring a fleggen over het overlijden der 
g rootmoeder (aïeule) en zulks wedorkeerig. 

c. Indien alle adscendenten overleden zijn. 
De ambtenaar van den burgerlijken stand 

kan de ovedegging der overlijdensakten der 
g rootvade:s (Pieuls) en grootmoeders (aieules) 
niet eischen, wanneer de ove.-lijdensakte van 
den vader of van de moeder het overlijden 
hunner ouders vermeldt of wanneer de huwe
lijkstoestemming gegeven wordt door een be
sluit van den familieraa-d. 

Il. BEWIJS VAN DE AFWEZIGHEID. 

De afwezigheid van den adscendent, wiens 
toestemming wordt vereischt, wordt V9St
gesteld: 

1. door de o.,-erlegging van het vonnis de 
afwezigheid verklarende (jugement de décla
ration d'absence) of van het vonnis dat het 
onderzoek (naar de afwezigheid) gelast; 

2. indien een dergelijk vonnis niet is ge
wezen, wordt daarin verholpen door eene 
onder eede afgelegde verklaring van den aan
staanden echtgenoot, wiens adscenden t af. 
wezig is, en van twee getuigen, zoo mannelijk 
a ls vrouwelijk. 

Deze verklaring zal inhouden dat "de ver
blijfplaats van den adscendent onbekend is 
en dat sedert meer dan zes maanden hij niets 
meer van zich heeft laten hooren". Zij kan 
worden afgelegd hetzij op het oogenblik van 
het huwelijk (de huwelijksakte zal er melding 
van maken), hetzij in een of meerdere afzonder
lijke akten opgemaakt voor een ambtenaar van 
den burgerlijken stand of voor eenen Belgischen 
consul. 

III. BEWIJS VAN DE ONMOGELIJKHEID OM 

ZIJNEN WIL TE VERKLAREN. 

H etzelve kan geleverd worden : 
a. door eene verklaring onder eede afgelegd 

door denaanstaanden echtgenoot, wiensadscen
dent niet in staat is, en door twee meerder
jarige getuigen van het mannelijk of vrouwe
lijk geslacht. Zij zal worden afgelegd op het 
oogenblik van het huwelijk of bij eene a f
zonderlijke akte. 

b. door de overlegging van het vonnis van 
onder curateele stelling, van een bewijs van 
opneming in een krankzinnigengesticht of va-n 
eene geneeskundige verklaring door den kan
tonrechter (Juge du Paix) voor gezien ge
teekend. 

IV. STRAFRECHTELIJKE VEROORDEELINGEN 

HET RECHT OM TOESTEMMING TOT HET 

HUWELIJK TE GEVEN, ONTNEMENDE. 

De vader of de moeder verliest het recht 
om toestemming tot het huwelijk z1Jner kin
deren te geven, indien h1J is ve:oordeeld wegens 
schennis van de eerbaarheid of verkrachting 
gepleegd jegens een zijner kinderen. 

Uit het voorgaande volgt, d at naarmate de 
omstandigheden de akte van toestemming kan 
worden vervangen : 

1 °. door het wettelijk bewijs van het ver
schil tusschen adscendenten (Code civil, ge
wijzigd artt. 148 en 150). 

2°. door het wettelijk bewijs van de om
mogelijkheid voor een of meerdere der adscen
denten om hunnen wil te verklaren (Code civil, 
gewijzigde artt. 149 en 150). 

3°. door een proces-verbaal constateerende 
de beteekening eener akte van eerbied (Code 
civil, artt. 152 gewijzigd en 157). 

4°. door eene expeditie van de rechterlijke 
beslissing verwerpende het beroep van den 
vader en moeder tegen de ak te van eerbied 
(Code civil, gewijzigd art. 152). 

5°. de akten van overlijden, van den vader 
en moeder, grootvaders (aieuls) en grootmoe
ders (aieules) wanneer voor overlegging daar
van reden bestaat. 

Wanneer in de overlijdensakten van den 
vader, van de moeder of van de grootouders 
(aieuls) eene letter of een voornaam zijn weg
gelaten, is om de identiteit van den overleden 
persoon met den in de overlijdensakte genoemde 
te staven, voldoende bij minderjarigen de ver
klaring onder eede van de personen wier toe
stemming tot het huwelijk vereischt wordt, 
en voor meerderjarigen, die der partijen en 
der getuigen (advies van den Raad van State 
van 19-30 Maart 1908). 

De overlijdensakten der grootvaders (aieuls) 
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en groot moeders (aïeules) behoeven niet te 
worden overgelegd door den aanstaanden echt
genoot die den vollen leeftijd van 21 jaren be
reikt heeft. Wat betreft de overlijdensakten 
van den vader en moeder, daarin kan worden 
voorzien, hetzij de aanstaande echtgenoot 
meerderjarig of minderjatig is, door eene ver
klaring afgelegd in den vorm voorgesclueven 
bij het gewijzigd a rtikel 155 van den Code civil. 

6°. door een proces-verbaal constateerende 
dat de vader of moeder van een onvermogende 
geene bekende woonplaats in Bel~ië heeft 
(Code civil gewijzigd artikel 153). 

7°. door het wettelijk bewij s van de af
wezigheid van een of meer adscendenten (Code 
civil, gewijzigd artikel 155). 

2 November 1909. füi:SLUl T, tot aanvulling van 
de bij het Koninklijk besluit van :M Maart 
1904 (Staatsblad n•. 66) bepaalde rangschik
king van personeel bij het Technisch 
Bureau van het Departement van K olo
niën voor de vergoeding wegens reis- en 
verblijfkosten. S. 353. 

WIJ WILHELMINA., ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Koloniën van 2 October 1909, Afd. D, no. 37 ; · 

Den R aad van State gehoord (advies van den 
19den October 1909, n°. 23); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 October 1909, Afd. 
D, n°. 8; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Met aanvulling van de bij Ons besluit 

van 24 Maart 1904, n°. 39 (Staatsblad n°. 66), 
aangegeven rangschikking voor de vergoeding 
wegens reis- en verblijfkosten van personeel bij 
het Technisch Bureau van het Departement 
van Koloniën te rangschikken in de klassen, 
bedoeld bij het K oninklijk besluit van 5 J anu
ari 1884 (Staatsblad n°. 4), zooals het luidt in
ge'Volge het Koninklijk besluit van 24 Februari 
1898 (Staatsblad n°. 56) : 

I n de derde klasse : 

De ambtenaren met den titel van werktuig
kundige bij genoemd bureau. 

2. Dit besluit treedt in werking op den twee
den dag nà de dagteekening van het Staatsblad 
en de Staatscourant, waarin het geplaatst is. 

Onze Minister van Koloniën is belast met de 
uit'Voering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
en gelijktijdig in de Staatscourant za l worden 
geplaatst, en waar'Van afschrift zal worden ge-

zonden aan den Raad van State en aan de Alge
meene Rekenkamer. 

Het Loo, den 2den November 1909. 
(get. ) W I L H E L M I N A. 

De Minister van Koloniën , 
(get.) DE WA AL MALE FIJT, 

(Ui tgeg . 18 Nov. 1909.) 

2 November 1909. BESLUIT, tot rangschikking 
van de vergoeding wegens rei s- en verblijf
kosten van de betrekkingen van assistent 
bij de keuringen en van werkopzichter bij 
het Koloniaal Etablissement te Am.9 fer 
dam. S. 354. 

Wr.J WILHEL)IIN A, ,rnz . 
Gezien Onze besluiten 'Van 7 October 1904, 

n°. 49, en 18 April 1907, n°. 46 ; 
Op de voordracht 'Van Onzen Minister van 

Koloniën van 2 October 1909, Afd. D, n°. 37; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

den 19den October 1909, n°. 23); 
Gelet op het nader r apport van Onzen voor

noemden Minister van 28 October 1909, Afd. D, 
n°. 8; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In de klassen, bedoeld bij Koninklijk 

besluit van 5 J anuari 1884 (Staatsblad n°. 4), 
zooals het luidt ingevolge het Koninklijk be
sluit van 24 Februari 1898 (Staatsblad n°. 56) 
worden gerangschikt : 

In de vierde klasse : 
De assistenten bij de keuringen en de werk

opzichters bij het Koloniaal Etablissement te 
A,nsterdam. 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag nà de dagteekening van het Staats
blad en de Staatscourant, waarin het geplaatst is. 

Onze Minister van Koloniën 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 ge
zonden aan den Raad van State en aan de Al
gemeene Reke~amer. 

Het Loo, den 2den November 1909. 
(qet. ) W IL H E L M I N A. 

De Minister van Koloniën, 
(ge t.) DE WAAL MALE~'lJT. 

(Uitgeg. 18 Nov. 1909.) 

4 November 1909. BESLUJ'l', waarbij onthElf• 
fing van den werkelijken dienst bij de mi
litie is verleend. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Binnenlandsche Zaken en Oorlog van 20 Oc
tober 1909 1, 0 . 1723, afdeeling Mili tie en Weer
baarheid , en van 30 October 1909, afdeeling 

4;/,* 
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Militie en Landweer (M.) n°. 137, betreffende 
een verzoek om ontheffing van verderen wer
kelijken dienst bij de militie van ,JoHANNES 
ARNOLous vVou-rERS, te Goeh (Duitschland), 
loteling voor de lichting der nationale militie 
van 1904 voor de gemeente Amsterdam, en 
behoorende tot het 7de regiment infanterie : 

Overwegende : 
dat JOHANNES ARNOLDUS WouT1ms, ge

boren te Huissen op 17 November 1884, voor 
de lichting van 1904, voor de nationale mili
tie werd ingeschreven in de gemeente Am
ster,lam, op grond van art. 13, eerste zinsnede, 
1°. in verband met art. 14, eerste zinsnede, 
10., der Militiewet 1901, vermits hij Nederlan
der was en in het Duitsche Rijk verblijf hield; 

dat, nadat hem bij de loting een dienstplich
tig nummer was ten deel gevallen en hij bij 
onherroepelijke uitspraak van den militieraad 
tot den dienst was aangewezen, hij op ló 
Maart 1904 bij de Militie is ingelijfd; 

dat hij, blijkens de bij zijn verzoekschrift 
overgelegde verklaring, afgegeven door den 
Koninklijken Pruissischen Regeeringspresident 
te Düsseldorf, dd. 27 Augustus 1908, op zijn 
verzoek, en op grond zijner vestiging te Goch, 
de Pruissische nationaliteit heeft verkregen 
en dientengevolge krachtens art. 7, 1°., der 
Wet op het Nederlanderschap en ingezeten
schap van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 
268), gewijzigd bij de wet van 8 Juli 1907 
(Staatsblad no. 177), het Nederlanderschap 
heeft verloren ; 

dat volgens art. 4 van het tusschen Neder
land en het Duitsche Rijk gesloten en bij de 
wet van 13 Januari 1906 (Staatsblad n°. 4) 
goedgekeurde Vestigingsverdrag, de onderda
nen van elke der beide contracteerende par
tijen die zich binnen het gebied der andere 
partij hebben gevestigd of aldaar verblijven, 
in het andere land niet kunnen worden on
derworpen aan persoon lijken dienst in het le
ger, bij de marine, bij de landweer of den 
landstorm of in eenig ander op militaire wijze 
georganiseerd korps, noch aan eenige daarvoor 
iu de plaats tredende geldelijke verplichting; 

dat het beginsel, in evengenoemd artikel 
nee~gelegd, er vanzelf toe leidt, om hem, die 
Duitsch onderdaan is geworden en in het 
Duitsche Rijk gevestigd is, evenmin te onder
werpen aan eenige verplichting als in dat ar
tikel bedoeld ; 

Gezien de derde zinsnede van art. 113 der 
Militiewet 1901 ; 
· Hebben goedgevonden en verstaan: 

aan den loteling JOHANNES ARNOLDUS 
WouTERS, voornoemd, ontheffing van den 

werkelijken dienst bij de militie te verleenen 
voor het nog onvervuld gedeelte van zijn 
diensttijd. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en Oorlog zijn, ieder voor zooveel hem ann
gaat, belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in de Nederlandsche Staatscourant zal 
worden geplaatst. 

Het Loo, 4 November 1909. 
(get.) WIL H E L M I N A. 

De Jlfini,9ter van B innenlandsche Zaken, 
(qef. ) HE~~MSKK RK . 

De Minister van Oorlog, (get. ) W. CooL. 

ó Yovemb~· 1909. .Bi,;sLUIT, houdende bepa
lingen omtrent vr ijdom van den accijns 
voor zout, benoodigd in chloorzinkfabrie
ken . S. 355. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op · de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 4 October 1909, n°. 68, Accijnzen; 

Gezien art. 74, Ir. c, der wet van 27 Septem
ber 1892 (Staatsblad n°. 227), houdende bepa
lingen omtrent den -accijns op het zout; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
19 October 1909, n°. 20); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 1 November 1909, n°. 39, 
Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Vrijdom van den accijns toe te kennen voor 
h'et zout, benoodigd in chloorzinkfabrieken en 
zulks op den voet van het Koninklijk besluit 
van 19 Augustus 1898 (Staatsblad n°. 202). 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit. hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 5den November 1909. 
(get. ) WILH.!!;LMI.N A. 

De M inister van Financiiin, (get. ) KoLKMAN. 
(Uügeg. 18 Nov. 1909.) 

5 November 1909. BESLUIT, tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld in artikel 385c van het Burger
lijk Wetboek, zooals dit luidt ingevolge 
de wet van 27 September 1909 (Staats
blad no. 322). S. 356. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister 'Van 
Justitie van den 6den October 1909, 3de Af
deeling B, n°. 585; 

Gelet op artikel 385c van het Burgerlijk 
Wetboek; 
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Den Raad van State gehoord (advies van 
den 26sten October 1909, n°. 38); 

Gezien :-1et nader rapport van Onzen Mi
nister van Justitie .van den 2den November 
1909, 3de Afdeeling B, n°. 563; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. De kennisgeving, bedoeld in ar

tikel 385c van het Burgerlijk Wetboek, ge
schiedt in den vorm van het bij dit besluit 
behoorende model A. 

2. Voor zoover de minderjarigen geboren 
zijn te Amsterdam, geschiedt de kennisgeving 
op de volgende wijze: 

met betrekking tot hen, wier naam aan
vangt met een der letters A tot F, aan den 
griffier van het Kantongerecht Amsterdam n°. 1, 

met betrekking tot hen, wier naam aan
vangt met een der letters G tot L, aan den 
griffier van het Kantongerecht Amsterdam n°. 2, 

met betrekking tot hen, wier naam aan-
vangt met een der letters M tot S, aan den 
griffier van het Kantongerecht Amsterdam n°. 3, 

met betrekking tot hen, wier naam aan
vangt met een der letters T tot Z, aan den 
griffier van het Kantongerecht Amsterdam n°. 4. 

3. Voor zoover de minderjarigen geboren 
zijn te Rotterdam, geschiedt de kennisgeving 
op de volgende wijze : 

met betrekking tot hen, wier naam aan
vangt met een der letters A tot H, aan den 
griffier van het Kantongerecht Rotterdam n°. 1, 

met betrekking tot hen, wier naam aan
vangt met een der letters I tot Q, a an den 
griffier van het Kantongerecht Rotterdam n°. 2, 

met betrekking tot hen, wier naam aan-
vangt met een der letters R tot Z, aan den 
griffier van het Kantongerecht Rotterdam n°. 3. 

4. Bij samengestelde namen wordt steeds 
ten opzichte van de voorgaande artikelen 
2 en 3 met de eerste hoofdletter van den 
naam rekening gehouden. 

5. Het register, bedoeld in artikel 385c 
van het Burgerlijk Wetboek, wordt inge.-icht 
volgens het bij dit besluit behoorend model B. 

6. Elke bladzijde bevat slechts de rechter
lijke beschikkingen met betrekking tot den 
minderjarige, wiens naam en voornamen aan 
het hoofd daarvan staan vermeld. 

Wanneer deze bladzijde geheel beschreven 
is, wordt, zoo noodig, voor denzelfden minder
jarige eene nieuwe bladzijde met hetzelfde 
hoofd aangelegd, waarop naar de eerstaange
legde bladzijde wordt verwezen. 

7. Elke inschrijving in het register wordt 
door den griffier onderteekend en van dag
teekening voorzien. 

8. Op het register wordt door den griffier 

een alphabetische klapper gehouden. Artikel 4 
vindt ten deze toepassing. 

9. De kennisgevingen, het register en de klap
per worden kosteloos vanwege het Rijk verstrekt. 

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. 

Het Loo, den 5den November 1909. 
(get.) W I L H E L M I N A. 

De Mini8ter van JU8titie, (get.) NELISSEN. 

( Uitgeg. 11 Nov. 1909.) 

DIENST. 
MODEL A. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 5 No
vember 1909 (Staaf,9b /ad n°. 356 ). 

Mij bekend, 
De Minister van Justitie, (get.) NELISSEN. 

KENNISGEVING 

ingevolge art. 385c van het Burgerlijk Wetboek. 

Den Heer Griffier van het Kantongerecht 
te 

Griffier van 
te 

GRIFFIE VAN . den. 

te . . . . . . . . . 
Met betrekking tot . . . . . 

1. Naam van de(n) minderjarige: 
... .. 

Voornamen : . 

. 19 .. 

2. 

3. 
............ 

Dag, jaar en plaats van geboorte : 
. . . ... 

4. Naam, voornamen en woonplaats van 
den vader: . 

5. aam, voornamen en woonplaats van 
de moeder: 

. ...... . .... . 
heb ik de eer U mede te deelen, dat 

a.) bij beschikking van . . . 
van den . . . . . . . 19 . ., (1) 

b.) door (2) . . . . . . • 
. . . . . . . ., op den . . . . 19 ., 
ter griffie is afgelegd de verklaring, houdende (3) 

De Griffier: 

N.B. Voor el,ken minderjarige is éé:n kaart 
te gebruiken. 

(1) In te vullen uittreksel van de uitspraak, 
voorzoover bedoeld in artikel 385c van het 
Burgerlijk Wetboek. 

(2) In te vullen den naam, voornaam en 
woonplaats van hem, die de verklaring heeft 
afgelegd. 

(3) In te vullen uittreksel der verklaring, be
doeld in de artikelen 387a of 387c, tweede lid, 
van het Burgerlijk Wetboek. 
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MODEL B. 
Behoort bij Koninklijk besluit van 5 Novem

ber 1909 (Staatsblad n°. 356). 
Mij bekend, 

De Minister van Justitie, (get. ) NELISSEN. 

R E G I S T E R bedoeld in artikel 385c van het Burgerlijk Wetboek, 
gehouden door den Griffier van het I(antongerecht te . . . . 

begonnen den . . . . . 
geëindigd aen . . . 

NUMMER VAN HET BLAD. 
1. Naam van de(n) minderjarige: 
2. Voornamen : 
3. Dag, jaar en plaats van geboorte : 
4. Naam, voornamen en woonplaats van den vader: 
5. Naam, voornamen en woonplaats van de moeder: 

Volgnummer Rechter, die 
der in te de beschikking 
schrijven Dag van de genomen heeft 

rechterlijke beschikking of ter wiens 
beschikking of griffie de ver-

of ve rklaring. afgelegde ver- klaring is af-
klaring. gelegd. 

I II JIT 

6 November 1909. Bi;:sLUIT, houdende aanwij
zing van de posten bedoeld bij art. 4, litt. c, 
der wet van 9 Mei 1890 (Staatsblad n°. 78). 
s. 357. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de gemeenschappelijke voordracht van 
Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken 
van 17 Juli 1909, 2de Afdeeling, no. 14020, 
en van Onzen Minister van Financiën van 
den 22sten Juli 1909, n°. 6, Afdeeling Pensi
oenen ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 7 
September 1909, n°. 15; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers, dd. 25 October 1909, no. 
19182, en van 29 October 1909, n°. 91, Afdee
ling Pensioenen; 

Gezien artikel 4, litt. c, der wet van 9 Mei 
1890 (Staatsblad n°. 78) tot rei,reling van de 
pensioenen der burgerlijke ambtenaren ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met intrekking van het Koninklijk besluit 

van 8 ,Juni 1891 (Staatsblad n°. 99), als de 
. ,t '"l , edoeld bij artikel 4, litt. c, der wet 

Uittreksel van de rechterlijke uit-
spraak, voorzoover daarbij een of 

meer der beschikkingen zijn gegeven, 
bedoeld in art. 385c van het Burger- 0PMER· 

lijk Wetboek, of van de verklaring, KIN0EN. als bedoeld in art. 387a of art. 387c, 
tweede lid van het Burgerlijk 

Wetboek. 

IV V 

' 

van 9 Mei 1890 (Staatsblad n°. 78) aan te wij
zen de binnen de keerkringen gelegen posten, 
alsmede de daarbuiten gelegen posten in China, 
benevens die gevestigd in Japan, met inbe
grip van Korea, en in Perzië. 

Onze Ministers voornoemd zijn, ieder voor 
zoover hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk geplaatst zal worden in 
het Staatsblad en in de Staatscourant, en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State en aan den Pensioenraad voor 
de Burgerlijke Ambtenaren. 

Het Loo, den 6den November 1909. 
(get.) WILHELM IN A. 
De M inister van B uitenlandsche Zaken, 

(get.) R. DE MAREES VAN SwINDEREN. 
De Minister van Financiën, (get.) KoLKMAN. 

(Uitgeg. 1 Dec. 1909.) 

8 November 1909. BESLUIT, houdende vast
stelling van de onderscheidingsvlag voor 
Rare Koninklijke Hoogheid JULIANA, 
Prinses van Oranje Nassau, Hertogin van 
Mecklenburg. S. 358 . 
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WIJ WILHELJ\'llNA, ENZ. 
Gezien artikel 27 van de Grondwet ; 
Het wenschelijk achtende eene onderschei• 

dingsvlag vast te stellen voor Onze geliefde 
Dochter, Hare Koninklijke Hoogheid JULIANA , 
Prinses van Oranje Nassau, Hertogin van 
Mecklenburg; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
De door Hare KÓninklijke HoogheidJ ULIAN A, 

Prinses van Oranje Nassau, Hertogin var. 
Mecklenburg te voeren vlag is een langwer• 
pige vlag van oranje kleur, waarvan de hoogte 
•;, van de lengte bedraagt, driehoekig uitge
sneden over 1/ 3 van de lengte van de vlag ; in 
vier vakken verdeeld door een staand vierar• 
mig krui s van Nassausch blauw, ter breedte 
van % van de hoogte der vlag, het midden 
van het kruis liggende op 6/ 12 van de lengte 
der vlag, gerekend van ue bruekzijde; in het 
midden van het kruis een medaillon van oranje 
kleur , ter middellijn van 3/ 14 van de lengte 
van de vlag, waarop geplaatst Ons wapen 
zooals d it is vastgesteld bij het Koninklijk 
Besluit van den lOden Juli 1907 (Staa.tsblad 
n°. 181), nader gewijzigd bij het Koninklijk 
Besluit van den 13den Juli 1909 (Staatsblad 
n°. 271) : het schild gedekt met de Koninklijke 
Kroon ; in het bovenste oranjcvak aan de broek• 
zijde een jachthoorn van azuur, gesnoerd en 
geopend van keel , beslagen van zilver (Oranje); 
in het onderste oranjevak aan de broekzijde 
een aanziende stierenkop met afgerukt halsvel 
van sabel, gehoornd van zilver, getongd van 
keel en gekroond met eene drieblad ige kroon 
van goud (Mecklenburg). 

Onze Ministers van Oorlog en van Marine 
zijn belast met de uitvoering van dit Besluit, 
dat in de Staatscourant en in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

H et Loo, den 8sten November 1909. 
(.fjet. ) WILHELMINA. 

De Minister van Oorloq, (get.) W . CooL. 
De Minister va.n llfarine, (get.) J . WENTHOLT. 

(Uitgeg . 15 Jan. 1910.) 

10 November 1909. BESLUIT, houdende aan· 
vulling van art. 7 van het K oninklijk be
sluit van 2 December 1823 (Staatsblad 
n°. 49), gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
20 April 1873 (Staatsblad n°. 44). S. 369. 

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

Binnenlandsche Zaken van 5 Ootober 1909, n°. 
5581/3, afdeeling Hooger en Middelbaar Onder
wijs; 

Gezien het Koninklijk besluit van 2 December 
1823 (Staatsblad n°. 49), gewijzigd bij Konink-

l ijk besluit van 20 April 1873 (Staatsblad n°. 44); 
Den Raad van State gehoord, advies van 

26 October 1909 n°. 25; 
Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

voornoemd van 6 November 1909, n °. 7373, 
afdeeling Hooger en Middelbaar Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan; 
In artikel 7, eerste lid, van bovengemeld be

sluit van 2 December 1823 (Staatsblad n°. 49) 
worden achter de woorden "Dit verhuren zal" 
ingevoegd de tusschen komma's geplaatste 
woorden "behoudens Onze autorisatie tot 
onderhandsche verhuring". 

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

Het Loo, den !Oden November 1909. 
(.fjet. ) WILHELlHN A. 

De Ministe1· van Binnenlandsche Zaken, 
(.fje t .) . HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 23 No1J . 1909.) 

11 November 1909. B11:sLUIT, tot vaststelli ng 
van een Reglement voor de scheepvaart 
ter beveiliging van de beweegbare 
bruggen in de spoorwegen Amste,·dmn
Dtrecht, Utrecht-Amersfoort, Utrecht-Arn
hem en Uit-echt-Box/el over de Keulsche 
Vaart, van de rivier de L ek te V,·eeswijk 
tot A111 s fe1·do111. S. 360. 

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

Waterstaat van 1 September 1909, La. D., 
afdeeling Spoorwegen ; 

Gelet op artikel '27, laatste lid , der wet van 
9 April 1876 (Staatsblad n°. 67); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
19 October 1909, n° . 27); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor• 
noemden Minister van 8 November 1909, 
n°. 262, afdeeling Spoorwegen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
I . vast te stellen het "Reglement voor de 

scheepvaart ter beveiliging van de beweegbare 
bruggen in de spoorwegen Amste,·dam
Utrecht, Utrecht-Amersfoo.-t, Utrecht- Arnhem, 
en Utrecht-Box tel, over de Keulsche Vaart, 
van de rivier de Lek te Vreeswijk tot Amster
dam, zooals dat hiernevens is gevoegd. 

IL te bepalen , dat met het inwerkingtreden 
van het sub I bedoelde reglement is vervallen 
het bij Koninklijk besluit van 12Mei 1876(8taats
blad n°. 103) vastgestelde reglement voor de 
scheepvaart ter beveiliging van de beweegbare 
spoorwegbruggen over het Kanaal , genaamd 
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de Keulsche Vaart van de rivier de Lek te 
Vreeswijk tot Arnsferda,n. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Slaafs· 
blad zal worden geplaatst en aan den Raad 
van State zal worden medegedeeld. 

Het Loo, den Uden November 1909. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Minisfe,· van Waterstaat, 
(get. ) L. H. W. REGOUT . 

(Uifgeg. 30 Nov. 1909.) 

REGLEMENT VOOR DE SOHEEP
V AART, ter beveiliging van de beweegbare 
bruggen in de spoorwegen Amsterdam
Utrecht, Utrecht-Amersfoort, Utrecht
Arnhem en Utrecht-Boxtel over de 
Keulsche Vaart, van de rivier de Lek 
te Vrees wijk tot Amsterdam. 

Art. 1 . Alleen de brugwachters zijn bevoegd 
de bruggen te openen, te sluiten of eenig 
deel daarvan te verzetten. 

2. (1). De bruggen worden ten dienste van 
de scheepvaart zooveel mogelijk geopend ge
houden. Is er tijdelijk geen scheepvaart dan 
kunnen de bruggen gesloten blijven. 

(2). Met het sluiten van de bruggen wordt 
aangevangen tien minuten vóór het tijdstip, 
waarop een trein de brug zal bereiken . Indien 
door weersgesteldheid of andere buitengewone 
omstandigheden het sluiten vermoedelijk meer 
tijd dan gewoonlijk z,,l vorderen, wordt daar
mede zooveel vroeger aangevangen, als voor 
de tijdige sluiting noodig is. 

(3). Voor werktreinen worden de bruggen 
gesloten na aankomst bij• en verzoek tot ge 
bruik van de bruggen . 

(4). Alvorens over te gaan tot het sluiten 
van de brug geeft de brugwachter het sein 
dat de doorvaart gestremd is. 

(6). Door bestuurders der betrokken spoor• 
wegdiensten wordt aan het spoorwegpersoneel 
eene Instructie gegeven, waarin geregeld wordt 
op welke wijze vertragingen of wijzigingen in 
den treinenloop ter kennis van den brugwach
ter worden gebracht. Deze Instructie behoeft de 
goedkeuring van den Minister van Waterstaat. 

3 . (1). Bij iedere brug is een seinpaal ge
plaatst, waarlangs een rood geschilderde bol 
tot eene hoogte van ten minste 6.80 Meter 
boven de spoorstaven kan worden opgehaald 
en waaraan een lantaarn, gevende groen en 
rood licht ter hoogte van 3.90 M. boven de 
spoorstaven kan worden vertoond. 

(2). Is de brug geopend dan wordt dit 
aangeduid: 

bij dag door den geheel opgehaalden rood en bol, 

bij nacht door het groene licht naar beide zij-
den schijnend in de richting van het vaarwater. 

Is de brug gesloten dan wordt dit aangeduid: 
bij dag door den geheel neergelaten rood en bol, 
bij nacht door het roode licht naar beide zij-

den schijnend in de richting van het vaarwater. 
(3). De doorvaartopening van iedere brug 

wordt bij nacht door groene zijlichten aange
geven. 

(4). Nachtseinen worden gegeven van een 
half uur nà zonsondergang tot een half uur 
vóór zonsopgang. 

(6). Bij mist worden bij dag zoowel de nacht
als de dagseinen gegeven. 

(6). De beide onmiddellijk achter elkaar lig
gende bruggen aan de Jeremic te Utrecht, in 
de spoorwegen Utrecht-A.rnhe,n en lJtrecht
' s-Hertogenbosch, worden ten opzichte van de 
seinen als een enkele brug beschouwd. 

4 . Bij het naderen 011 het doorvaren van 
eene brug moeten de bevelen van den brug
wachter door de schippers stipt worden opge
volgd, onverminderd de naleving van cte be
palingen van het Algemeen Reglement van 
politie voor rivieren, kanalen, havem, sluizen, 
bruggen en daartoe behoorende werken onder 
beheer van het Rijk, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 13 Augustus 1891 (Staatsblad 
n°. 168), het laatst gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 24 December 1908 (Staatsblad 
n°. 421), eu van het Bijzonder Reglement van 
politie voor de Keulsche Vaar t, vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 13 Mei 1892 (Staatsblad 
n°. 100), gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
12 October 1901 (Staatsblad n°. 216), voorzoover 
die bepalingen hier toepasselijk zijn en in de 
daarbij behandelde onderwerpen door dit re
glement niet wordt voorzien. 

5 . (1). Bij het naderen van iedere brug moeten 
de schippers bij de aan weerszijden daarvan 
gestelde afstandpalen waarop het woord "lang
zaam" hunne zeilen strijken of in de gei 
brengen, de mechanische beweegkracht geheel 
of gedeeltelijk buiten werking stellen, de trek
dieren zeer langzaam laten stappen en in het 
algemeen de vaart van het schip zoodanig 
verminderen dat hot, bij de op een afstand 
van 26 Meter uit de brug geplaatste stoppalen , 
waarop de woorden: ,,Stop :.:!6 Meter", toi 
stilstand gebracht kan worden, ingeval de 
brugwachter dit noodig acht. 

(:.:!). Bij harden wind, sterken stroom of bij 
anelle vaart van het schip zijn do schippers 
verplicht de noodige maatregelen te nemen 
om de vaart van het schip te verminderen en 
de goede richting er van te verzekeren . 

(3). In geen geval mogen de sch ippers ge-
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durende het gesloten zijn of gedurende het 
sluiten van de brug deze met hunne schepen 
zonder schriftelijke vergunning van den brug
wachter, dichter naderen dan tot de bovenbe
doelde stoppalen. 

(4). De schippers moeten door geluidseinen 
of door roepen den brugwachter tijdig waar
~chuwen dat bun schip de brug nadert. 

(5). Nadat de brugwachter toestemming heeft 
gegeven en niet vroeger, wordt het schip naar 
de brug gestuurd en zóó langzaam voortbe
wogen, dat geen deel van de brug of van de 
remmingwerken door het stooten van het schip 
kan worden beschadigd. 

(6). Indien door mist of andere oorzaken de 
bol of het licht dor lantaarn aan de seinpaal 
niet duidelijk zichtbaar is, worden de schepen 
buiten de stoppalen der bruggen gehouden 
totdat van den brugwachter vergunning tot 
doorvaren is verkregen. 

6 . (1). Bij het doorvaren van de bruggen 
mogen de schepen niet meer gang hebben dan 
voor het besturen noodig is. 

(2). Bovendien zorgen de schippers dat bij 
het doorvaren ankers of kettingen niet buiten 
boord uitsteken en andere voorwerpen niet 
dan zoodanig, dat zij met de bruggen of 
remmingwerken niet in aanraking kunnen ko
men, terwijl ook van het tuig geen touwwerk 
of zeilen met de brug of de remmingwerken 
in aanraking mogen komen . 

(3). Het is verboden met haken, boomen of 
andere voorwerpen het bout-, muur- of ijzer
werk van de bruggen aan te raken ; de rem
mingwerken, schuifhouten en haalpennen of 
ringen zijn hiervan uitgezonderd. 

(4). Bij het verminderen van de vaart of bij 
het vastmaken van de schepen geschiedt het 
uitbrengen van kettingen of touwen aan de 
meerpalen (die voor niets anders mogen ge
bruikt worden); het uitlirengen van een anker 
mag slechts in onvermijdelijke gevallen ge
schieden. 

(5). De schippers zorgen, dat geene schade 
wordt toegebracht aau de schepen , steigers, 
heien, bokken of andere werktuigen, gebezigd 
voor herstelling of vernieuwing van de brug
werken of voor uitdieping van het vaarwater 
in of nabij eene van de bruggen. 

7. Het is verboden : 
tusschen de stoppalen in artikel 5, eerste 

lid bedoeld, langer te ve rtoeven dan volgens 
het oordeel van den brugwachter noodig is; 

schepen in de openingen van eene der brug-
gen te doen stilhouden ; 

schepen aan eenig deel der bruggen vast te 
l eggen of te verhalen . 

Dit laatste mag alleen geschieden aan de 
remmingwerken, met inachtneming van den 
afstand, bepaald in artikel 5, zoolang de sche
pen verplicht zijn op het openen van eene der 
bruggen te wachten. 

8 . (1). Binnen de stoppalen varen de schip
pers elkander niet voorbij dan met toestem
ming van den brugwachter. 

(2). Buiten de stoppalen wacht ieder schip, 
totdat de schepen, welke zich nader bij de 
brug bevinden, zijn doorgevaren. 

(3). Rijksscbepen, se hepen , welke dienst ver
richten ten behoeve van den Staat en schepen 
dienende tot openbaar middel van vervoer, 
worden vóór alle andere schepen doorgelaten. 
In zoodanig geval verplaatsen de daarvoor 
door den brugwachter niet aangewezen schepen 
zich binnen de stoppalen, echter niet in de 
richting naar de spoorwegbrug. 

(4). Ingeval een vaartuig, dat getrokken wordt 
een zeilend of een door mechanische kracht 
voortbewogen schip tusscben de stoppalen zou 
ontmoeten, is het vaartuig, dat getrokken 
wordt, verplicht vóór den stoppaal te wachten. 
totdat het andere vaartuig gepasseerd is. 

(6). Buiten deze gevallen is voor alle tege
lijk aankomende schepen de voorrang van door
varen toegekend aan de met den wind of met 
den stroom varende schepen, zoodat die sche
pen, welke tegen den wind of tegen den stroom 
varen, voor den stoppaal moeten wachten. 

Bij verschil beslist de brugwachter. 
9 . Wanneer meer dan één schip, aan de

zelfde zijde, voor de gesloten brug aankomt, 
zal het later aankomende op behoorlijken af
stand achter het voorgaande blijven . 

10. Na het weder geopend zijn van eene 
brug varen de schepen slechts met vergunning 
van den brugwachter door, en wel naar volg
orde van aankomst behoudens de inachtneming 
van den voorrang, in artikel 8 omschreven . 

11 . Wanneer een schipper weigert zijn schip 
in de opening van of nabij eene brug naar de 
aanwijzing van den brugwachter te doen stop
pen, in beweging te brengen of ie verhalen, 
is deze, desnoods ondersteund door den sterken 
arm, bevoegd op kosten van den onwillige het 
noodige te verrichten om die aanwijzing te 
doen uitvoeren. 

12. Schepen waarvan het niet te vreezen is 
dat zij in de brugopening zullen beklemd 
n1ken, kunnen met vergunning van den brug
wachter door de opening onder de beweegbare 
brug tijdens deze gesloten is, worden doorgelaten. 

1 3. Wanneer een schip vastraakt en daar
door het sluiten van eene brug ten dienste 
van het spoorwegverkeer belet wordt, zijn de 
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bestuurders van den betrokken spoorwegdienst 
bevoegd, onder toezicht van het bestuur der 
gemeente, waarin die brug gelegen is, op 
kosten van den schipper of den eigenaar van 
het s::h ip het noodige te verrichten om aar. 
deze belemmering een einde te maken. 

14. Onder schepen worden in dit reglement ver
staan alle soorten van vaartuigen of houtvlotten. 

Onder schippers worden verstaan zij, die op 
het scb i p het gezag uitoefenen of met de 
leiding daarvan belast zijn. 

Onder brugwachters worden verstaan ook die 
personen, welke den brugwachter vervangen. 

15. (1). Aan de brugwachters is de handha
ving van de bepalingen van dit reglement 
opgedragen. 

(2). De brugwachters, de ambtenaren bedoeld 
in artikel 8 sub 1° tot 6° van het Wetboek 
van Strafvordering en de ambtenaren aan wie 
door den Staat of de betrokken spoorweg
onderneming het toezicht over eene brug is 
opgedragen zijn met het opsporen van de 
overtredingen van dit reglement belast-

16. Aan de ambtenaren van den spoorweg, 
met de handhaving van dit reglement belast, 
wordt op hunne aanvraag door het hoofd van 
het bestuur der gemeente, waarin eene brug 
gelegen is, en door alle ambtenaren met open
baar gezag bekleed, bijstand verleend. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 
11 Novembet· 1909 (Staatsblad n°. 360). 

Mij bekend, 
De Minister van Waterstaat, 

(get. ) L. H. W. REGOUT. 

11 November 1909. .BESLUIT, houdende bepa• 
ling van den dag, waarop de wet van den 
27sten September 1909 (Staa tsblad n°. 322) 
in werking treedt. S. 361. 

Bepaald op 1 Decenibe,· 1909. 

12 November 1909. BESLUIT van den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Haudel, 
houdende nadere vaststelling van het for
mulier betreffende de inlevering door de 
werkgevers van de opgaven, benoodigd tot 
vastetelling der premie en het fo rmulier 
der loonlijsten, bedoeld in art. 46 der 
Ongevallen wet 1901. 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel ; 

Gezien de artt. 46 en 46, lit- b en !it. c, 
der Ongevallenwet 1901 (wet van 2 Januari 
1901, Staatsblad n°. 1, h1atstelijk gewijzigd bij 
de wet van 1 Juli 1909, Staat•blad n°. 249); 

Gelet op de wet van 28 April · 1906 (Staats
blad n°. 100); 

Heeft goedgevonden : 
het formulier betreffende de inlevering door 

de werkgevers van de opgaven, benoodigd tot 
vaststelling der premie en het formulier der 
loonlijsten, bedoeld in art. 46 der Ongevallen
wet 1901, vastgesteld bij besluit van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken van 10 
December 1902, afdeeling Arbeid, n°. 6490, 
met ingang van 1 Januari 1910 te vervangen 
door de formul ieren, vastgesteld overeenkom
stig de bij deze beschikking gevoegde modellen. 

's Gravenhage, 1:.1 November 1909. 
De M inister 1,oonioe1nd, 

(ge t.) A . S. TALMA. 

Bedrij fsletter en -nummer 
• HALFJAAR 19 

Naam en voorletters van den werkgever : 
(Ingeval de werkgever een naamlooze ven

nootschap of coöperatieve vereeniging of 
een publiekrechtelijk lichaam is, den r,aam 
daarvan in te vullen.) 

Woonplaats van den werkgever : 
(Gemeente, straat en huienummer.) 

bedrijf 
Verzekeringsplichtig( e) bed rij ,·en 

Gemeente waar het bedrijf 
de groep van bedrijven 

wordt uitgeoefend: 

A, Formulier van premie berekening. 

Indeeling der onderneming 
of van het bedrijf of van 
de groep van bedrijven . 

Totaal bedrag van het loon, 
dat blijkens achterstaande 
loonlijst voor premiebe
rekening in aanmerking 

Klasse. 

komt. f 
Bedrag der premie per één 

gulden loon . . . . . f 
Totale premie , verkregen 

door vermenigvuldiging 
van vorenbedoeld totaal 
loon bedrag met de premie 

Gevaren
cijfer. 

per één gulden loon . f . . . 

Aldus naar beste weten overeenkomstig 
de waarheid ingevuld te . . . . , 
den . . 19 

"' Onderteekening van den werk• 
gever of van dengene die hem rech
tens vertegenwoordigt. 

Vastgesteld bij beschikk ng van den Mi
nister van Landbouw, Nijverheid en Handel 
van 12 November 1909, n°. 1963, afdeeling 
Arbeidersverzekering. 
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13 November 1909. BESLU I T, tot regeling van 
den herijk der maten en gewichten in 
1910 en 1911. S. 362. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 6 Octo
ber 1909, n°. 4521, Afdeeling Nijverheid; 

Gelet op artikel 15, litt. a der wet van 7 
April 1869 (Staatsblad no. 57), waarvan de ge
wijzigde tekst is bekend gemaakt bij Konink
lijk besluit van 29 November 1874 (Staatsblad 
n°. 143); 

Den Raad van State gehoord, (advies van 2 
November 1909, no. 22) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Landbouw, Nijverheid en Handel van 
10 November 1909, no. 5344, Afdeeling Nijver
heid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
1°. de maten en gewichten moeten in het 

jaar 1910 of 1911 worden onderworpen aan 
den herijk, bedoeld bij artikel 15, litt. a, der 
bovengenoemde wet; 

2°. de herijk heeft plaats binnen het tijdvak, 
van 1 Ja:r.uari 1910 tot en met 31 December 
1911; 

3°. aan Gedeputeerde Staten der provinciën 
wordt opgedragen het tijdstip te bepalen , waar
op de herijk voor elke gemeente binnen het 
onder ·2,o_ genoemde tijdvak zal geschieden; 

4°. het merk van goedkeuring, dat in 1908 
en 1909 bij den ijk en herijk van maten en ge
wichten gebezigd is, is geldig tot 1 Januari 
1912. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het L oo, den 13den November 1909. 

(get.) WIL HEL MINA. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel,, 
(get.) A. S. TALMA. 

(Uitgeg . 21 Nov. 1909.) 

15 November 1909. ARREST van den Hoogen 
Raad, houdende beslissing, dat de in 
art. 34 der Drankwet gestelde verbods
bepaling zonder uitzondering geldt voor 
elke localiteit, waarvoor geene vergunning 
is verleend, en alzoo ook voor de localiteit 
van eene societeit, die geene vergunning 
heeft. 

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

de requirant voorgesteld bij memorie: 
Schending, althans verkeerde toepassing der 

artt. 34 en 50 der Drankwet j0 • art. 1 van de 
wet van 2.! Apri l 1855 (Stbl. n°. 32) en de 
artt. 216 en 391 en vlg. Strafv ., doordien: 

1°. voor een societeitslokaal bij de wet geen 
verlof wordt geëischt; 

2°. niet door wettige bewijsmiddelen is be
wezen, dat requira!1t in zijne tegenwoordigheid 
heeft toegelaten, dat een ander drank aan de 
gasten heeft verkocht uf toegediend, zijnde 
juist gebleken dat requirant niet tegenwoordig 
was; 

Overwegende, dat het beroep in cassatie 
onbeperkt is ingesteld doch niet is ontvanke
lijk voor zooverre het is gericht tegen de in 
het vonnis vervatte vrijspraak; 

0. voor zooverre het beroep is ontvaukelijk ; 
dat bij inleid.ende dagvaarding den requirant 

in de tweede plaats is ten laste gelegd : ,.dat 
hij op 8 Nuv. 1908 des namiddags circa 10¾ 
uur te Vaals in eene localiteit van het door 
hem bewoonde aan den Gemmenicherweg 4 
gelegen huis in zijne tegenwoordigheid heeft 
toegelaten dat een vrouwspersoon aan E. S., 
aan H. M. en aan W. 'r., ieder twee borrel
glaasjes samoswijn 'l'00r gebruik ter plaatse 
van verkoop heeft verkocht, zulks terwijl 
voor geen locali teit van dat huis eenigerlei 
vergunning tot den verkoop van sterken 
drank in het klein, noch aan iemand verlof 
tot den verkoop van welken drank ook, was 
verleend, zulks nadat hij bij vonnis van de 
Arrond.-Hechtbank te Maastricht dd. 20 Febr. 
1907 is 'Veroordeeld gewordeu wegens over
treding van art. óO § 1 sub 2°. der Drankwet, 
welk vonnis, bij tegenspraak gewezen , onher
roepelijk is geworden na verloop van drie nije 
dagen na den 20 Febr. 1907 zonder cassati e
aanteekening daartegen"; 

0. wat betreft het tweede middel hetwelk 
als den vorm betreffende het eerst moet wor
den behandeld ; 

dat de Kantonrechter, op de bij zijn vonnis 
genoemde wettige bewijsmiddelen het hier
boven omschreven ten laste gelegde feit met 
requirants schuld daaraan wettig en overtui 
gend bewezen heeft geoordeeld, behalve juist 
de omstandigheid dat dit toelaten van requi
rant in zijne tegenwoord-igheid is geschied, zoo
dat dit middel hierop berustende, dat die 
omstandigheid niet door wettige bewijsmiddelen 
zou zijn bewezen verklaard , feitelijken grond
slag mist; 

0. dut ter ondersteuning van het eerste 
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middel is aangevoerd, dat voor een societeits• 
lokaal, het in art . 34 der Drankwet bedoeld 
verlof niet wordt geëischt ; 

dat deze bewering evenwel is ongegrond , en 
dus, al mocht vaststaan - wat te dezen niet 
het geval is - dat de bij dagvaarding om· 
schreven lokaliteit is een sociëteitslokaal , zulks 
de strafbaarheid van het den requirant ten 
laste gelegde niet zou opheffen ; 

dat immers art. 34 der Drankwet verbiedt 
in eene lokaliteit waarvoor geen vergunning 
is verleend, zonder verlof van het in dat 
artikel genoemd gezag, anderen dan sterken 
drank, te verkoopen voor gebruik ter plaatse 
van verkoop ; 

dat, blijkens de geschiedenis der wet, deze 
verbodsbepaling is in het leven geroepen om 
het clandestien tappen te voorkomen, ter be
reiking van welk doel de wetgever, allen die, 
zonder vergunning te hebben, anderen, welke 
ook, dan sterken drank verkoopen voor gebruik 
ter plaatse, aan zekere controle heeft willen 
onderwerpen en heeft gebonden aan het hebben 
van verlof tot dien verkoop ; 

dat derhalve de in genoemd art. 34 geheel 
algemeen gestelde verbodsbepaling zonder 
eenige uitzondering geldt voor elke localiteit 
waarvoor geer. vergunning is verleend, en 
alzoo óók voor de localiteit van eene societeit 
die geen vergunning heeft ; 

dat alzoo het middel niet tot cassatie kan 
leiden ; 

Verklaart het beroep niet-ontvankelijk voor 
zooverre dit ook is gericht tegen de in het 
vonnis vervatte vrijspraak ; 

Verwerpt het beroep overigens. 
(W . v. 'T R. 8929.) 

15 November 1909. ARREST van den Hoogen 
Raad, houdende beslissing, dat in den zin 
van artikel 2 der Jachtwet buiten den 
eigenaar van den grond alleen hij als 
rechthebbende op de jacht op den grond 
is te beschouwen, die zijn recht om te ja
gen ontleent aan een zakelijk jachtrecht, 
aan eene huur- of pachtovereenkomst van 
den grond of aan eenig zakelijk recht op 
d ien grond, niet dus als huurder van de 
jacht. 

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

requirant voorgesteld bij memorie: 
dat de inleidende dagvaarding nietig ver• 

klaard had moeten worden op grond : 
10. van onjuistheid van des requiran ts daar

in aangegeven leeftijd ; 
20. dat daarin is aangegeven, dat de requi-

rant bij het bejagen van het er in bedoeld 
stuk land, niet voorzien zou zijn geweest van 
een bewijs van vergunning van den eigenaar of 
rechthebbende, wat wel degelijk het geval was ; 

Overwegende, dat de requirant in eersten 
aanleg heeft terecht gestaan voor het Kanton
gerecht te Zwolle ter znke: dat hij den 24 No
,·ember 1908 des middags circa 121/ , uur on
der de gemeente Zwolle in Dieze zich heeft 
bevonden in het jachtveld, een perceel wei
land, zonder voorzien te zijn van een schrif
telijk bewijs van vergunning van den eigenaar 
of rechthebbende met een geweer in jagende 
houding, daarmede dat weiland in eigendom 
toebehoorende aan K . v. B. , landbouwer te 
Zwolle, bejagende, zulks na op 1 December 
1907 door den Kantonrechter te Zwolle op te
genspraak, wegens jachto,ertreding te zijn 
ve roordeeld, welk vonnis in hooger beroep op 
13 F ebruari 1908 werd bevestigd ; zijnde het 
door den beklaagde tegen laatstgemeld von
nis ingesteld cassatieberoep op 4 l\fei 1908 
verworpen ; 

dat de requirant bij het bestreden vonnis 
aan dat feit is schuldig verklaard en deswege 
is veroordeeld als aan het hoofd dezes is ver• 
meld ; 

0. ten aanzien van het voorgestelde mid
del: 

dat dit niet tot cassatie kan leiden , daar de 
vermelding van des beklaagdes leeftijd in de 
dagvaardiug niet op straffe van nietigheid is 
voorgeschreven, terwijl de vermelding van on
ware feiten in de dagvaarding wel des be
klaagden vrijspraak van die feiten niet de 
nietigverklaring der dagvaarding tot gevolg 
moet hebben; 

0 . echter ambtshalve: 
dat den requiran t blijkens den boven weer

gegeven inhoud der dagvaarding is ten laste 
gelegd het bejagen van een aan zekeren v. B. 
in eigendom toebehoorend perceel grond, zon
der voorzien te zijn van een schriftelijk be• 
wijs van vergunning van den eigenaar of recht• 
hebbende; 

dat bliikens de lOde overweging van het be
streden vonnis de requirant zich tegen die 
aanklacht heeft verdedigd met een beroep op 
eene schriftelijke vergunning om het voorbe
doelde perceel te bejagen hem namens den 
eigenaar van het perceel afgegeven ; 

dat de Rechtbank echter een onderzoek naar 
het bestaan dier vergunning overbodig heeft 
geacht, omdat vaststond, dat het jachtrecht 
op dat perceel aan een ander was verhuurd, 
zoodat de eigenaar, zoolang die huur duurde, 
daarover niet kon beschikken ; 
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dat de Rechtbank dus klaarblijkelijk heeft 
aangenomen, dat - ingeval van verhuur der 
jacht op eenig stuk grond - de huurder der 
jacht is de rechthebbende daarop in den zin 
vnn art. 2 der jachtwet, zonder wiens sch rif
telijke vergunning ter plaatse niet mag wor
den gejaagd ; 

dat echter die opvatting der Rechtbank is 
onjuist, daar in den zin van art. 2 der jacht
wet buiten den eigenaar van den grond al
leen hij als rechthebbende op de jacht op dien 
grond is te beschouwen, die zijn recht om te 
jagen ontleent aan een zakelijk heerlijk jacht
recht, aan eene huur- of pachtovereenkomst 
van den grond of aan eenig zakelijk recht op 
dien grond ; 

dat derhalve de Rechtbank het gemis van 
eene schriftelijke vergunning van den eigenaar 
of rechthebbende ten aanzien van den requi
rant ten onrechte heeft aangenomen op grond, 
dat hij zoodanige vergunning niet had van 
den huurder der jacht op den door hem be
jaagden grond, met het gevolg, dat omtrent 
dit ook in de dagvaarding opgenomen bestand
deel der ten laste gelegde overtreding geene 
behoorlijke beslissing in het bestreden vonnis 
voorkomt en dit op grond van schending van 
artt. 221 en 211 in verband met de artt. 223 
en 257 Strafvordering behoort te worden ver
nietigd; 

Vernietigt het vonnis der Arrondissements
Rechtbank te Zwolle den 29 April 1909 in deze 
zaak gewe.r;en ; 

Rechtdoende krachtens art. 106 R. 0 . : 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

Arnhem, ten einde op het bestaande hooger 
beroep opnieuw te worden berecht en afge-
daan. (W. v. 'T R. 8931.) 

15 November 1909. ARREST van den H oogen 
Raad , beslissende dat de bepalingen van 
de artt. 50, 53 en 54 van de Verordening 
op de Straatpolitie te Deventer niet meer 
dan eene beperking van de rechten van 
eigendom bevatten en dus, als zijnde in 
overeenstemming met art. 625 B. W. in 
verband met art. 144 der Grondwet en art. 
135 der gemeentewet, niet de grenzen van 
de bevoegdheid der /!'emeentebesturen 
overschrijden. 

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

requirant voorgesteld bij memorie: 
I. enz., 
III. Schending, althans verkeerde toepas. 

sing van de artt. 151 en 152 der Grondwet, 
artt. 625, 626 en 641 B. W., de wet van 25 

Mei 1880 (Stbl. n°. 89), de artt. 151 der ge
meentewet, 50, 53 en 54 van de verordening 
op de straatpolitie der gemeente Deventer; 

Overwegende, dat bij voormeld vonnis van 
den Kantonrechter wettig en overtuigend is 
bewezen verklaard , hetgeen aan den beklaagde 
bij dagvaarding is ten laste gelegd, alsmede 
zijne schuld daaraan, t.w. : dat hij den 20 Nov. 
1908, des namiddags circa 5 uur, te Deventer 
op de openbare straat aan het Noorderplein 
twee lokvogels, t. w. een tukker en een berm
sijsje, eenigc lijmgarden en twee vangnetten 
heeft vervoerd, zonder schriftelijke vergunning 
van B. en W . van Deventer, - waarop de 
Kantonrechter die feiten heeft gequaliflceerd 
en den requirant te dier zake veroordeeld als 
hierboven is vermeld ; 

0. enz.; 
0. dat het derde middel. blijkens de toe 

lichting, berust op de stelling, dat de artt. 50, 
53 en 54 der voormelde verordening op de 
straatpolitie te Deventer "in hun direct en 
onmidellijk gevolg, den inwonenden in de ge
meente Deventer, eigenaars of rechthebbenden 
van gronden binnen of buiten het gebied der 
gemeente gelegen, feitelijk en geheel het recht 
ontnemen zich meester te maken van de vogels, 
welke zich op de hun toekomende gronden 
bevinden, Art. 50 der genoemde verordening, 
voor zoover het verbiedt vervoer van ieder 
vangtoestel of van gevangen vogels langs den 
openbaren weg, binnen de gemeente Deventer, 
tast dus, in zijn direct en onmiddellijk gevolg, 
de wettelijke eigendomsrechten der ingezetenen 
in hooge mate aan, het gebruiksrecht der zaak 
gedeeltelijk vern ietigende, en treedt eveneens 
in zijn direct en onmiddellijk gevalg, op het 
gebied, dat door de wet van 25 Mei 1880 
(Stbl. n°. 89) geheel wordt beheerscht, om welke 
redenen de verordening in deze bepaling moet 
worden geacht onverbindend en het ten laste 
gelegde feit niet strafbaar" ; 

0. hieromtrent dat de bedoelde artt. 50 en 
53 voor zooveel ten deze van belang, luiden : 
"Art. 60. Onverminderd de bepalingen der wet 
op de jacht en visscherij en der wet van 26 
Mei 1880 (Stbl. n°. 89) is het verboden vogel· 
nesten uit te halen of te verstoren, eieren uit 
de nesten weg te nemen, vogeleieren te ver
voeren, vogels te vangen of te dooden, lijm
garden, klepkooien, vangnetten , strikken, klem
men of andere vangtoestellen, lokvogels al of 
of niet in kooien, of vogelaas te plaatsen of 
te vervoeren ; a. op of langs de straat, op de 
algemeene begraafplaats of op eenigen voor 
den publieken dienst bestemden grond, zonder 
eene schriftelijke vergunning van B. en W., 
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op eerste vordering van de politie te vertoo
nen, b. op grond van derden anders dan met 
schriftelijke vergunning - die op eerste aan
vrage der politie moet worden vertoond - of 
in gezelschap van den eigenaar of rechtheb
bende ; 

"Onder "vogel" wordt in dit artikel verstaan 
elke soort, niet behoorende tot het wild, ge
noemd in de Jachtwet, of tot het uit- of niet
uitvliegend pluimgedierte ; 

,,De in strijd enz.; 
"Ve voorwerpen, waarmede de overtreding 

is gepleegd, worden door den rectter, voor 
zoover zij den veroordeelde toebehooren, ver
beurd verklaard, onverminderd de straf in 
art. 54 dezer verordening op de overtreding 
van dit artikel gesteld" ; 

,,Art. 53. Ter ve rzekering van de voor. 
schriften van de artt. 4 7, 50 en 51 dezer ver
ordening is hij, die wegens overtreding daar
van wordt bekeurd, verplicht de voorwerpen, 
waarmede hij de overtreding heeft gepleegd 
of die door de overtreding zijn verkregen, in
dien d.it naar het oordeel der politie wensche
lijk is, op aanmaning der politie terstond tij
delijk te deponeeren aan het bureau van po. 
litie of op eene andere door de politie aan te 
wijzen plnats, desnoods enz. ; 

,,Het niet-onmiddellijk voldoen aan de aan
maning der politie betreffende het deponeeren 
der voorschreven goederen is strafbaar" -
terwijl bij art. 54 der verordening op overtre
ding der voormelde bepalingen straf is ge
steld ; 

dat evenwel deze verbodsbepalingen van art. 
50, evenmin als het voorschrift van art. 53 
aan de eigenaars van de in de gemeente De
venter gelegen gronden, die niet verkeeren in 
het uitzonderingsgeval van te zijn straten of 
voor den publieken dienst bestemd, niet ver. 
bieden en ook niet onmogelijk maken om de 
vogels, die zich daarop bevinden, te vangen 
of te dooden en te vervoeren, en bijgevolg 
hun ook niet het recht om dit te doen recht
streeks of zijdelings ontnemen, terwijl, voor 
zoover die verbodsbepalingen of dat voorschrift 
ten gevolge kunnen hebben, dat de uitoefening 
van dit recht van toeëigening der eige:iaars 
in zeker opzicht wordt bemoeilijkt en daardoor 
beperkt, die artikelen dan alleen bevatten 
eene eigendomsbeperking, welke krachtens 
art. 625 B. W. in verband met art. 144 der 
Grondwet en art. 135 der gemeentewet, de 
grenzen van de bevoegdheid der gemeentebe
sturen niet overschrijdt; 

dat die bepalingen evenmin zijn in strijd 
met de voorschriften der wet van 25 Mei 1880 

(Stbl. n°. 89), wijl zij niet verbieden datgene• 
waartoe bij die wet uitdrukkelijk bevoegdheid 
wordt toegekend, terwij l aan haar ook niet 
verbindende kracht kan worden ontzegd op 
grond van art. 151 der gemeentewet, omdat de 
verordening der gemeente Deventer, waarin 
zij voorkomen, is vastgesteld den 7 Febr. 1908, 
alzoo na het tot stand komen der bedoelde wet 
van 25 Mei 1880 en het gevRl waarin voor
meld art. 151 voorziet, dus niet aanwezig is ; 

dat alzoo het derde middel is ongegrond ; 
Verwerpt het beroep. 

(Gem .-stem 3043.) 

l6 November 1909. WET, houdende wijziging 
en Ranvulling van enkele artikelen van 
het Burgerlijk Wetboêk, ter opheffing van 
de bezwaren, waartoe het bestaande voor
schrift betreffende het onderzoek naar het 
vaderschap aanleiding geeft. S. 363. 

B ijl. Hand. 2• Kamer 1904/05, n°. 73, 1-6; 
1905/06, n•. 42; 1906/07, n° . 7, 1-25. 

Hand. id. 1906/07, bladz. 1825--1831, 1834-
1857, 1859-1896, 1927-1941,1943-1999,:2011-
2041, 2043-2057, 2064-2078, 2213-2'214. 

Hand. l• Kamer 1907/08, bl. 55-62; 1908/09, 
bladz. 4 75-488; 11109/1910, bladz. 48-64, 67-80. 

WIJ WILHELMINA ENZ ••• doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat waarborgen aan buiten huwelijk geboren 
kinderen behooren te worden gegeven, opdat 
hun niet door den man, die voor hunne geboorte 
aansprakelijk is te achten, het noodige voor hun 
onderhoud en hunne opvoeding worde ont
houden; 

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

Het eerste lid van artikel, 342 van het Burger
lijk Wetboek wordt gelezen : 

De regtsvordering tot inroeping van staat op 
grond van beweerd vaderschap wordt niet toe
gelaten. 

Artikel II. 
Artikel, 343 van het Burgerlijk Wetboek on 

dergaat de navolgende wijzigingen: 
Het eerste lid van dit artikel wordt gelezen : 
De regtsvordering tot inroeping van staat 

op grond van beweerd moederschap wordt toe
gelaten. 

Het derde lid van dit artikel wordt vervangen 
door de twee volgende leden : 

De bewijslevering is aan geen bepaald middel 
gebonden. Tegenbewijs is door alle middelen 
toegelaten. De beslissende eed kan niet worden 
opgedragen. 

De getuigenverhooren en pleidooijen worden 
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gehouden ter teregtzitting met gesloten deuren. 
De uitspraak geschiedt in het openbaar. 

Artikel III. 
Artikel 344 van het Burgerlijk Wetboek wordt 

gelezen: 
De regtsvordering tot inroeping van staat op 

grond van beweerd vaderschap, bedoeld bij het 
tweede lid van artikel 342, alsmede die tot in
roeping van staat op grond van beweerd moe
derschap wordt niet toegelaten in de gevallen, 
in welke, volgens artikel 338, de erkenning niet 
kan plaats hebben. 

Artikel IV. 
n. artikel 344 van het Burgerlijk Wetboek 

worden de navolgende artikelen ingevoegd, lui
dende: 

Artikel 344a. 
De vader van een natuurlijk kind, dat niet 

door hem erkend is, is verpligt, door eene uit
keering, in het onderhoud en de opvoeding van 
het kind gedu:ende de minderjarigheid, te 
voorzien. 

Vader wordt vermoed te zijn degene, die met 
de moeder gemeenschap heeft gehad tusschen 
den driehonderd en eersten en den honderd ne
gen on zeventigsten dn.g voorafgaande aan dien 
waarop het kind is geboren. 

De regtsvordering tot voorziening in het on
derhoud en de opvoeding wordt afgewezen : 

indien de verweerder bewijst, dat de moe
der, binnen den in het voorgaand lid be. 
doelden termijn, met een of meer anderen 
gemeenschap heeft gehad, tenzij uit deze 
gemeenschap het kind onmogelijk kan zijn 
ontvangen ; of, in het algemeen, 

indien de regter in gemoede overtuigd is, 
dat de verweerder niet is de vader van het 
kind. 

Artikel 344b. 
De regtsvordering, in het voorgaande artikel 

bedoeld, wordt ingesteld bij de arrondissements
regtbank der woonplaats van het kind. Zij 
verjaart door verloop vn.n vijf jaren, te rekenen 
van den dag der geboorte van het kind. 

Het vonnis, waarbij de vordering wordt toe. 
gewezen, houdt in eene veroordeeling tot be· 
taling van het wekelijks, maandelijks of drie
maandelijks aan den voogd van het kind uit te 
keeren bedrag. De regtbank stelt daarbij zoo 
mogelijk de tot zekerheid der betaling noodige 
waarborgen vast. Zij kan echter, indien daar
toe gronden zijn, tot uitkeering van eene som 
ineens veroordeelen. 

Artikel 344e. 
Het bedrag der uit te keeren gelden wordt 

bepaald naar de behoeften van het kind, het 
inkomen van den verweerder en het getal en de 

hoedanigheid dergenen, wier onderhoud volgens 
dit Wetboek ten laste van den verweerder komt. 

Indien de verweerder bewijst, dat de ~oor
ziening in de kosten van onderhoud en opvoe
ding van een erkend kind door zijne ouders ge
heel of ten deele verzekerd is, wordt het bedrag 
der uit te keeren gelden dienovereenkomstig 
lager bepaald. 

In geen geval echter wordt dit bedrag lager 
bepaald, dan de helft der overeenkomstig het 
eerste lid bepaalde kosten van opvoeding en 
onderhoud. 

Er is geene bijdrage verschuldigd over den 
tijd, die op het oogenblik van het instellen der 
regtsvordering reeds meer dan vijf jaren is 

. verstreken. 
Afwijkende overeenkomsten zijn niet ver

bindend. 
Artikel 344d. 

Op verzoek van het kind of den tot uitkeering 
,·erpligte en na verhoor of behoorlijke oproeping 
van dezen en van het kind of den voogd en den 
rnogdijraad kan de regtbank, door welke de in 
artikel 344a bedoelde vordering is toegewezen 
of binnen wier reg~sgebied zulks door den kan
tonregter is geschied, het bedrag der uitkeering 
wijzigen. 

De wijziging moet zijn gegrond op de over
weging, dat, hetzij het inkomen Van den tot 
uitkeering verpligte of de op hem rustende las
ten, hetzij de behoeften van het kind aanmer
kelijke verandering hebben ondergaan. 

Artikel 344e. 
Zoolang een natuurlijk kind, na de intrede 

zijner meerderjarigheid, ten gevolge van ligcha
melijke of geestelijke gebreken buiten staat is, 
in zijn eigen levensonderhoud te voorzien, blijft 
de verpligting tot uitkeering aan het kind n a 
het einde zijner minderjarigheid doorloopen. 

Artikel 344/. 
Hij die ingevolge art. 344a tot uitkeering is 

verpligt, is tevens gehouden aan de moeder van 
het kind te vergoeden de kosten van hare beval
ling en van haar onderhoud gedurende de eerste 
zes weken na hare bevalling, door den regter 
naar billijkheid te begrooten met inachtneming 
van het plaatselijk gebruik. 

Deze verpligting bestaat ook, indien het kind 
niet levend ter wereld komt. 

De vordering wordt ingesteld bij de arrondis
sements-regtbank van de woonplaats der 
moeder. 

Het vorderingsregt vervalt na verloop van 
een jaar, te rekenen van den dag der bevalling. 

Artikel 344g. 
De bewijslevering, in de artikelen 344a en 

344/ bedoeld, is aan geen bepaald middel ge-
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bonden. Tegenbewijs is door alle middelen 
toegelaten. De beslissende eed kan niet wor
den opgedragen. 

De getuigenverhooren en pleidooijen worden 
gehouden ter teregtzitting met gesloten dimren. 
De uitspraak geschiedt in het openbaar. \ 

Artikel 344h. 
Het kind wordt, bij gebruikmaking van het 

in de artt. 344a en 344d toegekende regt, ver
tegenwoordigd door eenen bijzonderen verte
genwoordiger. Deze wordt, op verzoek van 
den voogd of van den voogdijraad, doch in elk 
geval na verhoor van dezen laatste, en na ver
hoor of behoorlijke oproeping van hem, wiens 
verpligting tot betaling in het verzoekschrift 
wordt gesteld, benoemd door den kantonregter 
van de woonplaats van het kind of, indien dit 
nog niet geboren is, van de moeder. 

De bijzondere vertegenwoordiger treedt vóór 
de geboorte van het kind niet in regte op. 
. Artikel, 344i. 

De moeder wordt, bij gebruikmaking van 
het in art. 344/ toegekende regt, vertegenwoor
digd door eenen bijzonderen vertegenwoordiger. 
Deze wordt, op verzoek van den voogdijraad 
en na verhoor of behoorlijke oproeping van hem, 
wiens verpligting tot betaling in het verzoek
schrift wordt gesteld, benoemd door den kan
tonregter van de woonplaats van de moeder. 

De bijzondere vertegenwoordiger treedt vóór 
de geboorte van het kind niet in regte op. 

Artikel 344j. 
Indien de kantonregter de beweringen, waar

op de aanspraken van de moeder of van het 
kind steunen, klaarblijkelijk ongegrond oor
deelt, of indien hem blijkt, dat voor de nako
ming der in art. 344a bedoelde verpligting vol
doende is gezorgd op eene wijze waarmede ook 
de moeder genoegen neemt, wijst hij de be
noeming van eenen bijzonderen vertegenwoor
diger af. 

Indien de kantonregter eenen bijzonderen 
vertegenwoordiger benoemt en hem blijkt, dat 
het kind onvermogend is om proceskosten te 
dragen, kan hij tevens vergunning verleenen 
om kosteloos te procederen. De bepalingen 
der artikelen 864 en volgende van het Wetboek 
van Burgerlijke R:egtsvordering vinden alsdan 
overeenkomstige toepassing met dien verstande, 
dat de aanwijzing van een procureur of van eèn 
advocaat en een procureur geschiedt door den 
president der arrondissements-regtbank op ver
toon der beschikking van den kantonregter. 

Artikel 344k. 
Indien degene wiens verpligting tot betaling 

wordt beweerd, bij het verhoor voor den kan
tenregtcr zijne verpligting heeft erkend, en de 

l \/U li. 

toewijzing der in artikel 344a bedoelde vorde
ring naar het oordeel van den kantonregter niet 
den geringsten twijfel lijdt, zal deze in zijne 
beschikking, houdende benoeming van den bij
zondere~ vertegenwoordiger, bij voorraad, de 
gelden kunnen bepalen, die voorloopig, na de 
bevalling, ten behoeve van het kind aan den 
voogdijraad moeten worden uitgekeerd. 

Artikel 344l. 
Indien in het geval van artikel 344/ degene 

wiens verpligting tot betaling wordt beweerd, 
bij het verhoor voor den kantonregter zijne ver
pligting heeft erkend en het bestaan van diens 
verpligting naar het oordeel van den kanton
regter niet den geringsten twijfel lijdt, zal deze 
de benoeming van eenen bijzonderen vertegen
woordiger achterwege kunnen laten en zelf de 
som kunnen bepalen, die, tot volledige voldoe
ning van het aan de moeder ingevolge voormeld 
artikel toekomende, te haren behoeve aan den 
voogdijraad moet worden uitgekeerd. 

Artikel, 344m. 
Tegen de beschikkingen van den kantonreg

ter staat hooger beroep open ; zij kunnen uit
voerbaar verklaard worden bij voorraad, niet
tegenstaande hooger beroep, met of zonder 
borgtogt. 

Artikel, 344n. 
De beschikking des kantonregters, voor zoo

ver daarbij eene voorloopige uitkeering is toe
gelegd, vervalt : 

l 0 • zoodra meer dan drie maanden zijn ver
loopen, nadat zij in kracht van gewijede is 
gegaan, zonder dat de in artikel 344a bedoelde 
vordering is ingesteld ; 

2°. zoodra over de in artikel 344a bedoelde 
vordering uitspraak is gedaan. 

Artikel 3440. 
Indien degene wiens verpligting tot betaling 

wordt beweerd, bij het verhoor voor den kan
tonregter zijne verpligting heeft erkend en er 
enkel geschil over het bedrag der uitkeering 
bestaat, wordt, met afwijking van het bepaalde 
bij het eerste lid van artikel 344 b, de regtsvor
dering ingesteld bij den kantonregter van de 
woonplaats van het kind. 

Artikel 3441,. 
Bij niet geregelde voldoening van de vastge

stelde uitkeering krachtens de artikelen 344a, 
344d, 344/, 344k, 344l of 3440 is de voogdijraad 
bevoegd van het vonnis of de beschikking in 
afschrift mededeeling te doen aan den persoon. 
t"an wien de vader van het kind loon geniet, 
Die kennisgeving geschiedt schriftelijk en wordt 
door hem aan wien zij gerigt is voor "gezien" 
geteekend, aan den voogdijraad teruggezonden. 
Bijaldien de kennisgeving niet binnen acht 
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dagen na de verzending voor "gezien" geteekend 
is terugontvangen, zal de voogdijraad haar her
halen bij deurwaarders-exploit. 

Door het voor "gezien" teekenen of de be
teekening der kennisgeving in het ,; oorgaande 
lid bedoeld, is de persoon, tot wien deze gerigt 
werd, verpligt om, zoolang de voogdijraad dat 
mogt verlangen, tot kwijting en ten hoogste 
tot het bedrag van een derde gedeelte van het
geen door hem als loon aan den tot uitkeering 
verpligte verschuldigd is, aan den voogdijraad 
de wekelijksohe, maandelijksche of driemaan
delijksche uitkeeringen of de som te voldoen, 
waartoe de tot uitkeering verpligte, krachtens 
de bij het voorgaand lid bedoelde bepalingen, 
tegenover den voogd of tegenover de moeder is 
gehouden. De 'Voogdijraad draagt alsdan zorg, 
dat de gelden overeenkomstig hunne bestem
ming worden besteed. 

Uitbetalingen in strijd met bovenstaande 
voorschriften gedaan ontheffen den persoon in 
wiens dienst de tot uitkeering verpligte is, niet 
van de verpligting tot uitkeering aan den voogd 
of aan de moeder. 

Artikel, 344q. 
De voogdijraad houdt de aan hem betaalde 

gelden onder zich, zoolang de uitspraak, ter vol
doening waaraan zij zijn betaald, nog niet in 
kracht van gewijsde is gegaan, en draagt voorts 
zorg, dat zij overeenkomstig hunne bestemming 
worden besteed. 

Artikel V. 
In artikel, 1951 van het Blll"gerlij k Wetboek, 

zooals dit bij latere wetten is gewijzigd, wordt 
voor de woorden : ,,of bij" het volgende inge
voegd: 

of a ls bedoeld in art. 344a of art. 344/. 
Aan dit artikel wordt een nieuw tweede lid 

toegevoegd, luidende 
Het regt om zich van het afleggen van ge

tuigenis te verschoonen, komt in de gedingen, 
bedoeld in het eerste lid van dit artikel den in 
11,1 tikel 1946 onder 1 en 2 genoemden personen 
niet toe. 

Artikel VI. 
Deze wet vindt geene toepassi,:ig ten aanzien 

van kinderen, voor den driehonderdsten dag na 
hare invoering geboren, tenzij zij geboren zijn 
uit eene gemeenschap, die nà hare invoering 
heeft plaats gehad. 

Op gedingen, vóór de in voering dezer wet 
aangevangen, vinden het derde en het vierde 
lid van art. 343 en art. 1951, gel\jk zij naar deze 
wet gelezen worden, geene toepassing. 

Artikel VII. 
Deze wet treedt in werking op een nader door 

Ons t e bepalen tijdstip. 

Lasten, en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 16den No 

vember 1909. 
(get.) WILHELMINA. 

De 11finiafer van Justitie, (qet.) NELISSEN. 
(Uitgeg. 19 Noi;. 1909.) 

16 Novembe,• 1909. WET, houdende goedkeu
ring eener overeenkomst met de naamlooze 
vennootschap .,Zeehaven ~n Kolenstation 
Sabang" te Amsterdam, betreffende den 
aankoop van een deel van hare bezittingen 
op het eiland W è en daarmede verband 
houdende regelingen. 

Wijziging en verhooging van de begroo
ting van uitgaven van Nederlandsch-Indië 
voor het dienstjaar 1909. S. 364. 

16 November 1909. WET, houdende wijziging 
en verhooging der begrooting van uitga
ven van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1909, ten behoeve van de verbetering 
der haventoestanden te Semaran.Q. S. 365. 

16 Noi•ember UJ09. WET, tot, verhooging van 
het negmde hoofdstuk der Staatsbegroo
ting voor 1909. S. 366. 

Tengevolge van verhoogingen van eenige 
artikelen wordt het totaal van ,le Vlde afdee
ling en het ei ndcijfer van het negende hoofd
stuk verhoogd met f 15,008. 

16 November 1909. BESLUIT, houdende nadere 
bepalingen omtrent den uitvoer van geraf
fineerd zout door handelaara. S. 367. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 14 October 1909, n°. 8, Accijnzen; 

Gezien artikel 1 der wet van 12 Jm1i Hl09 
(Staatsblad n°. 149), houdende Mdere bepalin 
gen omtrent den accijns op het zout, en Ons 
besluit van 1 September 1900 (Staatsblad no. 
155), houdende bepalingen omtrent den uit
voer van geraffineerd zout door handelaars; 

Gezien artikel 83 der wet van 27 September 
1892 lSfaalsblad n°. 227), houdende bepalingen 
omtrent den accijns op het zont; 

Den Raad van State gehoord (advies van 2 
November 1909, no. 18) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 11 November 1909, no. 
51. Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Eenig at·tikel. 

De bepaling rnn het derde lid van artikel 
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59 der wet van 27 September 189:.l (Staatsblad 
n°. 227), daaraan toegevoegd bij artikel 1 der 
wet van 12 Juni 1909 (Staatsbla<l n°. 149), 
geldt ook voor den uitvoer van geraffineerd 
zout, met afschrijving van den accijns, door 
handelaars. 

Onze Minister van Financiën 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 tate. 

Het Loo, den 16deu November 1909. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, 
(get.) KoLKllliN. 

(Uitgeg. 30 Nov. 1909.) 

17 No,·e,nber 1909. BESLUIT, ter uitvoering 
van artikel 4óbis der wet tot regeling van 
het middelbaar onderwijs. S. 368. 

. WIJ WILHELMINA, ENZ . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 16 September 1909, 
n°. 39333, afdeeling Hooger en Middelbaar 
Onderwijs; 

Overwegende, dat door Ons de noodige voor
schriften moeten worden gegeven tot uitvoe
ring van artikel 45bis der wet tot regeling van 
het n•iddelbaar onderwijs ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 October 1909, n°. 37) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 13 Novembe; 1909, 
n°. 73983 afdeeling Hooger en Middelbaar 
Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van den dag, waarop in werking 

treedt de wet van 14 Juni 1909 (Staatsblad 
n°. 173), vast te stellen de navolgende bepa
lingen ter uitvoering ~ an artikel 45bis der 
wet tot regeling van het middelbaar onderwijs : 

Art. 1. Het bestuur van eene bijzondere 
hoogere burgerschool, dat voor Rijkssubsidie, 
bedoeld in a rtikel 45bis der wet tot regeling 
van het middelbaar onderwijs, in aanmerking 
wenscht te komen, richt tot Ons eene daartoe 
strekkende aanvrage. 

Bij die aanvrage worden overgelegd: 
a. de statt, ten van de instelling of vereeni

ging, onder welker bestuur de bijzond"re 
hoogere burgerschool staat, en het reglement 
der school; 

b. het leerplan der school; 
c. een staat, bevattende de namen en voor_ 

namen van den directeur en de leeraren der 
Rchool, met vermelding : 

1°. van den datum, sinds welken zij als zoo
danig aan die school verbonden zijn ; 

2°. van het vak of de vakken, waarin door 
hen aan die school onderwijs wordt gegeven 
en, voor het geval zij op 1 Januari 1910 aan 
dezelfde school verbonden waren, van het vak 
of de vakken, waarin op dat tijdstip door hen 
onderwijs werd gegeven ; 

d. van de akten, die zij bezitte1.•. 
Is de vereeniging krachtens de wet van 

22 April 1855 (Staatsblad n°. 32) bij de wet 
of bij Koninklijk besluit erkend, dan wordt 
nevens de dagteeker;ing en het nummer ,-an 
de wet of het 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. Aan de bijzondere hoogere burgerscholen, 
welker besturen in aanmerking wenschen te 
komen voor Rijkssubsidie, bedoeld in artikel 
45bis der wet tot regeling van het middelbaar 
onderwijs, moet, waar het geldt eene school 
met driejarigen cursus in ieder der vakken, 
vermeld in artikel 16 onder a,-l en n dier wet, 
en, waa r het geldt eene school met vierjarigen 
of vijfjarigen cursus, in ieder der vakken, ver
meld in artikel 17 onder l1r---1) en r dier wet, 
in alle leerjaren te zamen, onderwijs worden 
gegeven gedurende ten minste het getal uren 
per week, aangegeven in de tabel, aan dit 
besluit gehecht. 

3. Het bestuur van eene bijzondere hoogere 
burgerschool, aan hetwelk Rijkssubsidie krach
tens artikel 45bis der wet tot regeling van het 
middelbaar onderwijs is verleend, zendt jaar
lijks vóór den aanvang van het schooljaar, 
den rooster van lesuren voor dat schooljaar 
in tweevoud aan Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken. 

Op dien rooster moeten tevens de feest
dagen en vacantietijden vermeld zijn. 

Bij opening der school in den loop van het 
schooljaar geschiedt de inzending ten minste 
tien dagen vóór die opening. 

Onze voo .noemde Minister zendt na beide 
stukken voor "gezien" te hebben onderteekend 
met vermelding van de dagteekening der onder
teekening, één exemplaar daarvan aan het 
bestuur der school terug, hetwelk dit vervolgens 
in een der schoolvertrekken doet ophangen. 

4. Van elke aanstelling van een leernar !(eeft 
het bestuur van eene bijzondere hoogere bur
~e1school, als in het voorgaand artikel bedoeld, 
binnen één maand kennis aan Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken met overlegging 
van eene opgave van de diploma's eu akten 
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van bekwaamheid, die de aangestelde bezit, 
of met vermelding van de dagteekening Pn het 
nummer van het besluit, bij hetwelk door Ons 
tot de aanstelling vergunning is verleend. 

5. J aarlijks in de maand J anuari zendt het 
bestuur -van eene bijzondere hoogere burger
school, als bedoeld in artikel 3 van dit besluit, 
aan Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
over het afgeloopen jaar eene opgave: 

l 0 , van de dagteekening en het nummer van 
het Koninklijk besluit, waarbij aan het bestuur 
van de hoogere burgerschool RijkssubsidiP is 
verleend; 

2°_ van de vakken, waarin onderwij s is ge
geven en van het aantal wekelijks gegeven 
lesuren in ieder dier vakken, met vermelding 
van de lesuren, d ie bij de berekening van het 
subsidie buiten aanmerking blijven, en van den 
duur van dP lesuren in minuten; 

3°. van het aantal leerlingen van elke klasse, 
alsmede, indien eene klasse gesplitst is geweest 
in parallelklassen, het aan tal leerlingen van 
elke parallelklasse ; 

4°. van den t ijd van ontspanning · t usschen 
achtereenvolgende lesmen gegeven ; 

5°_ van het aan tal leerlingen, dat op den 
l5den Januari van het voorafgaande jaar en, 
wanneer de bijzondere hoogere burgerschool 
ID den loop van dat jaar 1s geopend, het aantal, 
dat op den laatsten dag der maand. volgende 
op die, waarin de opening plaats had, als wer
kelijk schoolgaande bekend stond; 

6°, van de dagteekening van de opening der 
school, indien deze, waar het geldt eene school 
met driejarigen cursus, nog geen drie, en waar 
het geldt eene school met vierjarigen of vijf
jarigen cursus, nog geen vijf jaren geleden werd 
geopend; 

7°. het bedrag van de opbrengst der school
gelden in zijn geheel, alsmede per leerling 
en per jaar_ 

6, De opgave, in het voorafgaand artikel 
bedoeld, wordt voor het eerst ingezonden in 
de maand J anua.ri 1911 en moet vergezeld 
gaan van een staat van alle inkomsten en uit
gaven der school over het afgeloopen jaar, 

Bij dezen staat worden ov<irgelegd de door 
den directeur en de leeraren voor salaris af
gegeven quitantiën, zoomede quitantiën tot 
staving van alle die verdere uitgaven, die een 
bedrag van tien gulden zijn te boven ge
gaan. 

Het bedrag, ten koste gelegd voor huur en 
onderhoud van het gymnastieklokaal, zoo
mede voor aanschaffing van gymnastiektoe
stellen wordt daarbij afzonderlijk vermeld_ 

7, Het aantal wekelijks gegeven lesuren 

wordt, indien het schooljaar niet samenvalt 
met het burgerlijk jaar, berekend naar verhou
ding van het in elk der beide schoolja ren aan 
gegeven aantal wekelijksche lesuren en van de 
verdeeling van het burgerlijk jaar over de 
beide schoolja ren. 

8. De opgave, in artikel 5 van dit, beeluit 
ve1meld, wordt opgemaakt in den vorm, 
door Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken te bepalen. 

9. De kosten, noodig om te voorzien in 
de behoefte aan een gymnastieklokaal ten 
behoeve van eene krachtens artikd 45bis der 
wet tot regeling van het middelbaar onderwijs 
gesubsidieerde hoogere burgerschool, aan welke 
volgens het overgelegd leerplan onderwijs 
wordt gegeven in de gymnastiek, worden door 
het Rijk vergoed, overeenkomstig de bepa
lingen en onder de voorwaarden, in de artikelen 
10 tot en met 13 van dit besluit gesteld. 

10, Ten opzichte van een gyn;nastieklokaal, 
a ls bedoeld in artikel 9, worden aan de goed
keuring van Onzen Minister van Binnenland
sche Zaken onderworpen: 

a. ingeval van stichten of verbouwen, de 
bouwkundige teekeningen met bestek, zoo
mede eene raming van de bouwkosten; 

b. ingeval van aankoop of huu1· het on twerp 
koop- of huUl'contract : 

c. ter zake van de inrichting, eene raming 
van de inrichtingskosten, 

11. Als k0sten, bedoeld in artikel 9, komen 
in aanme,king de in het afgeloopen jaar gedane 
uitgaven voor het stichten, verbouwen, aan
koopen of huren, zoomedi> voor het inrichten 
en onderhoud en van een gymnastieklokaal, 
gedaan volgen s de ki-achtens het voorafgaand 
artikel door Onzen Minister van Binnenland
sche Zaken goedgekeurde stukken, van welke 
uitgaven de bewijzen zijn overgelegd bij den 
staat, bedoeld in artikel 6 van dit besluit, 

12. Indien de kosten, bedoeld in artikel 9, 
zijn begrepen in de kosten van het school
gebouw, zoo wordt het bed rag, dat geacht 
moet wo~den voor het gymnastieklokaal t e 
zijn besteed, op kosten van de instelling of 
vereeniging, onder welker bastunr de hoogere 
burgerschool staat, geschat door drie deskun
digen, van wie één wordt benoemd door 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
de t\veede door het bestuur en de derde doo; 
de twee benoemde deskundigen. Indien de 
twee deskundigen omtrent het benoemen 
van een derden niet tot overeenstemming 
kunnen geraken, doen zij daarvan mededee
ling aan Onzen genoemden Ministe,:. Deze 
draagt alsdan den burgemeester der gemeente, 
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waar de hoogere burgei·school is geyestigd , op, 
den derden deskundige te benoemen. 

De drie deskundigen bepalen het bedrag der 
kosten , dat geacht moet worden besteed t e 
zijn ten behoeve van het gymnastieklokaal, 
en zenden de akte van t axatie aan Onzen 
genoemden Minist er . 

Indien de d rie deskundigen niet eenstemmig 
zijn in de bepaling van da t bedrag, in dier 
voege da t er eene meerderheid en eene minder
heid b·Jstaat, dan worden de kosten vastgesteld 
op het door de meerderheid geschfltte bedra-g, 
t erwijl, indien ieder der d rie deskundigen een 
ve rschillend cijfer aangeeft, de kosten bepaald 
worden op het bedrag, dat noch het hoogste, 
noch het laa~ste is . 

13. Een gymnastieklokaal, als bedoeld in 
a r t ikel 9, mag niet zonder uitd rukkJlijke toe
stemming van Onzen Minister van Binnen· 
landsche Zaken aan anderen in medegebruik 
worden afgest aan. 

Het voor medegebruik ten behoeve van 
andere onderwijsinrichtingen te vergoeden 
bedrag wordt vastgesteld onder goedkeuring 
van dien Minister en komt bij <i e berekening 
van het Rijkssubsidie, in mindering van de 
over het afgeloopen jaar gedane uitgaven. 

Onze Minister van Binnenlanclsche Zaken is 
belast met de uitvoe ring van dit besluit , dat 
in het Staatsblad zal worden geplaa tst en waar
van a fschrift za l worden gezonden aan den 
Raad van St-ate en aan de Algemeena Reken
kamer. 

Het Loo. den 17den Novem ber 1909. 
(get.) WILHELMINA. 

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

(Ui fgeg. 2 Dec. 1909.) 

TABEL, be.doeld in artikel 2 van het Ko
ninldijk besluit van 17 N ovemher 1909 
(Staat sblad n°. 368). 

Hoogere burgerschool met 3-Jarlgen cursus. 

VAKK EN. 

a. de wiskunde . . . . . . . . 
b. de eerst e beginselen der natuur- en 

sch eikunde . . . . . . . . . 
c. de beginselen der plant -en dierkunde 
d. die der staathuishoudkunde . . . 
e. die van het boekhouden 
/ . de aardrijkskunde 
g. de geschiedenis . . . 
h. de Nederlandsche taal. 
i. de Fransche t aal . 
k. de Engelsche t aal . . 
l . de Hoogduitsche t aal . . . . 
n. het hand - en rech tlijnig teekenen 

12 

4 
3 
l 
l 
5 
6 
7 
6 
4 
6 
5 

Hoogere burgerschool met 4-jarigen cursus. 

V A KKE N. 1 

Getal 
uren 

1 

per 
week. 

a. de wiskunde . . . . . . . . J 12 
b. de beginselen van de theoretische 

en t oegepaste mechanica, van de 
kennis van werktuigen en van de 
t echnologie . . . . . . . . 3 

c. de natuurkunde en ha re voor -
naamste toepassingen . . . . . 5 

d. de scheikunde en hare voornaamste J 

toepassingen . . . . . . . . 

1 

2 
e. de beginsel~n der delfsto f-, aard-, 

plan t- en dierkunde . . . . . 5 
/ . die der kosmographic . . . . . 2 
g. de gro, den van de gemeen te-, pro

vinciale- en staatsinricht ing van Ne-
derland . . . . . . . . . . 2 

h. staathuishoudkunde en de sta t i
stiek , inzonderheid van Nederland 
en van zijne koloniën en bezittingen 
in andere werelddeelen . . . . 2 

i. de aardrijkskunde 5 
k. de geschiedenis . . . . . . . 6 
l. de Nederland sche t aal en letter-

kunde . . . . . . . . . . 7 
rn . de Fransche taal en lette rkunde . 6 
n. de Engelsche taal en letterkunde . 7 
o. de Hoogduitsche taal en letterkunde 6 
p. de beginselen der handalsweten 

schappen, daaronder die der wa r en-
kennis en het boekhouden . . . 2 

r. het hand- en r echtlijnig teekenen . 8 

Hoogere burgerschool met 5-Jarlgen cursus . 

a. de wiskunde . . . . . . . . 
b. de beginselen van de theoretische 

en toegepaste mechanica, van de 
kennis van werktuigen en van de 
technologie . . . . . . . . 

c. de na tuurkunde en ha re voor
naamste t oepassingen . . . . . 

16 

3 

5 

toepassingen . . . . . . . . 2 
d. de scheikunde en har e voornaamste 

1 
e. de beginsel~n der delfstof- , aard-, 

plan t - en dierkunde . . . . . , 7 
/ . die der kosmographie . . . . . ' 2 
g. de gronden van de gemeen te-, pro- 1 

vincialc- en staatsinst elling van Ne-
derland . . . . . . . . . . 2 

h. st aathuishoudkunde en de statistiek , 
inzonderheid van Nederland en van 
zijne koloniën en bezittiµgen in an
der e werelddeelen . . . . . . 

i . de aardrijkskunde . . 
k. de geschiedenis . . . 
l . de N ederlandsche taal en lett er-

kunde . . . . . . . . . . 
m . de F ransche taal en letterkunde . 
n. de Engelsche taal en letterkunde . 
o. de Hoogduitsche taal en letterkunde 
p. de beginselen der handelsweten

schappen, daar onder die der war en
kennis en het boekhouden . . . 

r . het hand- en rechtlijnig t eekenen. 
Mij bekend, 

2 
7 
8 

9 
9 
7 
9 

2 
10 

De Min. van B innenl. Zaken, (get. ) HEEMSKERK. 
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18 November 1909. .811SLUIT, tot bepaling van 
het tijdstip, waarop de wet Yan 14 Juni 
1909 (Staatsblad no. 173), tot wijziging en 
aanvulling van de wet tot regeling van 
het midd elbaar onderwijs in werking treedt. 
S. 369. 

B epaald op 1 J anua,·i 1910. 

19 Novembe:r 1909. Mrssrvx van den Minister 
van Binnenla.z;dsche Zaken aan de Uom
missarissen der Koningin betreffende her
bergbezoek door politiebeambten in ambts
kleeding. 

In het Voorloopig Verslag van de Com
missie van Rapporteurs uit de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal betreffende Hoofdstuk V 
der Staatsbegrooting voor 1910, wordt de 
klacht geuit, dat politiebeambten in ambts
kleeding in herbergen sterken drank gebruiken. 

H et behoeft geen betoog, dat herbergbezoek 
door politiebeambten niet behoort plaats te 
hebben en dat het op den weg der burgemeesters 
ligt, tegen dergelijk bezoek zoo scherp moge
lijk te waken. 

U H .E.G. gelieve het bovenstaande ter ken
nis van de burgemeesters in Uw gewest te 
brengen , met verzoek om, voor zooveel noodig, 
aan hun politiebeambten herbergbezoek te ver
bieden en zoo gestreng mogelijk op de nale• 
ving van dat verbod toe te zien. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 

Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, (gel. ) J . B. KAN. 

20 Novembe:r 1909. BESLUIT, houdende beslis
sing dat het voorschrift, dat eene begroo
ting gesloten wordt op den laatsten Juni 
van het jaar, volgende op dat waarop zij 
betrekking heeft, toe laat het nemen van 
besluiten om trent de begrooting tot op 
dien datum, ook al ûjn deze besluiten aan 
goedkeuring onderworpen. 

WIJ WILHELl'llIN A, ENZ . 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente Meppel tegen het be
sluit van Gedep. Staten van Drenthe d.d. 2 
Juli 1909 n°. 47, waarbij goedkeuring is ont
houden aan zijn besluit van 28 ,Juni 1909 no. 
17 /1, tot wijziging van de gemeentebegrooting 
voor 1908 ; 

Den Raad van State, enz. ; 
Overwegende, dat bij laatstgenoemd besluit 

de gemeenteraad van Meppel besloten heeft : 
1°. den post ter gemeontebegrooting, dienst-

jaar 1908, afd. inkomsten, volgno. 6a, Hoofd
stuk 2, art. 6 "Ontvangsten wegens de gasfa
briek" te verhoogen met f 13246.69 ; 

2°. het bedrag van de Onvoorziene uitgaven 
derzelfde begrooting, volgno. 168, Hoofdstuk 
11, art. 1 "Voor onvoorziene uitgaven en tot 
aanvulling van posten of tot vaststelling van 
nieuwe artikelen" te verboogen met/13246.69 ; 

3°. B. on W. te machtigen om van den sub 
2°. vermelden post af te schrijven f 13246.69 
en om die som over te schrijven up den post 
derzelfde begro0ting, afd. Uitgaven, volgno. 
36b Hoofdstuk 2, § 1, art. 7 "TJitgaven wegens 
de gasfabriek" ; 

dat Gedeputeerde Staten van Drenthe bij 
besluit van 2 Juli 1909 n°. 47 hunne goed
keuring aan het besluit van den gemeenteraad 
hebben onthouden op grond van art. rn der 
voorschriften omtrent de inrichting der be
grootingen nm inkomsten en uitgaven van de 
gemeenten in hunne provincie (Prov. blad 
1883 n°. 28), waarbij wordt voorgeschreven, 
dat de begrooting wordt gesloten op den laatsten 
Juni van het jaar volgende op dat waartoe zij 
betrekking heeft, en dat daarop na dien datum 
geen ontvangsten of uitgaven meer worden 
toegelaten ; 

dat de gemeenteraad van Meppel daartegen 
Onze voorziening heeft ingeroepen, daarbij 
aanvoerende, dat het raadsbesluit niet vroeger 
kon worden genomen omdat een rapport van 
een accountant ter zake van den toestand der 
gasfabriek moe;t worden afgewacht; dat z. i. 
aan het bepaalde bij de wet is voldaan, nu .B. 
en W. werden gemachtigd vóór het einde van 
het dienstjaar de noodige uitgaven tot dat 
dienstjaar behoorende te voldoen; dat in spoed
eischende vergadering hot besluit genomen is 
en terstond toegezonden aan Ged. Staten en 
dezen de gelegenheid gegeven is vóór het einde 
van het dienstjaar de zaak af te doen ; 

0.: dat art. 13 der "Voorschriften omtrent 
de inrichting der begrooting van inkomsten 
en uitgaven van de gemeenten in de provin
cie Drenthe", door Geel. Staten van Drenthe 
ingevolge art. 206 der gemeentewet op 9 F ebr. 
1883 vastgesteld en goedgekeurd bij Kon . be 
sluit van 13 Maart 1883, n°. 6, bepaalt: .,De 
begrooting vangt aan met den eersten ,Januari 
van het jaar waarover zij loopt. Zij wordt ge
sloten op den laatsten Juni van het jaar, vol
gende op dat. waarop zij betrekking heeft. 
Na dien datum worden daarop geene ontvang
sten of uitgaven meer toegelaten" ; 

dat dit voorschrift aldus behoort te worden 
opgevat, dat de Raad eener gemeente na den 
daarin vermelden datum niet meer gerechtigd 
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is een besluit te nemen tot het brengen van 
ontvangsten of uitgaven op ecne begrooting; 

dat de gemeenteraad van Meppel - wiens 
besluit op 28 Juni 1909 genomen is - den 
gestelden termijn niet heeft overschreden : 

dat tegen den inhoud van het raadsbesluit 
geene bezwaren bestaan, die de goedkeuring 
-daarvan in den weg staan. 

Gezien de gemeentewet en de voorschriften 
omtrent de inrichting der begrooting van in. 
komsten en uitgaven van de gemeenten in de 
provincie Drenthe (Prov. Blad van Drenthe 
1883 n°. 28); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met vernietiging van het bestreden besluit 

het raadsbesluit van 28 Juni 1909, n°. 17/1, 
alsnog goed te keuren. (Gem.-stem 3037.) 

20 November 1909. BESLUIT van den Minister 
van Financiën tot aanvulling van het 
besluit van 20 October 1909, houdende 
verdeeling van de onderscheidene tiend
districten in schattingsdistricten . 

De Minister van Financiën; 
Gelet op zijne beschikking van 20 October 

1909 n°. 51, Generale Thesaurie; 
Heeft goedgevonden : 

Alsnog te rangschikken : 
1. in het Illde schattingsdistrict van het 

negende tienddistrict (hoofdplaats 's Hertogen
bosch), de burgerlijke gemeente Liempde ; 

2. in het IXde schattingsdistrict van het 
negende tienddistrict, de burgerlijke gemeente 
Herpt. 

's-Gravenhage, 20 November 1909. 
De M inisfer voornoemd, 

(get.) KoLKMAN. 

22 November 1909. BESLUIT, houdende mach
tiging tot uitgifte van schatkistpromessen 
volgens de wet van 5 December 1881 
(Staatsblad n°. 185). S. 370. 

22 November 1909. BESLUIT, houdende bepa
ling van den dag, waarop de wet van den 
16den November 1909 (Staatsblad n°. 363) 
in werking treedt. S. 371. 

Bepaald op 15 December 1909. 

23 November 1909. MISSIVE van den Minis
ter van Binnenlandsche Zaken aan de 
Gedeputeerde Staten, betreffende borg
stelling" voor"helastingsch.uld. ., 

De Minister van Financiën deelt mij, in 
zijne missive d.d. 2 Nov. j.1. , nr. 86, afd. 
Àccijnzen, onder meer het navolgende mede: 

"Art. 275, letter d der Algemeene Wet van 

26 Augustus 1822 (Staatsblad nr. 38), bepaalt, 
dat een borg ter zake van belastingschuld 
alleen mag worden aangenomen indien eene 
akte van het plaatselijk bestuur hem solvabel 
verklaart, welke verklaring op bepaalde tijden 
hernieuwd moet worden. 

"Toen nu onlangs bleek, dat in eeue gemeente 
door het bestuur placht verklaard te worden, 
dat de borg bekend stond als solvabel, werd 
naar aanleiding daarvan door mij aan de daar
bij betrokken ambtenaren in eene algemeene 
aanschrijving medegedeeld, dat eene \'erklaring, 
dat de borg als solvabel bekend staat, onvol
doende is te achten". 

Naar aanli,iding van deze aanschrijdng werd 
aan genoemden Minister bericht, dat Burge
meester en Wethouders eener andere gemeente 
zich niet in staat rekenden tot het afgeven 
van de verklaring, dat iemand gegoed is en 
daarom daaraan zouden toevoegen de woor
den: ,.voor zoover ons bekern~". en dat de 
mogelijkheid niet was uitgesloten , dat ook de 
besturen van nndere gemeenten bezwaar zou
den maken tegen het afgeven van de ver
klaring: ,.dat de borg gegoed is". 

Ingevolge een daartoe 'strekkend verzoek 
van meergenoemden Minister, heb ik de eer 
Uw College uit te noodigen de gemeente
besturen in Uw gewest van het bovenstaande, 
namens mij, mededeeling te doen en daaraan 
toe te voegen , dat, naar het oordeel van ge
noemden Minister , het afgeven van eene der
gelijke verklaring geenszins als eene onmoge
lijkbeid kan worden beschouwd, omdat de wet 
met haar voorschrift ongetwijfeld niets anders 
dan eene verklaring naar beste weten bedoeld 
heeft, wijl absolute zekerheid omtrent iemands 
gegoedheid wel nimmer te verkrijgen v.oude 
zijn, en dat dan ook tegen het toevoegen van 
de woorden: ,.voor zoover ons bekend" geen 
bezwaar zal worden gemaakt. 

De Minister van Binnenlandse/ie Zaken, 
(get.) HEEMSKERK. 

25 November 1909. BESLUIT, tot wijziging van 
het algemeen reglement van politie voor 
rivieren, kanalen, hav6ns, sluizen, brug
gen en daartoe behoorende werken, onder 
beheer van het Rijk, vastgesteld bij Ko• 
ninklijk besluit van 13 Augustus 1891 
(Staatsblad n°. 158) en laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 24 December 
1908 (Staatsblad, n°. 421). S. 372. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 12 October 1909, La. E, af-
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deeling Waterstaat, tot wij:dging rnn het al
gemeen reglement' ·van politie voor rivieren, 
kanalen, havens, sluizen, bruggen en daartoe 
behoorende werken, onder beheer van het Rijk; 

Gelet op de wet van :28 Februari 1891 
(Staatsblad no. 69) : 

Den Raad van State gehoord (advies van. 
9 November 1909, n°. 2:2) ; 

Gezien de nadere voordracht van Onzen 
voornoemden Minister van 22 November 1909, 
no. 216, afdeeling Waterstaat; 

Rebben goedgevonden en verstaan: 
het bij Koninklijk besluit van 13 Augustus 

1891 (Staatsblad n°. 158) vastgesteld en laatste
lijk bij Koninkijk besluit van 24 December 
1908 (Staatsblad n°. 4:21) gewijzigd algemeen 
reglement van politie voor rivieren, kanalen, 
havens, sluizen, bruggen en rlaartoe behoorende 
werken, onder beheer van het Rijk, nader te 
wijzigen als volgt : 

Art . 15, tweede lid, eerste volzin, wordt 
gelezen als volgt : 

,,De schipper moet het vaartuig doen stoppen, 
indien des daags een roode cylinder, afgedekt 
door een halven bol, of een rood bord of eene 
roode vlag, en indien des nachts een rood 
licht op de sluis of brug geplaatst is ." 

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

Het Loo, den 25sten November 1909. 

(qet.) WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
(qet. ) L. H. W. REOOU'I'. 

(Uifgeg. 17 Dec. 1909.) 

25 Novetnbe1· 1909. llESLUJ'l', tot wijziging van 
het bijzonder reglement van politie voor 
het Noordzeekanaal. S. 373. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 12 October 1909, La. E, Af
deeling Waterstaat, tot wijziging van het bij
zonder reglement van politie voor het Noord
zeekanaal; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 (Staats
blad n°. 69) en op art. 1 van het algemeen 
reglement van politie voor rivieren, kanalen 
enz. onder beheer van het Rijk ; 

Den Raad van State gehoord (advies 9 Novem
ber 1909, no. 22) ; 

Gezien de nadere voordracht van Onzen 
voornoemden Minister van :22 November 1909, 
no. 216, afdeeling Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het bij Koninklijk besluit van· 21 Juil 1908 

(Staatsblad n• . 233) vastgesteld bijzonder regle
ment van politie voor het Noordzeekanaal te 
wijzigen als volgt: 

Art. 17, eerste lid, wordt gelezen als volgt: 
"Wanneer op de Noordzeesluizen over dag 

de met een hal ven bol afgedekte roode cylinder, 
bedoeld in art. 15 van het Algemeen Regle
ment, is geheschen en bij nacht het roode 
licht wordt getoond, moet de schipper zijJ?, 
vaartuig op 100 M. afstand van de sluis doen 
stoppen . De voor de invaart bestemde sluis 
wordt over dag door den gestreken cylinder 
bovenbedoeld en des nachts door een groen 
licht aan elke zijde aangegeven." 

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

Het Loo, den 25sten November 1909. 

(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
(get. ) L. H. W. REOOUT. 

(Uitgeg. 17 Dec. 1909.) 

26 November 1909. BESLUIT, houdende vrijdom 
van accijus voor wijn, die wordt ingesla
gen in distilleerderijen der eerste klasse, 
als bedoeld bij artikel 7, letter a, der wet · 
van 20 Juni 186'.l (Staatsblad n•. 62), ten 
einde daarin te worden gebezigrl tot het 
vervaardigen van gedistilleerde dranken, 
welke naar het buitenland worden uitge
voerd. S. 374. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Ministe,• van 
Financiën van 16 October 1909, no. 95, Ac
cijnzen; 

Gezien de wet van 12 Juni 1909 (Staatsblad 
n°. 148), houdende vaststelling van nadere 
bepalingen omtrent den accijns op den wijn; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 November 1909, n°. 16); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voomoemden Minister van 23 November 1909, 
no. 31, Accijnzen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Arti 1. Er wordt vrijdom van accijns ver
leend voor wijn, die. wordt ingeslagen in distil
leerderijen der eerste klasse, als bedoeld bij 
art. 7, lett. a, der wet van 20 Juni 1862 (Staats
blad n°. 62), ten einde daarin te worden gebezigd 
tot het vervaardigen van gedistilleerde dranken, 
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welke naar het buitenland worden uitg-evoerd. 
De vrijdom wordt biet genoten voor wijn, 

die volgens handelsgeb1 uik niet a ls drinkbare 
wijn is t e beschouwen , die is vervaardigd uit 
of vermengd met sap of aft reksels van andere 
vruchten dan drui ven en rozijnen of minder 
dan tien liter alcohol per hectoliter· bevat, bij 
eene warmte van vijftien graden van den hon
de.-ddeeligen thermometer. 

2. De hoeveelheid wijn, die met vrijdom 
van den accijns in eene distilleerderij cl er eerste 
klasse mag worden ingeslagen, bedraagt ten 
minste twee hect oliters. 

3. Inslag van wijn mi,t vrijdom van den 
accijns kan geschieden uit het buitenland, 
uit entrepot of uit eene bergplaats onder 
verlengbaar krediet . 

Onze Minister van Financiën kan onder de 
noodige voorzieningen toestaan, dat de inslag 
geschied t uit eene fabriek va-n belasten in
landschen wijn. 

4. Bij invoer van buitenslands e1., bij r i tslag 
uit entrepot of uit eene bergplaats onder ver
lengbaa.- krediet, wordt een volgbdef af
gegeven, onder zekerheid voor den accijns. 

De uitgeslagen hoeveelheid wordt op de 
rekening wegens het ent repot of wegen . de 
bergplaats afgeschreven. · 

In den volgbrief en in de aangifte tot ver
krijging van da t document, wordt melding 
gemaakt van de bestemming van den wijn om 
met vrijdom te worden ingeslagen. 

Het vervoer van den wijn naar de d istil
leerderij geschiedt onder verzegeling. 

De ontvanger, die den volgbrief afgeeft , 
vermeldt daarin den termijn, binnen welken 
de inslag moet plaats hebben en den termijn, 
binnen welken de volgbrief, behoorlijk afge
teekend, ten kanto re van afgifte moet zijn 
teruggekomen. 

Voor den wijn, waarvoor de volgbrief niet 
binnen den daarin bepaalden te rmijn, ten 
kantore van afgifte terugkomt, voorzien van 
de hierboven bedoelde afteekening, wordt de 
accijns van den invoerder of van den a fleveraar 
ingevorderd. 

5. Bij den inslag in de distilleerderij , ver
gelijken de ambtenaren de hoeveelheid met 
den volgbiief en nemen proeven ter bepaling 
van het alcoholgehalte. 

Blijkt de ingeslagen hoe veelheid wijn kleiner 
dan de in den volgbrief vermelde, dan wordt 
de volgbrief slechts voor de bevonden hoe
veelheid afgeteekend. 

Na bepaling van het alcoholgehalte wordt 
daarvan, door de ambtenaren , melding gemaakt 
op den volgbrief, welke daarna door hen wordt 

ingeleverd bij den ontvanger ovet· de gemeente, 
waar de inslag geschied is. 

De genoemde ontvanger debiteer t den ont - · 
bieder voor de hoeveelheid gedistilleerd, die 
de ingeslagen hoeveelheid wijn bevat, op zijne 
rekening als distillateur, bedoeld bij art. 82 
der wet van 20 Juni 1862 (Staatsblad n°. 62). 

De ontvanger maakt voorts melding van 
deze debitee ring op den volgbrief en op het 
daarvan afgegeven extract en zendt dit laatste 
terug naar het kantoor van afgifte. 

6. Het is verboden, den met v r\jdom in
geslagen wijn, als zoodanig, uit de distilleerderij 
uit te slaan of voo r eenig ander doeleinde 
aan te wenden dan t ot het vervaardigen van 
gedistilleerde dranken, welke naar het buiten 
land worden uitgevoerd. 

7. Indien blijkt, dat doo r den distillateur 
meer wijn met vrijdom wordt ingeslagen, 
dan voor het bedrijf noodig is te achten, kan 
Onze Minister van Financiën den vrijdom 
beperken to t eene door hem te bepalen hoe
veelheid per jaar. 

8. Dit besluit t reedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van 
het Staatsblad en de Staatscourant, waarin het 
is geplaatst. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit , dat in het S taats
blad en gelijktijdig in de Staatscourant zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift za l 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 26sten November 1909. 
(qet. ) WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, (get.) K OLK MAN. 

( Uitgeg. 16 Dec. HJ09.) 

27 November 1909. llf1ss1vE van den llfinister 
van L andbouw, Nijverheid en Handel aan 
de Commissarissen der Koningin betref
fende toepassing van art. 5, derde lid 
der A rbeidswet. 

Mijne aandacht is er op gevestigd , dat nog 
te weinig eenheid bestaat in de toepassing van 
het 3• lid van art. 5 der Arbeidswet . W el 
wordt door H .H . Commissarissen der Koningin 
nimmer vergunning tot overwerli: verleend 
dan na over de aanvrage het advies van het 
districtshoofd der arbeidsinspectie te hebben 
ingewonnen, doch eene eenvormige behande
ling in het geheele Rijk van de aan\'J'agen 
om vergunning tot overwerk, in het bijzonder 
,an die, waarop door H .H . .Burgemeesters 
wordt beschikt, is daardoor nog niet ver• 
kregen. 

lk zoude het daarom op hoogen prij s stellen, 
indien door UHEG., voor zoover d it nog niet 
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mocht geschieden, bij de behandeling van aan• 
vragen om vergunning tot overwerk het vol
gende werd in acht genomen en dat UHEG. 
er toe zoudt willen medewerken, dat eenzelfde 
gedragslijn werd gevolgd door H.H. Burge
meesters. 

ln de eerste plaats worde bevorderd, dat de 
aanv1·agen 01n vergunning, behalve de bijzondere 
omstand igheden, welke tot de aanvrage leidden, 
nauwkeurig ,·ermeldcn, welke der bescher
mende arbeiders aan het overwerk zullen deel
nemen, welke soort werkzaamheden zij alsdan 
zullen Yerricbten en welke arbeids- en rusturen 
voor ben zullen gelden op de dagen, waar
op men overwerk wenscbt te doen verrichten. 
Waar het kleine werkplaatsen betreft zou 
gevorderd kunnen worden, d11t de namen en 
leeftijden worden opgegeven van de personen, 
die men aan het overwerk wenscbt te doen 
deelnemen ; waar vergunning voor grootere 
inrichtingen wordt aangevraagd, -zou kunnen 
worden Yolstaan met eene opgave van het 
aantal der jeugdige personen tusschcn 12 en 
14 jaar en tusseben 14 en 16 jaar, alsmede 
van bAt aantal der vrouwen boven 16 jaar, 
die het overwerk zullen verrichten . 

ln de tweede plaat, word~ bij het verleenen 
der vergunning, op soortgelijke wijze als boven 
is aangegeven, nauwkeurig bepaald, voor 
welke arbeiders en voor welke werkzaamheden 
de Yergunning geldt, terwijl in den vorm van 
voorwaarden, aan de vergunning verbonden, 
er toe worde verplicht, op de dagen van het 
overwerk de arbeids- en rusttijden in acht te 
nemen, welke in elk bijzonder geval noodig 
blijken. 

M. i. behoort zorgvuldig te worden ver
meden in de vergunning niet andere te ver
melden dan dat de aanvrager toestemming 
ontvangt om den arbeid 2 uren later te doen 
eindigen en gedurende ten hoogste 13 uren 
te doen arbeiden. In zeer vele gevallen kan 
met één of een half uur overwerk worden 
volstaan of is het alleen nood ig het einde van 
den werktijd later dan het wettelijk voor
geschreven uur te stellen, zonder dat de 
11 urige arbeidsdag wordt overschreden. 

Steeds zal het gewenscht zijn de vergunning 
slechts te verlcenen onder de voorwaarde, dat 
de overwerkvergunning naast de arbeidslijst 
in het werklokaal wordt opgehangen en op
gehangen blijft gedurende de dagen, waarop 
overwerk is toegestaan, opdat de arbeiders 
gelegenheid hebben daarvan kennis te nemen. 

Op den voorgrond stellende, dat door d"n 
Minister met de uitvoering der Arbeidswet 
belast niet kan worden voorgeschreven in 

welke mate van de bevoegdheid, door het 3• 
lid rnn art. 5 aan H.H. Commissarissen der 
Koningin en Burgemeesters toegekend, behoort 
te worden gebruik gemaakt, zoo acht ik het 
toch niet ondienstig deze gelegenheid te be
nutten om van mijne zienswijze in dezen blijk 
te geven. :Mij wil h et voorkomen, dat een 
Rrbeidsduur van 13 uren per etmaal voor 
jeugdige personen en vrouwen zóó bezwarend 
is, dat niet dan in de uiterste noodzakelijk
heid en dan nog voor niet langer dan een 
enkelen dag overwerk behoort te worden ver
gund. tengevolge waarvan deze door de wet 
gestelde grens wordt bereikt. Zelfs behooren 
m. i. overwerkvergunningen, waardoor de 
arbeidsduur beneden 13 uren blijft, maar toch 11 
uren overschrijdt, niet dan met de meeste 
omzichtigheid en slechts voor zeer korten tijd 
te worden gegeven. Aan overwerkvergun
ningen, welke slechts met medewerking kun
nen worden verleend, zal ik dan ook - be
houdens in zeer bijzondere omstandigheden -
mijne goedkeuring moeten onthouden, wanneer 
daardoor niet enkel afwijking zou worden 
toegestaan van de wettelijke bepalingen omtrent 
het uur van aanvang en einde van den dage
lijkschen arbeid, maar de werktijd per dag 
boven 11 uur zou stijgen. 

Er op aan te dringen, dat door H.H. Oom· 
missarissen der Koningin geen overwerk worde 
toegestaan dan na het advies van het districts
hoofd dor arbeidsinspectie te hebben ingewon
nen, is onnoodig, daar, zooals boven werd 
opgemerkt, steeds in dien geest wordt gehan
deld. Wel acht ik het echter noodig, dat de 
aandacht van H.H. Burgemeesters met nadruk 
er op worde gevestigd, dat in het belang van 
een juiste toepassing der wet m. i. noodzake
lijk is, dat hunnerzijds - indien zulks maar 
eenigszins mogelijk is - geen overwerk worde 
toegestaan dan nadat het districtshoofd door 
ben is gehoord; zoo noodig kan diens advies 
telegraphisch of telephonisch worden ingewon
nen . Waar dit niet mogelijk mocht blijken, 
zou het alle aanbeveling verdienen, dat H .H. 
Burgemeesters het districtshoofd uitnoodigden 
zijn oordeel te kennen te geven over eene 
reeds verleende vergunning. Hierdoor zullen 
zij beter in staat zijn aan vragen om over
werkvergunningen, die later tot hen mochten 
worden gericht, te beoordeelen. 

Vooral vind ik aanleiding op dit laatste 
punt bijzonderen nadruk te leggen, waar mij 
bleek, dat in sommige gemeenten van twee
daagsche Yergunningen tot overwerk zoo veel
vuldig wordt gebruik gemaakt, dat aan mis
bruik moet gedacht worden. Onder voorwen-
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ding van spoedeischende omstandigheden 
schijnt niet zelden de vergunning aan ll.H. 
Burgemeesters te worden gevraagd, zonder 
dat hiertoe voldoende grond bestaat. 

Zelfs kwam het voor, dat een tweedaagsche 
vergunning werd aangevraagd en verkregen, 
nadat eene vergunning voor langeren duur 
door den Commissaris der Koningin, u,·e reen• 
komstig het ad vies van het districtshoofd der 
arbeidsinspectie, was geweigerd. 

:Naar ik vertrouw zal door het in acht nemen 
van de boven aangegeven regels eene j uiste 
toepas8 ing van het aan het hoofd dezes a,m
gehaaldo wetsvoorschrift worden be,·orderd 
en in het bijzonder worden verkregen, dat 
geen overwe1 kvergunningen zonder bepaalde 
noodzakelijkheid worden verleend, en over
werk voor niet langeren d uur en voor niet 
meer a rbeiders wordt toegestaan dan st rikt 
noodzakelijk is. 'fevcn8 zal d ientengevolge 
worden bereikt, dat de districtshoofd en niet 
meer nddes hebben uit te brengen o,·er aan
vragen om \" ergunniug, die onvoldoende ge
gevens bevatten ter beoortleeling van het ve r
zoek. Dit is van te meer belang, daa r het 
hun niet ultijd mogelijk is, de ontbrekende 
gege,·ens te verzamelen. Ook zal de mogelijkheid 
worden geope11d, eeue nauwkeurige statist iek 
van de veelvuldigheid en de beteekcnis van 
het overwerk te ve rkrijgen , d ie van groot 
gewicht is voor de verdere ontwikkeling onzer 
sociale wl:tgev iug . 

Ten slotte meen ik nog op het volgende te 
moeten wijzen. 

Bij het Koninklijk Besluit van l:.! Juli 1909 
(Stbl. n•. :.!66) worden voor enkele bedrijfstak• 
ken onder zekere voorwaarden afwijkingen 
toegestaan van de bij art. 5 der Arbeidswet 
vastgestelde uren van aanvang en einde van 
den arbeidstijd . Het 3• lid van dat artikel 
maakt het mogelijk, bij eene overwerkvergun
ning - binnen zekere grenzen - toestemming 
te verleenen tot het vervroegen of verl aten 
van de bij dat Besluit toegestane uren van 
aanvang of einde. Indien nu bij het ved eenen 
van eene dergelijke overwerkvergunning blijkt, 
dat in eene onderneming gebruik wordt ge
maakt van de vlÏjheid, welke het besluit geeft , 
zij men er aan indachtig, dat, bij het verleenen 
van die vergunning, en wel bij het bepalen 
van de arbeids- en rusturen, welke op de dagen 
van het overwerk zullen gelden, niet mag 
worden afgeweken van de voorwaarden, welke 
dat Besluit stelt. Indien bijv. vergunning 
wordt verleend om in eene modemaaksters
werkplaats tot 10 uur n .m . over te werken, 

dan moet worden aangenomen. dat nldaa r ge
bruik wordt gemaakt rnn de vrijheid, die a rt. 1 
sub lil .an genoemd Besluit toestaat om den 
arbeid tot 8 uur n.m. te doen voortduren. 
Bij het verleenen nu ,·an zulk eene overwerk
Yorgunning mag niet worden afgeweken van 
do voorwaarden, waaronder het Besluit die 
vrijheid verleent, zoodat b.v. voor die onder
neming niet vergund kan worden don arbeid 
vroeger te doen aan vangen dan 8 uur v.m., 
terwijl ook de vuorwaarde, bedoeld onder b 
van art. 1 sub III, moet worden in acht ge
nomen, tenzij de vergunning wordt gege,·en 
voor dagen, waarop die voorwaarde niet geldt . 
Blijkt echter uit het verleenen der overwerk
vergunning niet, dat in de onderneming de 
regeling van net Koninklij k Besluit wordt ge
volgd (b.v. wanneer in genoemde werkplaats 
overwerk wordt toegestaan tot 9 uur n.m.), 
dan kan men zich bij het verleenen_ der over
werkvergunning op het standpunt stellen, dat 
in die onderneming de regeling vervat in art . 
5, 18 lid , der Arbeidswet toepassing vindt en 
is men derhalve bij het verleenen der ver
gunning niet gebonden aan de voorwaarden, 
d ie het Koninklijk Besluit stelt. 

lJ itteraard zal bij de regeling der r i<sftjjden 
in eene overwerkvergunning in geen geval 
bohooren te worden afgeweken van het voor
schrift van art. 6 d<! r A rbeidswet , tenzij de 
Mini~ter vrij, telling van dat rno rsch rift heeft 
verleend. 

De llfin. van L andbouw, Nijverheid en Handel, 

(get.) A. S. TALMA. 

30 November 1909. .IIIis~ivc van den Minist tJr 
van Binnenlundsche Zaken aan de Com
missarissen der Koningin betreffende het 
dragen van eigen kleeding door militie- en 
landweerplichtigen. 

Blijkens door mij vuu den Minister van Oor
log ontvangen mededeeling zijn, bij zijne be
schikking van 1 September l \:J0IJ , Vle Afdee
ling nr. 373, nieuwe bepalingen vastgesteld 
betrekkelijk de verstrekking, de bewuring, het 
onderhoud en de inlevering v,m kleeding- en 
uitrustingstukken ten behoeve van de Milit ie 
en de L andweer. 

Ingevolge die bepalingen, welke met ingang 
van 1 Januari 1910 in werking treden, mag 
een m ilicien zich voor eigen rekening geheel 
of ten deele van kleeding en uitrusting voor· 
zien , mits die in goed bruikbaren staat en 
voor den dienst geschikt en de bovenkleeding 
overeenkomstig de vaetgestelde modellen zij. 
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Dit van model zijn is geen eisch voor het teekens, dat zij voldoende het eigendom be· 
schoeisel. 

Het is voldoende, wanneer de schoenen de
gelijk en van zoodanige confectie en vorm 
zijn, dat zij als uitstekende marcheerschoenen 
kunnen worden aangemerkt. 
Bijaldien een milicien bij opkomst onder de
wapenen voorzien is van, of zich bereid ver
klaard om te voorzien in eigen ondergoed of 
schoeisel tot de vereischte hoeveelheid, geeft 
hij daarvan kennis aan den commandant van 
de compagnie, het eskadron, de batterij of 
de treinafdeeling, ten einde de geschiktheid 
van deze goederen te doen beoordeelen. De 
go1:deren worden door de zorg van den eige• 
naar onderhouden en gereinigd. 

Hij ontvangt daarvoor over de dagen, waarop 
hij soldij geniet, eene vergoeding, welke is 
vastgesteld, voor schoeisel op f 0.05 per dag 
en voor ondergoed op f 0.016 per dag. 

Bij vertrek met groot verlof van een milicien, 
al! vorenbedoeld, en gedurende zijne afwezig
heid van het korps, rust op hem de verplich
ting om ten aanzien van de goederen, welke 
tot de mobilisatie-uitrusting behooren , te han
delen alsof dit Rijksgoederen waren. 

Het komt genoemden Minister gewenscht 
voor, dat het dragen van eigen ondergoed en 
schoeisel worde aangemoedigd, daar het be
langrijke financieele voordeeleu voor het Rijk 
zal en gerief voor den man kan opleveren en 
voorts , dat de lotelingen reeds vóór hunne 
aflevering met vorenomschreven bepalingen 
worden bekend gemaakt, welke bekendmaking 
zou kunnen geschieden bij de toezending van 
den brief van oproeping, model nr. 13, !it. A, 
bedoeld in de derde idnsnede van art. 95 der 
Militiewet 1901. 

Ik heb de eer UH.E.G. te verzoeken daartoe 
Uwe medewerking te verleenen. 

Voorts gelieve UH.E.G. ook den militie
commissaris in Uwe provincie mededeeling te 
doen van de bepalingen omtrent het dragen 
van eigen ondergoed en schoeisel en van de 
wenschelijkheid van het bevorderen daarvan 
en hen uit te noodigen een en ander ter kennis 
te brengen van de milicien-verlofgangers bij 
geh,genheid van het jaarlijksch onderzoek of 
n·aonderzoek, bedoeld respectievelijk in de ar
tikelen 125 en 130 der Militiewet 1901. 

Ten slotte zij nog onder de bijzondere aan
dacht van den militie-commissaris gebracht, 
dat de militair, die eigen ondergoed gedurende 
zijn diensttijd heeft gedragen, waarvan in het 
zakboekje duidelijk blijkt, kan volstaan met 
het ter inspectie vertoonen van degelijk eigen 
ondergoed, voorzien van zoodar. ige merk-

wijze'!. 

De Minister van Binnenlandsclie Zaken, 

Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, (get.) J. B. KAN. 

4 Decernb~r 1909. WET, tot verhooging van 
den accijns op gedistilleerd en voorloopige 
regeling van de bestemming van de op
brengst dier verhooging. S. 375. 

WIJ WILHELMINA, ENZ •.. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
het noodzakelijk is den accijns op het gedistil
leerd te verhoogen, tot tijdelijke versterking 
der middelen en ten einde de beschikking te 
erlangen over fondsen, benoodigd om te kunnen 
overgaan tot verlaging van den accijns op de 
suiker; 

Zoo is het, dat W~j, den Raad van State. enz. 
Art. 1. De accijns per hectoliter gedistil

leerd ad vijftig percent sterkte, bij al'tikel l 
der wet van 27 September 1892 (St,a,a,tsblad 
n°. 226) bepaald op drie en zestig gulden, wordt 
verhoogd tot negentig gulden . 

De verhooging betreft allen accijns die na 
het in werking treden dezer wet vorderbaar 
wordt. 

Zij wordt bovendien nagevorderd voor het 
gedistilleerd, dat bij het in werking trnden dezer 
wet in voorraden van meer dan 25 liter aan
wezig is buiten de panden bedoeld in aetikel 84, 
§ 3, der wet van 20 Juni 1862 (St,a,a,tsblad n°. 62), 
en voor het gedistilleerd dat vóól' het in werking 
treden dezer wet hier te lande is vel'zonden, doch 
eerst na dat tijdstip wordt ingeslagen. 

2. Ieder die bij het in werking treden dezer 
wet, buiten de panden bedoeld in artikel 84, 
§ 3, der wet van 20 Juni 186Z (Staatsblad n°. 62), 
meer dan 25 liter gedistilleerd, voor zich zelven 
of voor een ander, in voorraad heeft, en ieder 
die na het in werking treden dezer wet gedistil
leerd inslaat hetwelk vóór dat tijdstip hier 
te lande is verzonden, moet daarvan uiterlijk 
op den eerstvolgenden werkdag, tegen gedag
teekend ontvangbewijs, schriftelijk aangifte 
doen ten kantore van den ontvanger. 

De aangifte moet onderteekend zijn en be
h!!,lve de vermelding van den naam en de 
woonplaats van den aangever en van de hoe
veelheid, soort en sterkte van a l het gedistil
leerd, eene nauwkeurige aanwijzing inhouden 
van de plaats waar het gedistilleerd in voorraad 
was of ingeslagen is. 

3. Voor het gedistilleerd, bedoeld in het 
vorig artikel, moet de verhooging van den 
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accijns binnen twee maanden na het in werking 
treden dezer wet worden betaald door hem, die 
volgens dat artikel tot aangifte gehouden is. 

4. De ambtenaren der accijnzen zijn bevoegd 
om binnen veertien dagen na het in werking 
treden dezer wet, met inachtneming van de 
in de artikelen 181 en 183 der Algemeene wet 
van 26 Augustus 1822 (Staatsblad no. 38) voor
geschreven vormen, overigens niet aan peiling 
onderworpen panden, tegen den wil der be
woners of gebruikers binnen te treden en a ldaar 
eene peiling te verrichten. 

Alle gedistilleerd dat binnen dien termijn 
wordt aangetroffen buiten de panden bedoeld 
in a rtikel 84, § 3, der wet van 20 Juni 1862 
(Staatsblad n°. 62) wordt, indien niet het tegen
deel aannemelijk wordt gemaakt, geacht reeds 
bij het in werking treden dezer wet ter zelfde 
plaatse aanwezig te zijn geweest. 

5. Overtreding van artikel 2 wordt gestraft 
met eene boete van ten hoogste vierhonderd 
gulden. 

Als overtreding wordt niet aangemerkt een 
verschil van niet meer dan viJf ten honderd op 
de volgens artikel 2 aangegeven hoeveelheid 
gedistilleerd, na herleiding tot eene sterkte 
van vijftig percent. 

6. De feiten strafbaar volgens deze wet, 
worden beschouwd als misdrijven, behalve 
voor de toepassÏllg van de artikelen 57 en 58 
van het Wetboek van Strafrecht, in de plaats 
waarvan wordt toegepast hetgeen bij artikel 62, 
eerste en tweede lid, van dat Wetboek "l'oor 
overtredingen is bepaald. 

De in zake van invoerrechten en accijnzen 
thans geldende bepalingen voor het geval van 
wanbetaling van geldboeten zijn ook bij de 
toepassing van deze wet van kracht. 

7. Hetgeen de accijns op binnen- en buiten
landsch gedistilleerd over de jaren 1911 en 
volgende meer opbrengt dan vijf en twintig 
millioen tweehonderdduizend g1dden (/ 25,200,000) 
wordt goedgeschreven aan een "Fonds van de 
suppletoire opbrengsten van den acrijns op 
binnen- en buitenlandsch gedistilleerd". 

De beschikking over de aan genoemd Fonds 
goedgeschreven bedragen maakt het onder
werp van nade, vast te stellen wettelijke bepa
lingen uit. 

Van de bedragen, welke ingevolge het eerste 
lid van dit artikel aan het aldaar genoemde 
fonds worden goedgeschreven en van de be
dragen, waarover volgens het tweede lid is be
schikt, wordt jaadijks eene rekening door Ons 
aan de Staten-Generaal overgelegd. 

8. Deze wet treedt in werking op den dag 
hare,· afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 4den De

cember 1909. 
(.flet.) WILHELMINA. 

De Ministe,· van Fina11cië11, (.flet.) KoLKMAN. 
(Ui tgeg. 10 Dec. 1909.) 

4 December 1909. BESLUIT, tot vaststelling van 
de Instructie, houdende regeling van den 
werkkr/ng en de bevoegdheid van den 
Inspecteur van het Militair Onderwijs. 
S. 376. 

WIJ WILHELMI A, EN7.. 

Op de voordracht van Onzen l'lfinister van 
Oorlog van 27 September 1909, Kabinet Litt. 
C 93; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, de 
Instructie voor den Inspecteur van het Militair 
Onderwijs aan eene herziening te onderwerpen ; 

Gezien het Koninklijk besluit van 25 Mei 
1891 (Staatsblad n°. 98), met daarbij be
hoorende Instructie voor den Inspecteur van 
het Militair Onderwijs ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 November 1909, n°. 23); 

Gezien het nader rapport van voornoemden 
Minister van 30 November 1909, IIde Afd., 
n°. 132; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
A. in te trekken het hiervoren genoemd 

Koninklijk besluit van 25 Mei 1891 (Staats
blad n°. 98) met daarbij behoorende Instructie 
voor den Inspecteur van het Militair Onderwijs ; 

B. vast te stellen de bij dit besluit gevoegde 
Instructie voor den Inspecteur van het Militair 
Onderwijs. 

Onze Minister van Oorlog 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 
Koloniën, aan den Raad van State en aan 
de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 4den December 1909. 
(qet.) WILHELMINA. 

De Minister -van Oo,·log, (get.) W. CooL. 
( Uitgeg . 30 Dec 1909.) 

Behoort bij he t Koninklijk 
Besluit van 4 December 1909 

(Staatsblad n°. 376). 

INSTRUCTIE, houdende regeling van den 
werkkring en de bevoegdheid van den 
Inspecteur van het Militair Onderwijs. 

Art. 1. De Inspecteur van het J',1ilitair 
Onderwijs staat rechtstreeks onder de bevelen 
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van den Minister van Oorlog en is jegens 
dien Minister verantwoordelijk voor den toe
etand van en voor het onderwijs bij tl,:, onder 
zijn toezicht staande inrichtingen. 

2. De Inspecteur van het Milita ir Onderwijs 
heeft onder zijne bevelen : 

l 0 • het hem toegevoegde personeel; 
2°. den Directeur der Hoogere Krijgsschool ; 
3°. den Gouverneur der K oninklijke Mili-

taire Academie ; 
4°. den Directeur van den Hoofdcursus ; 
5°. den Directeur der Cadettenschool; 
6°. de d irecteuren van de cursussen bij het 

Wapen der Infanterie. 
De laatstgenoemden nochtans a lleen voor 

zooveel hun werkkring aan den cursus bPtreft. 
3. De Inspecteur van het Militair Onderwijs 

overtuigt zich, d a t de reglementen en voor
schriften door het onder zijne bevelen staande 
personeel worden nageleefd en dat de bijzon
dere instructiën bij de onder zijn toPzicht 
st aande inrichtingen stipt worden opgevolgd. 

4. De Inspecteur van het Militair Onder
wijs bevordert de belangen van het aan zijne 
zorgen t oevertrouwde onderwij s. 

H ij leidt het daarheen, dat t usschen de 
voorbereidende en de vakoplPiding van be
roepsofficieren een gewenscht verband besta 
en , in het algemeen, dat bij het onderwij s 
de lust worde opgewekt tot verdere bekwaming 
en hoo!):ere vorming. 

Hij waakt er voor, dat in de leerplannen 
bij de onder hem gestelrie inricht ingen, met 
tl"' militaire behoeften der opleidingen wordt 
te rade gegaan en dat de leerstof blijft be
an twoorden aan de vorderingen der weten
schap en haar toepassingen op krijgskundig 
gebied. 

Hij overtuigt zich, dat het onderricht vo1gens 
een oordeelkundige methode wordt gegeven 
en dat de leerlingen, waar mogelijk, tot zelf. 
standig denken worden opgewekt. 

Hij gaat na , of bij de inricht ingen in ieder 
leervak de grenzen der leerstof doPlt reffend 
zijn afgebakend ; hij zorgt dat a lles vermeden 
worde, wat tot overladin g zou leiden, zoowel 
in het algemeen a ls in een bepaalde richt ing. 

Hij ziet toe, dat aan de inrichtingen zoowel 
de theoretische a Is de practische militaire 
vorn, ing in a llen deele tot haar recht kan komen. 

Hij houdt daar bij in het oog, dat aan de 
onder zijne bevelen staande gouverneur en 
dfrecteuren, de zelfstandigheid moet worden 
gelaten om zich van hunne verantwoordelijk
heid te kunnen kwijten. 

5. De Inspecteur van het Militair Onder
wijs houdt over de onder zijn toezicht staande 

inrichtingen de inspectiën, welke hem noodig 
voorkomen. 

Hij kan zich bij de inspect iën door zijn' 
Adjudan t doen vergezellen. 

Hij geeft van een voorgenomen inspectie 
buiten zijn standplaa ts, kennis aan den Mi
n ister van Oorlog ; van ePne voorgenomen 
inspectie over een cursus bij het Wapen der 
Infanterie geeft hij kennis aan den K or ps
commandan t. 

In spoedeischende omstandigheden wordt de 
voorafgaande kennisgeving n iet , ereischt. 

Indien eene inspectie over een cursus bij 
het Wapen der Infanterie plaats vindt buiten 
de lesuren, a ls zoodanig in het diensttableau 
van het K orps aangegeven, wordt deze gehou
den in overleg met den betrokken Korps
commandant. 

Van een gehouden inspectie kan schriftelijk 
verslag worden gedaan aan den Minister van 
Oorlog, zoo noodig met bijvoeging van voor
stellen. 

6. De Inspect eur van het Militair Onder
wijs is bevoegd zich binnenslands, buiten zijn 
standplaats te begeven, wanneer hij dit voor 
zijn inlich t ing omtrent aangelegenheden van 
de inricht ingen onder zij n toezicht, of voor 
andere doeleinden in verband met zijnen dienst 
noodig acht. 

Hij is bevoegd, in zijn standplaat s of waar 
hij zich voor dienstzakPn elders bevindt, een 
of meer der in artikel 2 genoemde direct euren, 
a lsook den Gouverneur der Koninklijke Mi
lita ire Academie, tot het houden eener dienst
bespreking bij zich te on t bieden . 

7, De Inspecteur van het Militair Onder
wijs wijdt bij zijn inspectiën over de onder 
zijn toezich t staande inricht ingen , zijne aan 
dacht aan de uitkomsten van het t heoretisch 
en practisch ondenvijs ; aan de opvoeding en 
de karakter vorming van de leerlingen, aan 
hun ijver en hun gedrag. H ij let voorts zoo
wel op de bekwaamheid a ls op het gedrag 
en de geschiktheid van het leeraarspersaneel 
en op den toestand der leermiddelen. 

Hij overtuigt zich, dat het vaste personeel 
beneden den officiersrang, voor zijn dienst 
berekend blij ft en ziet bij zijn inspectiën toe 
op den huishoudelijken en administratieven 
dienst bij de inrichtingen, op de verpleging 
en de verzorging, ook van de zieken, en voorts 
op den toestand van de gebouwen, lokalen 
en terreinen, tot de inricht ingen behoorende 
of daarbij in gebruik. 

8. De Inspecteur van het Milita ir Onder
wijs bevordert de wetenschappelijke studiën 
der onder zijne bevelen dienende officieren 
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en bnrgerleeraren en doet te dezer zake zooveel 
mogelijk van zijn belangstelling blijken. 

Op officieren en burgerleeraren, werkzaam 
bij het Militair Onderwijs, die bijzonder uit
munten bij de vervulling van hun t aak, vestigt 
hij de aandacht van den Minister van Oorlog. 

9. De Inspecteur van het Milita ir Onderwijs 
doet aan den Minister van Oorlog de voo1-
stellen, die hij in het belang van het, Militair 
Onderwijs noodig acht. 

Ten aanzien van de hoogere vorming van 
officieren houdt hij mede rekening met de be
hoeften in zake hoogere technische vorming, 
die niet in het leerplan der Hoogere Krijgs
school is beg repen. Voor zijn voorstellen 
treedt hij vooraf. voor zooveel noodig, in 
overleg met de betrokken militaire autoriteiten. 

Hij dient den Minister van Oorlog desge
vraagd van bericht en raad omtrent alle ond er
werpen betreffende het onderwijs bij de land
macht. 

Voorstellen in zake het verbeteren van ge
bouwen, lokalen en t erreinen, worden, na 
overleg mat den Inspecteur der Genie, aan
geboden bij de jaarlijksche kostenbegr.Joting 
van de onder zijn toezicht staande inrichtingen. 
Eventueele voorstellen omtrent het vei strekken 
van materieel of omtrent het aanvuilen van 
leermiddelen worden, zooveel mogelijk, mede 
bij voormelde jaarlijksche begrootingen in
gezonden. 

10. De Inspecteur van het Militair Onder
wijs draagt zorg voor de tijdige voorziening in 
vacatures bij de onder zijn toezicht staande 
inrichtingen . 

Hij treedt deswege in overleg met de be
trokken autoriteiten en doet, voor wat het 
officierspersoneel betreft, de vereischte voor
stellen aan den Minister van Oorlog en, voor 
wat het mindere personeel en paarden aangaat, 
een betreffende aanvrage aan de betrokken 
autoriteit. 

11. De Inspecteur van het Militair Onder
wijs doet jaarlijks aan den Minister van Oorlog 
voorstellen betreffende de aantallen plaatsen, 
welke aan de inrichtingen van onderwijs voor 
nieuwe leerlingen zouden kunnen worden open
gesteld, en zulks zoowel voor den dienst hier 
te lande, a ls voor dien in de koloniën en be
zittingen van het Rijk in andere werelddeelen. 

De opgave wordt, voor zooveel toepasselijk, 
voor elk der daarbij betrokken wapens en 
dienstvakken gedaan. 

12. De Inspecteur van het Militair Onder
wijs doet jaarlijks aan den Minister van Oorlog 
de vereischte voorstellen betreffende de samen
stelling der commissiën voor de toelatings- en, 

voor zooveel noodig, voor de eind-examens 
aan de onder zijn toezicht staande inrich
tingen. 

Hij is voorzitter van de commissiën, jaarlijks 
door den Minister van Oorlog, overeenkomstig 
het bepaalde bij a rt. 43 der wet van 21 Juli 
1890 (Staatsblad n°. 126), te benoemen tot het 
uitbrengen van een verslag, ten aanzien van 
de officieren die hunne studiën aan de Hoogere 
Krijgsschool hebben voleindigd. 

13. De Inspecteur van het Milita ir Onder
wijs brengt jaarlijks, in de eerste helft der 
maand November, een beknopt algemeen ver
slag uit betreffende de onder zijn toezicht 
staande inrichtingen over het afgeloopen leer 
jaar. 

Hij doet daarbij opgave van alle belangrijke 
voorstellen, door hem in het betrokken leerjaar 
gedaan en de beslissingen daarop genomen. 

Hij zendt voorts aan den Minister van 
Oorlog de periodieke stukken in, die hem 
door dezen zijn opgegaven. 

Hij brengt van alle buitengewone, belangrijke 
voorvallen in zijn dienstkring onverwij ld ver
slag uit aan den Minister van Oorlog. 

14. De Inspecteur van · het Militair Onder
wijs is bevoegd in zijn persoonlijk belang zich 
ged1mmde acht dagen uit zijn standplaats te 
verwijderen. 

Hij geeft van iedere voorgenomen afwezig
heid uit zijne standplaats kennis aan den Mi
nister van Oorlog. 

15. De Inspecteur van het l'lfilitair Onder
wijs is bevoegd met alle militaire autoriteiten, 
voor zoover toepasselijk ook met burger
autoriteiten, correspondentie te voeren. 

16. De Inspecteur van het Milita ir Onder
wijs is bevoegd: 

Jo. tot het verleenen van binnenlandsch 
verlof tot en met twee maanden aan het onder 
zijne bevelen staande personeel ; 

2°. tot het benoemen van officieren onder 
zijne bevelen in bijzondere betrekkingen, die 
van lui tenant-adjudant inbegrepen, voor zoo
ver aan die betrekking geen hoogere bezoldi
ging of geen bijzondere belooning verbonden. 

Hij beslist of doet aan den Minister van 
Oorlog een advies ter beslissing toekomen, op 
allfl aangelegenheden het onderwijs betreffende, 
wa,aromtrent hij voorstellen van de in art. 2 
genoemde autoriteiten ontvangt. 

Voorstellen betreffende de cursussen bij het 
Wapen der Infanterie ontvangt bij door tus
schenkomst van de betrokken Korps- en 
Divisie-commandanten, langs welke autoriteiten 
hij zijne beslissingen terugzendt. 

17. De Inspecteur van het Militair Onder-
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wijs onderwerpt den Minister van Oorlog ter 
beslissing of verdere behandeling : 

1°. aanvragen om binnenlandsch verlof voor 
langer dan 2 maanden ; 

2°. aan vragen om buitenlandsch verlof; 
3°. voordrachten nopens onder zijne bevelen 

staande officieren, verband houdende met de 
Bevorderings- en de Pensioenwet voor de 
landmacht 1902, zoomede de voordrachten tot 
het toekennen van pensioen bet reffende mili
t airen beneden den rang van officier, behoorende 
tot het vas te personeel van de bij ar t. 2 onder 
a--d genoemde inrich tingen ; 

4°. aanvragen tot overplaatsing of deta 
cheering bij het leger in Oost- en West-Indië; 

5°. vnzoeken van officieren tot het aangaan 
van een huwelijk ; 

6°. voordrachten tot het plaatsen van mili
tairen als onder 9°. bedoeld, in burgerlijke 
betrekkingen ; 

7°. voordrach ten tot het toekennen van 
traktementsverhooging, pensioen, wachtgeld of 
ontslag aan burgerleeraren ; 

8°. alle voordrachten, betreffende voorstellen 
of verzoeken van officieren onder zijne bevelen 
van het Nederlandsch-Indische leger ; 

9°. voordrach ten tot het toekennen van 
vergoedingen of toelagen aan burgerleeraren, 
zoomede aan militairen of beambten, niet tot 
het vaste personeel de r inrichtingen behoorende, 
en met het geven van onderwijs of met andere 
diensten daarbij belast; 

100. voordrachten tot het toekennen van 
belooningen of medailles, voor zoover ten deze 
geen bijzondere voorschriften zijn gegeven ; 

ll 0 • voorstellen tot regeling van detachee_ 
ringen in verband met de practische vorming 
van leerlingen aan inricht ingen van militaÎI' 
onder wijs; 

12°. alle aanvragen, voordrach ten en verder 
noodig geachte voorstellen, waaromtren t hij 
zelf niet bevoegd is t e beslissen of waaromtren t 
h ij met de betrokken autoritei ten niet tot 
overeenstemming is gekomen. 

18. Bij ziek te of a fwezigheid van den In
specteur van het i'vfili tair Onderwijs wordt, in 
afwachting dat in zijn dienst door den Minister 
van Oorlo.c: za l zijn vo01 zien, de dienstcorres
pondentie op last gevoerd door zijn ' adjudan t . 

19. Bij mobilisatie treed t de Inspecteur 
van het Militair Onderwijs op in den werkkring, 
hem door den Minister van Oorlog aan te 
wijzen. 

Mij bekend, 

De Minister van Oorlog, (get. ) W. COOL. 

6 Decembf1' 1909. W KT, tot aanvulling en ver
hooging van het zesde hoofdstuk der Stuats 
begrooting voor het dienstjaar 1909. S. 377. 

Ten gevolge der invoeging v·an een nieuw 
artikel wordt het totaal der Vde onderafdee
ling de r l ste afdeeling, het totaal der l ste af
deeling en het eind cij fe r rnn het Vlde hoofd
stuk de r Staatsbegrooting voor 1909 ve rhoogd 
met f 42,500. 

G Dece11iber 1909. WKT, houdende wijziging 
van het zesde hoofdstuk der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1908. S. 378. 

Ten gevolge van verhooging en vermin
deringen van eenige a rtikelen wordt het to taal 
van de Iste onderafdeeling der lste afdeeling 
verminderd met / 3,500.-; da t van de Ilde 
onderafdeeling van die afdeeling verhoogd met 
/ 109,430.- ; dat van de IIIde onderafdeeling 
van die afdeeling verminderd met f 20,490.- ; 
da t van de IV de onderafdeeling va~ die afdee
ling verminderd met / 15,000.- en dat van 
de Vd e ond erafd eeling van die afdeeling ver 
minderd met / 10,700.-, terwijl het totaal 
van de l ste a fdP-eling wordt verhoogd met 
/ 59,740.-. 

Het t otaal van de I ste onderafdeeling der 
2de afdeelin.!l wordt verminderd met / 73,740.- , 
dat der IIIde onderafdeeling van die afdeeling 
verhoogd met _/ 14,000.- en het totaal der 2cle 
afdeeling verminderd met / 59,740.-. 

6 Decembe1· 1909. W ET, tot beschikbaarstelling 
van gelden , wegens verstrekking door het 
Departement van Marine gedaan , voor den 
dienst van 1909. S. 379. 

Bij deze wet worden de gelden, tot een 
bed rag van / IW,849.84, voorhanden zijnde 
in 's Rijks schatkist, wegens door het Depar
tement van Marine gedane ve rstrekkingen, ten 
behoeve van gemeld Departement voor den 
dienst van 1909 beschikbaar gesteld. 

6 December 1909. W E T, tot toepasssing van 
arti kel 32 der Burgerlijke Pensioenwet ten 
behoeve van den gewezen leeraar aan de 
openbare handelsschool en daaraan verbon
den hoogere burgerschool met driejarigen 
cursus te Amsterdam , dr. H. J. EYM AEL. 

s. 380. 

WrJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 

Alzoo W ij in overweging genomen hebben, 
dat artikel 6, eerste lid , der Burgerlijke P en
sioenwet, geen billijken maatstaf opleverd tot 
vergelding met pensioen vau de door den ge
wezen leeraa r aan de open bare handelsschool 
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en daaraan verbonden hoogere burgerschool 
met driejarigen cursus te Amsterdam, dr. 
H. J . EYMAEL, bewezen diensten; 

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

Aan dr. H. J. EYMAEL, gewezen leeraar aan 
de open bare handelsschool en daaraan verhon• 
den hoogere burgerschool met driejarigen cur• 
sus te Amsterdam, wordt met ingang van l Sep• 
tember 1908 een jaarlijksch pensioen ten laste 
van den Staat verleend, ten bedrage van /1933. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het L oo, den 6den 

December 1909. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Financiin, (get.) KoLKMAN. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

(get. ) HEEMSKERK. 
1 Uitgeg. 24 Dec. 1909.) 

6 December 1909. W .ET, tot wijziging der wet 
van 16 April 1896 (Staatsblad n°. 72) tot 
regeling der · personeele belasting, laatste
lijk gewijzigd bij de wet van 3 April 1909 
(Staatsblad n°. 95). S. 381. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1908/09, n°. 314, 1-3; 
1909/10, n•. 68. 

Hand. id. 1909/10, bladz. 260. 
Hand. 1• Kmner 1909110, bladz. 93, 96. 

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

dat het wenschelijk is, geene personeele belasting 
te heffen wegens het houden van motorrijtu i
gen tot ven ·oer van zieken ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In artikel 3lbis, § 3, der wet van 

Hl April 1896 (Staatsblad n°. 72) tot regel ing 
der personeele belasting, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 3 April 1909 (Staatsblad no. 95), 
wordt sub b ingevoegd, aobter "ingericht zijn": 
,,,oor het vervoer van zieken". 

2 . Deze wet wordt geacht in werking te 
~djn getreden op 1 ,Januari 1909. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 6den 

December 1909. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, (get.) KoLKMAN. 
(Uitgeg. 17 D_ec. 1909.) 

(i Deceml1e1· 190!1. WET, tot regeling van de 
ontvangsten en uitgaven van het wedu
wen• en weezenfonds voor militairen en 
gepensionneerde militairen der landmacht 
mor het jaar 1909. S. 38-J. 

W1J Wlr ... HELMIN A, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo 'Wij fo ov~rweging genomen hebben, 
~.\)()\), 

dat de begrooting der ontvangsten en uitgaven 
van het weduwen- en weezenfonds voor mili
tairen en gepensionneerde militairen der land
macht jaarlijks b11 de wet moet worden vastge
steld; 

Zoo is het, dat Wij , den Raa<l van State. em: . 
Art. 1. De bcgrooting der uitgaven van het 

weduwen- en weezenfonds voor militairen en 
gepensionneerde militairen der landmacht voor 
het dienstjaar 1909 wordt vastgesteld als rnlgt: 

Artikel 1. Aandeel van het fonds in de bezol
diging van een adjunct-commies van het De
partement van Financiën en schrijfloonen van 
tijdelijk voor het fonds werkzaam te stellen 
personen . . / 350 

Artikel ll. Lokaal- en bureelbehoef-
t'ln en drukwerk . 700 

Artikel 111. Pensioenen van wedu
wen en weazen van militairen en ge
pensionneerde militairen der land-
macht . 3000 

Artikel IV. Aankoop van gelds-
waardige papieren en daarmede in 
verband staande uitgaven . 111,909 

Artikel V. Restitutie van ingehou-
den bij,lragen 100 

Artikel V 1. Onvoorziene uitgaven . 500 
en alzoo tot een bedrag van lwnderd zutien 

duizend vijfhonderd negen en vijfti'J gulden 
(/ 116,559). 

2. Tot dekking der uitgaven in het vorig 
artikel vermeld, worden aangewezen de vol
gende middelen : 

a. de opbrengst der bijdragen in 1909 te 
heffen ingevolge art. 26 der Weduwenwet voor 
de landmacht 1909 ; 

b. de bijdrage uit 's Rijks kas over 1909; 
c. toevallige baten. · 
3. Indien het bedrag uitgetrokken bij onder

artikel III van artikel 1 ontoereikend wordt be
vonden kan het, met inachtneming van het 
2• lid van art. 24 der wet van 5 October 1841 
(Staatsblad n°. 40), door overschrijving uit on
derartikcl IV worden aangevuld. 

Op gelijke wijze kunnen de bedragen uitge
trokken bij de onderartikelen II en V van ar
tikel 1 worden aangevuld door overschrijving 
uit onderartikel VI. 

4. Op onderartikel VI van artikel 1 worden 
aangewezen de tot het dienstjaar 1909 hehoo
rende uitgaven, welke het weduwen- en weezen
fonàs voor militairen en gepensionneerde mili
tairen der landmacht betreffen, hare omschrij. 
ving niet vinden in een der andere onderar
tikelen van dat artikel en moeten dienen tot 
voorziening in behoeften, die in den loop van 
genoemd dienstjnar om·crwacht opkomen. 

44 
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Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven ten Paleize hot Loo, den 6den De

cember 1909. 
(jjet.) WILHELMINA. 

De Ministe,· van F'inanciën. (jjet. ) K oLK~fAN . 

1Ui tgeg. :.ll Dec. 1909.) 

6 D ,cember 1909. WET, tot regeling van de 
ontvangsten en uitgaven van het wedu
wen- en wE-ezenfonds voor militairen en 
gepensionneerde militairen d er zeemacht 
voor het jaar 1909. 13. 383. 

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

da t dP begrooting der ontvan!!'sten en uitgaven 
van het weduwen- en weezenfonds voor mili
tairen en gepensionneerde militairen der zee
macht jaarlijks bij de wet moet worden vast
gest!'ld ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad , an State, enz 
Art . 1. De begro:i ting der uitgarnn van het 

weduwen- en weezenfonds voJr militairen en 
gepens:onneerde militairen der zeemacht vo ::ir 
het dienstjaar 1909 wordt vastgest eld al volgt: 

Arti.1'el I . Aandeel van het fonds in de bezol. 
diging va n een adjunct-commies va n het De
pa rtement van Financiën en schrijfloonen van 
tijdelijk voor het fonds " erkzaam te stellen 
personen . . / 3,50 

Artikel II. Lokaal- en bureel behoef-
ten !'n drukwerk . ïOO 

Artikel 111. P ensioenen van wedu-
wen en weezen van militairen en ge-
pensionneerde militairen der zeemn.cht 4,200 

A rtikel IV. · Aankoop rnn gelds-
waardig!' papieren en daarmede in ver-
ba nd staand!' uitgaven . 81,863 

A rtikel V. Restitutie van ingehou -
den bijdragen 100 

A rtikel VI. Onvoorziene uitgaven . 500 
en a lzoo tot een bedrag van zeven en tachtig 

duizend zevenhonderd dertien gulden (/ 87,713) . 
2. To t dekking der uitgaven in het v0rig ar

tikel vermeld worden aangewezen de volgende 
m iddel en: 

a. de opbrengst d er bijdragen in 1909 te 
heffen ingevolge artikel 27 der vVeduwemrnt 
voor de zeemach t 1909; 

b. de bijdrage uit 's Rijks kas o,er 1900 ; 
c. t oevallige bat en. 
3. Indien het bedrag, ui tgetrokken bii onder

a r t ikel III van ar t ikel 1 ontoereikend wordt 
bevonden , kan het, met inachtneming van het 
2de lid van a rtikel 24 der wet- van 5 October 
1841 (Staatsblad n°. 40), door overschrijving uit 
onderar t ikcl IV worden aangevuld. 

Op gel ij ke wijze kunnen d e bedragen uitge-

trokken bij de onderart ikelen 11 en V van a r
tikel 1 worden aangevuld door overschrijving 
nit onderartikel VI. 

4. Op onderart-ikel VI van artikel 1 worden 
aangewezen d e tot het dienst jaar 1909 behoo
rende uitgaven, welke het weduwen- en weezen
fonds voor militairen en gepensionneerde mili
tairen der zeemacht betreffen, hare omschrij
ving niet vinden in een der andere onderar t i
kelen van d a t artikel en moeten dienen tot 
voorziening in behoeften, die in den loop van: 
genoemd dienstjaar onverwacht opkomen. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven t en Paleize hot Loo, den 6den De

cember 1909. 
(jjet.) WIL HEL MINA. 

De Minister var. Financiën, (!Jet.) KvLKMAN. 

(Uitgeg. 21 Dec. 1909.) 

6 December 1909. WET, tot beschikbaarstel
ling van gelden, wegens door het Depar
tement van Oorlog gedane verstrekkingen, 
voor den dienst van 1909. S. 384. 

Bij deze wet worden d e gelden, wegens door 
het Departement van Oorlog gedane verstrek
kingen, ten bedrage van/ 229,588.68, in 's Rijks 
schatkist voorhanden, t en behoeve van dat 
Departement, tot het doen van betalingen voo1· 
den dienst van 1909, beschikbaaJ" gesteld. 

6 December 1909. WET, tot aanvulling van het 
achtste hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1909. S. 385. 

Na invoeging van een artikel en wijziging 
van de omschrijving van een afdeeling wordt het 
totaal van de XXste .A.fdeeling van het VIIIste 
hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienst
jaar 1909 en het eindcijfer van dat hoofd stuk 
verhoogd met f 75,000. 

6 December 1909. Wi<:T, tot nadere verhooging 
van het achtste hoofdstuk dor Staatsbe
grooting voor het dienstjaar 1908. S . 386. 

Ten gevolge van de verhooging van een ige 
onderdeelen van artikel 178 van het VIIIste 
h oofdst uk de r S t aatsbegrooting voo r h et dien st
jaar 1908 word t dit artikel en mitsdien het 
totaal van de XXllste afdeeling en het eind
cijfer der begrooting verhoogd m et f 28,025. 

6 December 1909. WET, tot aanvulling en ver0 

hooging van het achtste hoofd stuk dei
Stantsbegrooting voor het dienstjaar 1909. 
S. 387. 

Na verhooging van een onderdeel van en 
invoeging van een nieuw onderdeel in arti• 
kel 178 van het VIIIst e hoofdstuk der Staatsbe
gr ooting voor het dienstjaar 1909 wordt dit 
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a 1· tikel en mitsdien het totaal van de .XXIlste 
afdeeling en het eindcijfer der begroot.ing -ver
hoogd met f 29,480. 

Voorts wordt bij deze wet bepaald dat in 
het eerste lid van ar t ikel 2 d er wet van 11 F e -
bruari 1909 (Staatsblad n°. 38) tot vaststelling 
van het VIIIste hoofdstuk der Staatsbegroo
t ing voor het dienstjaar 1909, in plaats van 
" 178 a tot en met o", gelezen wordt " 178 n t o t 
en met p" . 

6 December 1909. W ETTEN, houdende natu-
ralisatie van : 

A tl o 1 f W i b o 1 s. S. 388. 
A l b e r t B e e r n i n k. S. 389. 
H u b e r t K o r t i n g. S 390. 
J o h u n n H e i n r i c h S c h ü t t 1 e r. 

S. 391. 
K ar I L e i b . S. 392. 
E m i I N e u b e r g. S. 393. 
K on r a tl W il h e I m A I b u s. S. 394. 
Ju I i u s W c in be rg . S. 395. 
C l e m e n s J os e p h W e s te r m a n n. 

s. 396. 
W i I h e I m W i n a n tl W e ij e r s. S. 397. 
A I e x a n cl e r L ö w i n s o h n. S. 398. 

6 Decemóe,· 1909. WET , houdende naturali 
sati e van J ohanna Barbara Nijsten en vier 
en vijftig ande ren. S. 399. 

W 1J vVlLHELMIN A , ENZ ... doen te wet en: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , 

dat de h ierna genoemde personen aan Ons een 
verzoek om naturali satie hebben ingediend , 
met overlegging van de bewijsstukken , bedoeld 
in artikel 3, in ve rband met artikel 3bis der 
wet van 12 December 1892 (Staatsbla1t n°. 268) 
op het N ederlanderschap en het ingezetenschap, 
gewijzigd bij de wet van 8 J uli 1907 (Staats· 
blad n°. 177) ; 

Zoo is het , dat Wij , den Raad van S tate, enz. 

Eenig artikel. 
De hoedanigheid van Nederlander wordt bij 

deze verleend aan : 
l. J ohanna B arbara Nijsten, naa ister , ge

boren te Wittem (prov incie Limburg) den 
24 Juni 1866, wonende te Aken (P ru isen); 

2. Franciscus Vorstermans, daglooner, ge
boren te Meerlo (provincie Limburg) den 22 
August us 1849, wonende te H üls (Pruisen); 

3. J an H endrik Ojftrman s , slotenmaker , 
geboren te V aals (p rovincie Limburg) den 17 
N ovember 1858, wonende te Aken (Pruisen); 

4. H endrik Garmers, arbeider, geboren te 
A msterdam (provincie N oordholland) den 18 
October 1849, wonende te Rath (Pruisen) ; 

5. Albert Beren ts , koemelker , geboren te 

Havelte (provincie Drenthe) den 6 F ebruari 
1849, wonende te Bergerh ausen (Pruisen) ; 

6. Mathilde A lexandrine Francisc<t L ippits , 
zonder beroep, geboren te Am sterdam (pro
vincie Noordholland) den 5 Mei 1858, wonende 
te Cbarlotten bul'g (Pruisen) ; 

7. Pefru s H enricus H u bei·tus i•an Appei·en, 
koetsier, geboren te Roermond (prov mcie 
Limburg) den 7 F ebruari 1865, wonende te 
Berchem (België) ; 

8. H emfrikus Broekhuis , arbeider , gebol'en 
te Born e (provincie Overijssel) den 6 Aug ustus 
1873, wonende te Ochtrup (Pruisen) ; 

9. Henwrikus Berger , groentehan<.lelaar , ge
boren te N eer (provincie Li mburg) den 24 
September 1870, wonende te Frintrop (Pruisen); 

10. Mathias H ubertus Kursijens,dienstknecht , 
geboren te P osterholt (provincie Lim bul'g) 
den 4 December 1871 , wonende te Doveren 
(Pruisen) ; 

ll. llendrik H ubert Vic tor Qttaedvlieg, lee r
looier , geboren te Heerlen (provincie Limburg) 
den 3 Juli 1753, wonende te Graz (Oostenrijk); 

12. H e1vfrikus Wiijes , daglooner, geboren te 
Huissen (provincie Gelderland) den 22 Octo
ber 1857, wonende te H olten bij Sterkrade 
(Pl'uisen) ; 

13. Felix Janssen, arbeider, geboren te S uste· 
ren (provincie Limb urg) den 11 Mei 1874, 
wonende te M ülheim aan den Ruhr-Stijrum 
(Pruisen) ; 

14. Federikus Gornelius Uijting, arbeider, ge
boren te W arnaveld (prov incie Gelderland) den 
8 November 1870, wonende te Frensdorf 
(Pruisen) ; 

15. Joannes M ue/ler , a rbeider , geboren te 
Zutphen (provincie Gelderland) den 12 Decem
ber 1872, wonende te Sterkrade (Pruisen) ; 

16. Antoniits Wilhelmus Simons, arbeider, 
geboren te Diepenveen (provincie Overijssel) 
den 10 October 1864, wonende te Eckamp bij 
Ratingen (Pruisen) : 

17. .Jan Ge,·,·it van 'l.'right, toonkunstenaar , 
geboren te Deventer (provincie Overij ssel) den 
13 December 1864, wonende te Schagen (pro
v incie N oordholland) ; 

18. Remigii,s Theodorus Pekel, leerlooier, ge
boren tA Beuningen (provincie Gelderland) 
den 25 Maart 1864, wonende te Emmeri k 
(Pruisen) ; 

19. Stephanus Theodorus Kersjes, landbouwer, 
geboren te Bergh (provin cie Gelderland) den 
31 December 1859, wonende te Rees (Pruisen); 

20. Peter J ohannes Stojfele, a rbeider , gebo
ren te Ottersum (provincie (Li mb u rg) den 14 
September 1866, wonende te Hau bij Kleef 
(Pruisen) ; 

44• 
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21. Joannes Habets, arbeider, geboren te 
Hulsberg (provincie Limburg) den 11 Mei 1858, 
wonende te Rath (Pruisen); 

22. Àrnoldus Leeflang, beeldhouwer, gebo
ren te Rotterdam (provincie Zuidholland) den 
26 Januari 1871, wonende te Keulen (Pruisen); 

23. Joseph Mathijs H enssen, landbouwer, 
geboren te Noorbeek (provincie Limburg) den 
30 December 1846, wonende te Geilenkirchen 
(Pruisen); 

24. Hubert Wintgens, koopman, geboren te 
Aachenerheide, gemeente Aken (Pruisen) den 
30 September 1861, wonende te Aken (Prui
sen); 

25. Jan Godfried H amers, arbeider, geboren 
te Beek (provincie Limburg) den 13 Juli 1865, 
wonende te Crefeld (Pruisen); 

26. Frederik Pieter Ve,·hoejf, meubelmakers
gezel, geboren te Vlissingen (provincie Zeeland) 
den 5 October 1851, wonende te Londen (Groot
.Britannië); 

27. Maria Adelheid H üSken, boerin, geboren 
te Degfeld, gemeente Nordhorn (Pruisen) den 
7 September 1861, weduwe van Ge,·a,·dus Olde 
Wive,·ink, wonende te Frensdorf (Pruisen) ; 

28. Carolus Pozzi, Roomsch -Katholiek Pries
ter, geboren te Utrecht (provincie Utrecht) 
den 25...J)ecember 1869, wollende te Urmond 
(provincie Limburg); 

29. Graclus Johannes Nijboe,·, melkknecht, 
geboren te Dalfsen (provincie Overijssel) den 
10 April 187:l, wonende te Heino (provincie 
Overijssel) ; 

30. fle,wici,s Cornelis Woljfers, meubelma
kersgczcl, geboren te Rotterdam (provincie 
Zuidholl and) den 4 November 1837, wonende 
te L onden (Groot-Britannië) ; 

31. Wi/he.lni Hein,·ich Maria van der Schans, 
zonder beroep, geboren te Nieder-Elten (Prui
sen) den 14 Juni 1851, wonende te Londen 
(Groot-Britannië) ; 

3il. Arnold Odeke,·cken , daglooner, geboren 
te Heerlen (provincie Limburg) den 21 Juli 
1865, wonende te Hausweiler (Pruisen); 

33. Adam Dols, arbeider, geboren te Boeholtz 
(provincie Limburg) den ó Mei 1867 , wonende 
te Richterich-Grünenthal tPru isen); 

34. Johan Josryh Vondenhojf, arbeider, ge
boren te Schaesberg (provincie Limburg) den 
8 April 1864, wonende te Kohl scheid (Pruisen) ; 

35. Peter Leonhard Classen, arbeider, gebo
ren te Grauenhof-Forst-Aken (Pruisen) den 28 
September 1874, wonende te Aken (Pruisen) ; 

36. Wilhelmus Huberti,s Peters, paardenop
passer, geboren te Herten (provincie Limburg) 
den 2ó Juni 1871, wonende te München-Glad
bach (Pruisen); 

37. Johannes Hendrikus Kapelle, seinhuis
wachter, geboren te Gendringen (provincie Gel
derland) den 17 Juni 1865, wonende te Emme
rik (Pruisen); 

38. Leona.rd H u bert L inssen, koopman, ge
boren te Beegden (provincie Limburg) den 
12 Juli 1855, wonende te Fischeln (Pruisen); 

39. H ermanus Janssen, arbeider, geboren te 
Doornenburg , gemeente .Bemmel (provincie 
Gelderland), den 2 Mei 1845, wonende te Gro
nau (P ruisen); 

40. Gerardus B i,sscl,Pr, landbouwer, geboren 
te Denekamp (provincie Overijssel) den 3 Juni 
1847, wonende te Altendorf (Pruisen); 

41. Bernardus Jansen, mijnwerker, geboren 
te Bergh (provincie Gelderland) den 30 Mei 
1863, wonende te Borbeck (Pruisen); 

42. Noach Benavente, diamanthandelaar, ge
boren te Amsterdam (provincie N oordholland) 
den 26 Februari 1838, wonende te Londen 
(Groot-Britannië); 

43. Albe,·tus Bruns, arbeider, geboren te 
Denekamp (provincie Overijssel) den 3 April 
1864, wonende te Ochtrup (Pruisen) ; 

44. Gerrit Dolstra, bierbrouwers lmecht, ge
boren te Ambarawa (Nederlandsch-Indië) den 
1 Februari 1867, wonende te .Burgsteinfurt 
(Pruisen); 

45. :/.'eimis Maasla11d, nettenboeter, geboren 
te Bergambacht (provincie Zuidholland) den 7 
April 1870, wonende te Elsfleth (Oldenburg); 

46. Albert H ein, mijnwerker , geboren te 
Zuidwolde (provincie Drenthe) den 17 October 
1865, wonende te Rotthausen (Prui sen); 

47. Reinen,s Httbertus Pope,·, arbeider, ge
boren te St. Pieter (provincie Limburg) den 
2ó J anuar i 1853, wonende te Kalk bij I{culen 
(Pruisen); 

48. Kornelis Visscher, timmerman, geboren 
te IJsselmuiden (provincie Overijssel) den 17 
October 1856, wonende te Gronau (Pruisen) ; 

49. Johannes Bre,nme,·s, metselaar, geboren 
te Melick en Herkenbosch (provincie Limburg) 
den 19 Januari 1865, wonende te Düsseldorf
Wersten (Pruisen) ; 

50. Johannes Zeegers , sleeper, geboren te 
Venray (provincie Limburg) den 26 S0ptem
l;>er 1860, wonende te Mülheim aan den Huhr

tijrum (Pruisen); 
51. Franz À 1tgusf Ed1tard Schäjfe,· , sigaren. 

maker, geboren te Amsterdam (provincie 
Noordholland) den 27 Maart 1851, wonende te 
Altona (Pruisen) ; 

52. Hendrikus Johannes Lame,·s, klompen
maker, geboren te Middelaar, gemeente Mook 
(provincie Limburg), den 24 ,Januari 1857, 
wonende te Zijfflich (Pruisen); 
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53. Ferdinanct Plate, zonder beroep, gebo
ren te Semarang (Nederlandsch-Indië) den 15 
April 1843, wonende te Arima (Japan): 

54. Machiel L evie, koopman, geboren te 
Breda (provincie Noordbrabant) den 15 .l<'ebru
ari 1855, wonende te Londen (Groot-Britan 
nië); 

55. Petrus Antonius Nicolaas van de,· Es , 
suikerbakkersknecht, geboren te 's Hertogen
bosch den 26 December 1854, wonende te 
Antwerpen (België). 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 6den De 

cember 1!!09. 
(,get.) W I L H EL MI A. 

De Minister van Justitie, (,get.) NELISSEN. 

(Uitgeg . 17 Dec. 1909.) 

6 Decembe,· 1909. W ET, houdende naturali
satie van Johannes ter Glane en zeven en 
tach tig anderen. S. 400. 

WIJ WILHEL1iHN A, ENZ ... doen te weten: 

Alzoo ,Vij in overweging genomen hebben, 
dat de hierna genoemde personen aan Ons 
een verzoek om naturalisatie hebben ingediend, 
met overlegging van de bewijsstukken, bedoeld 
in artikel 3, in verband met artikel 3bis, der 
wet van 12 December 1892 tStaatsblad n°. 268) 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, gewUzigd bij de wet van 8 Juli 1907 
(Staatsblad n°. 177); 

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

Eenig artikel . 

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij 
deze verleend aan : 

l. Johannes ter Glane, zonder beroep, ge
boren te Losser (provincie Overijssel) den 
25 Mei 1851, wonende te Epe (Pruisen); 

2. Arnoldus Wilhelmus Ve.-Tweven, zonder 
beroep, geboren te Herwen en Aerdt (provincie 
Gelderland) den 26 October 1844, wonende te 
Mülheim aan den Ruhr-Broich (Pruisen); 

3. Hubert Vannuijs, daglooner, geboren te 
Heerlen (provincie Limburg) den 7 Augustus 
1863, wonende te Quinx-Verlautenheide (Prui
sen); 

4 . Albert Kuiper, sch oenmaker, geboren te 
Raalte (provincie Overijssel) den 28 Augustus 
1856, wonende te Gronau (Pruisen) ; 

5. Gerhardus Reke,·.•, arbeider , geboren te 
Denekamp (provincie O,erijssel) den 7 October 
1860, wonende te Ochtrup (Pruisen); 

6. F,·ancis~us Logcher, arbeider, geboren te 
Fredriksoord onder Noordwolde, gemeente 
Weststellingwerf (provincie Friesland), den 21 

A ugustus 1863, wonende te Frensdorf (Prui
sen); 

7. Theodoru.9 Robertus Àaldering, arbeider, 
geboren te Bergh (provincie Gelderland) den 
27 Maart 1866, wonende te Materborn bij 
Kleef (Pruisen); 

8. ltilhelmus Minkenl,erg , boerenknecht, ge
boren te Vlodrop (provincie Limburg) den 19 
September 186:.l, wonende te Hardt (Pruisen); 

9. Everhardus H oo_qman, sigarenmaker , ge
boren te Huissen (provincie Gelderland) den 
23 Juni 1870, wonende te Homberg aan den 
Rijn (Pruisen); 

10. Leo11hardt Conract Schwab, scheikundige, 
geboren te Amsterdam (provi11cie N oordhol
land) den 6 Juli 1855, wonende te Bernburg 
(Anhalt) ; 

ll. Joannes Mathijs Kanters, arbeider, ge
boren te Nederweerd (provincie Limburg) den 
18 December 1871, wonende te Crefeld-Ver
berg (Pruisen); 

12. Isaac Ai(jon, koopman, geboren to Am
sterdam (provincie N oordholland) den 19 Maart 
1848, wonende te Kobe (Japan); 

13. Hencfrikus Giebels, mijnwerker , geboren 
te Ottersum (provincie Limburg) den 25 l\laart 
1874, wonende te Homberg aan den Rijn 
(Pruisen); 

14. Johannes AMoni1<s îVesterink, arbeider, 
geboren te Borne (provincie Overijssel) den 1 
Januari 1873, wonende te Ochtrup (Pruisen) ; 

15. Arnoldi.s van Riese11 , timmerman, gebo
ren te Amsterdam (provincie Noordholland) 
den 19 Maart 1845, wonende to Hamburg 
(Duitschland); 

16. Gerhardus Oude Heuvelt, arbeider , gebo
ren te Weerselo (provincie Overijssel) den 13 
December 1872, wonende te Gronau (Pruisen) ; 

17. Anna Maria Luchtman, dienstbode, ge
boren te Ubach o,er Worms (prov incie Lim
burg) den 21 October 1863, wonende te Aken 
(Pruisen); 

18. Loais JoseJ_Jh Schuncken, mijnwerker, ge
boren te Ubach over Worms (provincie Lim
burg) den 13 Mei 1864, wonende te Frintrop 
(Pruisen); 

19. Petrus Johannes Rugers, 7.0nder beroep , 
geboren te Arnhem (provincie Gelderland), 
den 1 :November 1869 , wonende te Hicsfeld. 
(Pruisen); 

20. Jan Willem Ruyters, zonder beroep, ge
boren te Hulsberg (p rovincie Limburg) den 
29 Maart 1836, wonende te Aken (Pruisen); 

21. Theodoor Knarren, arbeider, geboren te 
Merkelbeek (provincie Limburg) den 19 Au 
gustus 1873, wonende te Aken (Pruisen); 

2"2. Ma,·ia Antonia Huberlina Lutje11s, dienst-
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bode, geboren te Schaesberg (provincie Lim
burg) don 16 Januari 1859, wonende te Aken 
(Pruisen); 

23. Gertrud Stangier, zonder beroep, gebo
ren te Volperhausen (Pruisen) den 26 Juni 
1836, weduwe van Cornelis Abrahams, wonende 
te Bergeborbeck (Pruisen) ; 

24. Gijsbert Tulp, kleermaker, geboren te 
Utrecht (provincie Utrecht) den 10 November 
1839, wonende te Neuchatel (Zwitserland); 

25. Albert Hoekman , landbouwer. geboren 
te Genemuiden (provincie Overijssel) den 12 
November 1869, wonende te Wesel (Pruisen); 

26. '1.'heodor"s Guijpers, mijnwerker, gebo
ren te Afferden, gemeente Bergen (provincie 
Limburg), den 28 Juni 1865, wonende te 
Homberg-Hochheide (Pruisen); 

27. Bar /el Verhoef, stoker, geboren tA Er
melo (provincie Gelderland) den 19 October 
1862, wonende te Harburg (Pruisen) ; 

28. A.ntonie Heeste,·s, schoenmaker , gebo ren 
te Rotterdam lprovincie Zuid holland) den 26 
Bepternber 1847, wonende te L ong Rock, Corn
wall (Groot-Britannië); 

211. J1aria S il,illn Janssen dienstbode, ge
boren te Millingen (Pruisen) den 30 Juni 
1863, wonende te Millingen (Pruisen); 

30. Niko/as Joseph Douven, slager, geboren 
te Hillensberg (Pruisen) den 8 Augustus 1873, 
wonende te Gilrath-Geilenkirchen (Pruisen); 

31. B ernard Rnsscher, arbeider , geboren te 
Losser (provin cie Over ijssel) den 29 Juni 1861, 
wonende te Bocholt (Pruisen); 

32. Dibbet Wi llem Peter Wisboo,n, zonder 
beroep, geboren te Amsterdam (provincie 
Noordholland) den 13 üctober 1873, wonende 
te Horley (Groot-Britannië): 

33. Sietze Oosterbaan, metselaar, geboren 
te Bolsward (provincie Friesland) den 29 Sep
tember 1845,wonende te Münster i/V\7 (Pruisen) ; 

34. Salomon Jacob Workum, diamantslijper, 
geboren te Amsterdam (provincie Noordhol
lar.d) den 14 Januari 1846, wonende te Ant
werpen (België); 

35. L efert Z wiers, m elkkuecbt, goboren te 
den Ham (provincie Overijssel) den 7 Augus
tus 1853, wonende te Duisburg Ruhrort (Prui
sen), tijdelijk verblijvende te den Ham (pro
vincie Overijssel) ; 

36. Jan Hendrik Donk, arbeider, geboren 
te Weerselo (provincie Overijssel) den 2 Oc
tober 1845, wonende te Essen-West (Pruisen): 

37. Joannes B rants, lompensorteerder, gebo
ren te Born (provincie Limburg) den 10 April 
1850, wonende te Neuwerk (Pruisen); 

38. Paulus Gotmen, stukadoor, geboren te 
Limbricht (provincie Limburg) den 13 Decem• 

ber 1866, wonende te Essen -Rüttenscheid 
(Pruisen); 

39. Sake Jan Janse, timmerman, geboren te 
Akmarijp, gemeente Utingeradecl (provincie 
Friesland) den 28 September 1856, wonende te 
Epe (Pruisen) ; 

40. Gertruilis Hubertina Packbie,·, arbeidster , 
geboren te Simpelveld (provincie Lirr.burg) 
den 25 Juni 1862, wonende te Aken (Pruisen); 

41. Antonii,s Linnarils, arbeider, geboren te 
Vlodrop (provincie Limburg) den 6 Januari 
1857 , wonende te Myhl-Wassenberg (Pruisen); 

42. Joannes Ludovicus de Man , metselaar, 
geboren te Raalte (provincie Overijssel) den 
30 Mei 1865, wonende te Keilen (Pruisen); 

43. Anton Hein,·ich Wolterbeck, schilder, ge
boren te Ehrenfeld (Pruisen) den 1 Juni 1877, 
wonende te Hamburg (Duitschland); 

44. Leonard Giesbers, voerman , geboren te 
Middelaar, gemeente Mook (provincie Lim
burg), den 14 Juni 1873, wonende te .Essen
Ruhr (Pruisen); 

45. J ohannes Hermann1'S Reinif"l•us E,nbe,·g, 
knecht , geboren te Enschedé (proYincie OYer 
ijssel) den 23 Juni 1859, wonende te .Epe (Prui 
sen); 

46. Willem Lieven , mijnwerker, geboren te 
Nijmegen (proYincie Gelderland) den 1 Decem
ber 1869, wonende te Alstaden (Pruisen); 

47. Johannes Schuil , electricien, geboren te 
Leeuwarden (provincie Friesland) den 19 Juli 
1866, wonende te Gates-head-on-Tyne (llroot
Bri tauu ië) ; 

48. Johan Hubert Kwijpers, boerenknecht, 
geboren te Venlo (provincie Limburg) den 14 
Maart 1852, wonende te Hiils (Pruisen); 

49. Pieter Jozef Hend,·ik Franssen , arbeider, 
geboren te Heerlen (provincie Limburg) den 
12 December 1862, wonende te Aken (Pruisen); 

50. Theodorus Yerspeek, landbouwer, geboren 
te Linne (provincie Limburg) den 28 Mei 1866, 
wonende te Tripsrath-Geilenkirchen (Pruisen); 

51. Wilhelm Hoenen, Yoerman, geboren te 
Aken (Pruisen) den 14 Augustus 1875, wonende 
te Aken (Pruisen ): 

52. Jacob Johannes Ma,·inus Rink/er, siga
renmaker, geboren te Zierikzee (proYincie 
Zeeland) den 13 December 1856. wonende te 
Altona (Pruisen) ; 

53. Jan Nicolas Haam·aats, daglooner, ge• 
boren te Nieuwstadt (provincie Limburg) den 
11 Augustus 1860, wonende te Schalbruch· 
Havert (Pruisen); 

54. Joseph Adrianus Tomasso, muziekdirec
teur, geboren te Rotterdam (provincie Zuid
holland) den 16 Mei 1872, wonende te Darm• 
stadt (Hessen) ; 
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55. Pief.er Jacob de Vries, machinist, gebo- 1 

ren te Kralingen, thans gemeente Rotterdam 
( provincie Zuidholland), den 12 Mei 1869, wo
nende te Homberg aan den Rijn (Pruisen) ; 

56. Johannes Jozef Janssen, bakker, geboren 
te Boxmeer (provincie Nool'dbrabant) den 11 
Maart 1874, wonende te Eving (Pruisen) ; 

57. Jacob Woljf, tijdopnemer, geboren te 
Amsterdam (provincie Noordholland) den 30 
September 1859, wonende te Manchester 
(Groot-Britannië); 

58. Jan Nicolas Diederen, daglooner, gebo
ren te Schinnen (provincie Limburg) den 21 
Februari 1865, wonende te Geilenkirchen 
(Pruisen) ; 

59. Joannes l,fathijs Smeets, voerman, gebo
ren te Stein (provincie Limburg) de.n 22 Au
gustus 1870, wonende te Duisburg (Pruisen) ; 

60. Johannes Wilhelmus Kienhorst, arbeider, 
.geboren te Oldenzaal (provincie Overijssel) 
den 8 Februal"Ï 1841, wonende te Epe (Prui
sen); 

61. Henricus Janssen, leerlooier , geboren te 
Afferden, gemeente Bergen (provincie Lim
burg), den 27 Maart 1869, wonende te Goch 

{Pruisen); 
62. Klaas G,·oen, kaasmaker, geboren te 

Bnrsingerhorn (provincie N oordholland) den 
16 Maart 1869, wonende te Bdenen, gemeente 
Griethausen (Pruisen); 

63. Gera..-clus Huberti,sJanssen, dienstknecht, 
~eboren te Heel en Panheel (provincie Lim
burg) den 23 Juli 1864, wonende te Küppers
bof-Richterich (Pruisen) · 

64. Johannes Col/et, arbeider, geboren te 
H engelo (provincie Overijssel) den 9 Novem
ber 1863, wonende te Frensdorf (Pruisen); 

65. Carl Anton Joseph Fliex , arbeider, gebo
ren te Pannesheid , gemeente Heyden (Prui
sen), den 5 November 1840, wonende te Aken 
(Pruisen); 

66. Johann Heinrich Jansen, mijnwerker, 
.geboren te Rellinghausen (Pruisen) den 15 
Juli 1874, wonende te Berger hausen (Pruisen); 

67. Johannes Jansen , daglooner, geboren te 
Bergh (provincie Gelderland) den 2 April 
1869, wonende ie Borghees, gemeente Elten 
(Pruisen); 

68. Everhardiis Hendrikus Barentzen, arbei
der, geboren te Gendringen (provincie Gel
derland) den 16 September 1866, wonende te 
Mülheim aan den Ruhr-Styrum (Pruisen); 

69. Jan Willem de Grote, melkknecht, gebo
ren te Bathmen (provincie Overijssel) den 15 
September 1864, wonende te Brechten (Prui
sen); 

70. Hendrik George 1,an Rinklmijzen, zonder 

beroep, geboren te A1mte!'dnm (provincie 
Noordholland) den 31 October 1868, wonende 
te Parijs (Frankrijk); 

71. Jozepltus Hube,·tus S1neets, bakker, ge· 
boren te Echt (provincie Limburg) den 22 
Juni 1855, wonende te Aken (Pruisen); 

72. Pete,· Ifabertus lVolters, arbeider, gebo
ren te Echt (provincie Limburg) den 27 Oc
tober 1865, wonende te Heinsberg (Pruisen) ; 

73. Johan Joseph Vankan, daglooner, gebo
ren te Schaesberg (provincie Limburg) den 
21 Maart 1853, wonende te Aken (Pruisen) ; 

74. Hube,·tus Joseph Heiligere, landbouwer, 
geboren te Schaesberg (provincie Limburg) 
den 23 Augustus 1847, wonende te Aken (Prui
sen) ; 

75. Francisc1,s Hendriks, arbeider, geboren 
to Ottersum (provincie Limburg) den 10 Maart 
1871, wonende te Goch (Pru isen); 

76. Johan11es Hendrikus Ho/huis, daglooner, 
geboren te Raalte (provincie Overijssel) den 
22 October 1849, wonende te Essen."West (Prui
sen) ; 

77. Jan Mathijs Jacobs, fabrieksopzichter , 
geboren te Schin,eld (provincie Limburg) den 
11 April 1871, wonende te Haspe i/W. (Pruisen); 

78. Pieter J1athijs Jozef Meiilenberg, schoen
maker, geboren te Oirsbeek (provincie Lim
burg) den 10 Februari 1859, wonende te Kohl
scheid (Pruisen) ; 

79. Piete,· Jozef Di,ijke,·s, mijnwerker, gebo
nm te Heerlen (provincie Limburg) den 25 
December 1864, wonende te U ebach-Geilen 
kirchen (Pruisen); 

80. Joannes Leonardiis Vaassen , mijnop
zichter, geboren te Stein (provincie Limburg) 
den 22 September 1865, wonende te Düsrnldorf
Wersten (Pruisen) ; 

81. Joannes Renier Ve,·speek, daglooner, ge
boren te Linne (provincie Limburg) den 15 
Januari 1873, wonende te Tripsrath-Geilenkir
chen (Pruisen) ; 

82. Frnnciscus Engelmann, arbeider, geboren 
te Escharen (provincie Noord bra bant) den 
30 November 1862, wonende te Schwerte 
i/W. (Pruisen) ; 

83. Leonard Me,·kelba_q, wever, geboren te 
Aken (Pruisen) den 6 December 1873, wonende 
te Aken (Pruisen) ; 

84. Mathijs Joseph Hamers, dienstknecht, 
geboren te Kerkrade lprovineie Limburg) den 
21 Februari 1844, wonende te Horbach-füch
terich (Pruisen); 

85. Gradus WilhP-lmi,s Geerling, boeren
knecht, geboren te Wehl (provincie Gelder
land) den 16 Februari 1875, wonende te Hom
berg bij Ratingen (Pruisen) ; 
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86. Ber1nan Wensing, arbeider, geboren te 
Lonneker (p rovincie Overijssel) den 20 Janu
ari 1866, wonende te Epe (Pruisen); 

87. Bernard Lodewijk Vos, koopman, gebo 
ren te L eeuwarden (provincie Friesland} den 
6 December 1856, wonende te Parijs (Frank
rijk); 

88. Jozef Terra, grondwerker, geboren te 
Leeuwarden (provincie Friesland) den 20 April 
1874, wonende te Baerl aan den Rijn (Pruisen) ; 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 6den 

December 1909. 
(,get.) W I L H E L M I N A. 

De Minister van Ju,9titie, (qet.) NELISSEN. 
(Uitgeg . 16 Dec. 1909.) 

6 Decembe1· 1909. WET, houdende naturali
satie van Johanna Theodora Klarenaar en 
vijf en vijftig anderen. S. 401. 

WrJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat de hierna genoemde personen aan Ons een 
verzoek om naturalisatie hebben ingediend, 
met overlegging van de bewijsstukken, bedoeld 
in artikel 3, in verband met artikel 3bis der 
wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268) 
op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
gewijzigd bij de wet van 8 Juli 1907 (Staats· 
blad n•. 177) ; 

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

Eenig artikel. 

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij 
deze verleend aan : · 

1. Johanna Theodora Klarenaar, dienstbode, 
~eboren te Bergh (provincie Gelderland) den 
13 October 1875, wonendeteEmmerik(Pruisen) ; 

2. Gerardus Aan den Boom, boerenknecht, 
gehore;:: te Neer (provincie Limburg) den 15 
September 1867, wonende te Vorst (Pruisen); 

3. Johannes Stephanus te Pas, leidekker, ge-
boren te Gendringen (provincie Gelderland) 
den 14 April 1873, wonende teBocbolt (Pruisen); 

4. Johannes Martinus va,i den Bergh, mijn
werker, geborPn te Zeist (provincie Utrecht) 
den 12 Maart 1852, wonende te Essen-West 
(Pruisen); 

5. Johannes Lakerink, mijnopzichter, ge
boren te Losser (provincie Overijssel) den 30 
Maart 1857, wonende te Weitmar bij Bochum 
i/ W (Pruisen) ; 

6. Hubert Jozef Hoenen, bode, geboren te 
Heerlen (provincie Limburg) den 24 Januari 
1843, wonende te Bergeborbeck (Pruisen); 

7. Hermannus Veldscholte, arbeider, geboren 

te Lonneker (provincie Overijssel) den 30 Juni 
1858, wonende te Epe (Pruisen) ; 

8. Pieter Joseph Hubert L erssen, dienstknecht, 
geboren te Simpelveld (provincie Limburg) 
den 5 .l\fei 1856, wonende te Aken (Pruisen); 

9. Johan Hendrik Matwits van der Groen, 
dameskapper, geboren te 's Gravenhage (pro
vincie Zuidholland) den 12 Augustus 1863, 
wonende te Parijs (Frankrijk); 

10. Willem Stelten, kleermaker , geboren te 
Nieuwstadt (provincie Limburg) den 31 Maart 
1875, wonende te München -Gladbach (Pruisen) ; 

ll. Gerardus Maas, arbeider, geboren te 
Heijen, gemeente Bergen (provincie Limburg), 
den 5 November 18ö6, wonende te Goch 
(Pruisen) ; 

12. Cornelis van Dongen, voerman, geboren 
to Princenbage (prov incie Noordbrabant) den 
26 Juli 1842, wonende te Antwerpen (België); 

13. Gerrit Jan Dekker, veehoeder, geboren 
te Genemuiden (provincie Overijssel) den 31 
Maart 1862, wonende te St. Tönis-Unterweiden 
(Pruisen); 

14. Wolter de Vries, daglooner , geboren te 
Nieuweschoot, gemeente Schoterland (provin
cie Friesland), den 29 Maart 1817, wonende te 
Bodelsehwingh, gemeente Mengede (Pruisen); 

15. Willem Stevens, dienstknecht, geboren 
te Heerlen (µrovinc ie Limbnrg) den 8 Januar i 
1866, wonende te Horbach-Richterich (Pruisen); 

16. Alowisius Jozef Römkens, arbeider, ge
boren te Nieuwenhagen (provincie Limburg) 
den 8 Februari 1862, wonende te Höhscheid 
bij Solingen (Pruisen); 

17. Christiaan Maurits Lofgerink, smid, ge• 
boren te Lonneker (provincie Overijssel) den 
25 Maart 1859, wonende te Schüttorf (Pruisen); 

18. Emanuel Philips, handelsagent, geboren 
te Amsterdam (provincie Noordholland) den 
31 Mei 1857, wonende te Parijs (Frankrijk) ; 

19. Jan Lmsink, arbeider, geboren te Ruurlo 
(provincie Gelderland) den 21 April 1872, wo
nende te Schüttorf (Pruisen) ; 

20. Nicolaas Johannes Klazinus Kingmans, 
koopman, geboren te Zierikzee (provincie Zee
land) den 2ö Juni 1853, wonende te Rijssel 
(Frankrijk) ; 

21. Jan Kamphuis, boerenknecht, geboren 
te Denekamp (provincie Overijssel) den 16 
April 1866, wonende te Engden (Pruisen), tijde
lijk verblijvende te Denekamp (provincie Over• 
ijssel); 

22. Piete,• Hubert Cle,·ks, dienstknecht, ge
boren te Beek (provincie Limburg) den 10 Juni 
1861, wonende te Aken (Pruisen); 

23. Hendrikus J ohannes Kuster, metselaar, 
geboren te .Bergh (provincie Gelderland) den 
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13 Augustus 1870, wonende te Warbeijen 
(Pruisen) ; 

24. Johannes Kuste,·, daglooner, geboren te 
Bergh (provincie Gelderland) den 9 September 
1842. wonende te Warbeijen (Pruisen) ; 

25. Hubertus Jacobus Nijssen, koetsier, ge
boren te Beesel (provincie Limburg) den 4 Au
gustus 1875, wonende te Viersen (Pruisen); 

26. Jacobus van H11aren, arbeider, geboren 
te Millingen (provincie Gelderland) den 21 
November 1871, wonende te Kleef (Pruisen); 

27. H endrik van Winsum, meubelmaker, ge
boren te .Kampen (provincie Overijssel) den 3 
October 1841, wonende te Londen (Groot
Britannië) ; 

28. Johan Georg Leonhard Geiger, bakkers
gezel, geboren te Amsterdam (provincie Noord
holland) den 16 Juni 1836, wonende te Londen 
(Groot-Britannië) ; 

29. Joseph Stokvis, vertaler, geboren te 
Amsterdam (µro vincie N oordholland) den 4 
Januari 1874, wonende te Londen (Groot 
Britannië); 

30. Johannes H ubertus Ju,·essen, molenaars
knecht, geboren te Roermond (provincie Lim
burg) den 28 October 1868, wonende te Horch
heim (Prui~en); 

31. Peter Johann Carl Stroucken, handelaar 
in rijwielen , geboren te Süchteln (Pruisen) 
den 20 October 1872, wonende te Kempen aan 
den Rijn (Pruisen) ; 

32. Wille,n Frederik Belle, zonder beroep, 
geboren te Arnhem (provincie Gelderland) den 
6 Juli 1840, wonende te Brussel (België) ; 

33. Gijsbert Jeths, grondwerker, geboren te 
Apeldoorn (p rovincie Gelderland) den 3 Mei 
1840, wonende te Rieselvelde bij Waltrop i/ W 
(Pruisen) ; 

R4. AlbfffttR Winkels, arbeider, geboren te 
Enschedé (provincie Overijssel) den 28 Februari 
1864, wonende te Epe (Pruisen) ; 

35. Johannes Eppink, arbeider, geboren te 
Ambt-Almelo (provincie Overijssel) den 16 
October 1838, wonende te Epe (Pruisen); 

36. Johanne.• Jozef Bus,nann, koperslager, 
geboren te Enschedé (provincie Overijssel) den 
7 October 1874, wonende te Epe (Pruisen): 

37. Hendrikits Lintermans, melkhandelaar, 
geboren te Asten (provincie Noordbrabant) 
den 12 September 1848, wonende te Benrad , 
gemeente Hüls (Pruisen) ; 

38. Josephus Hubertits Jongen, landbouwer, 
geboren te Klimmen (provincie Limburg) den 
23 Maart 1866, wonende te Küppershof Rich
terich (Pruisen) ; 

39. J ohannes van Eisden, arbeider, geboren 
te titeen wijkerwold (p rovincie Overijssel) den 

23 Juni 1858, wonende te Hülsdonk bij Moers 
(Pruisen); 

40. Joannes H1tberfus Maessen, arbeider, 
geboren te Echt (provincie Limburg) den 18 
Februari 1867, wonende te Ratingen (Pruisen); 

41. Hendrik Antonie van Winsum, meubel
maker, geboren te Amsterdam (provincie 
Noordholland) den 10 December 1869, wonende 
te Londen (Groot-Britannië); 

42. Salomon Sloggem, kleermakersgezel, ge
boren te Amsterdam (provincie Noordholland) 
den 18 Juni 1857, wonende te Londen (G root
Britannië); · 

43. Oarel Jan Willem Snabilié, dagbladcor
respondent, geboren te 's Gravenhage (provincie 
Zuidholland) den 11 Juli 1856, wonende te 
Parijs (Franlfrijk); 

44. Johann es van Donzel, opperman, gebor,m 
te Oijen en Teeffelen (provincie Noordbrabant) 
den 19 April 1873, wonende te Mülheim aan 
den Ruhr (Pruisen); 

45. Albedus Jacobus Went, daglooner , ge
boren te Bergh (provincie Gelderland) den 
14 September 1861, wonende te Emmerik 
(Pruisen) ; 

46. Jacob Kesirig, sigarenmaker, geboren te 
Amsterdam (provincie Noordholland) den 21 
April 1853, wonende te Londen (Groot
Britannië) ; 

47. BenJa.rnin Ha,nbiti-g, sigarenmaker , gebo
ren te Amsterdam (provincie Noordholland) 
den 10 Maart 1845, wonende te Londen (Groot
Britannië) ; 

48. Abraham Mars,nan, sigarenmaker, ge
boren te Amsterdam (provincie Noordholland) 
den 7 November 1833, wonende te L onden 
(Groot-Britannië) ; 

49. Jozef Servaes, sigarenmaker, geboren te 
Maastricht (provincie Limburg) den 11 Maart 
1848, wonende te Londen (G root Britannië) : 

50. Jozephina Hubertina Gobelet, arbeidster, 
geboren te Vaals (provincie Limburg) den 8 
October 1850, wonende te Aken (Pruisen) ; 

51. Franciscus J.qnalitts de Mets, dokwerker, 
geboren te Hoek (provincie Zeeland) den 12 
Juni 1871, wonende te Antwerpen (België); 

52. Petrus Josephus Bogaarf, machinist, ge
boren te Neuzen (provincie Zeeland) den 11 
Januari 1872, wonende te Antwerpen (België) ; 

63. Jacob T,·omp, commissionnair, geboren 
te Wormerveer (provinci'! Noordholland) den 
12 October 1849, wonende te Londen (Groot
Britannië) ; 

64. Gerrit Smit, arbeider, geboren te Steen
wijkerwold {provincie Overijssel) den 30 Sep
tember 1871, wonende te Osnabrück (Pruisen) : 

55. Johannes Oelderink, landbouwer, geboren 
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te Losser (provincie Overijssel) dr,n 15 Maart 
1851, wonende te Epe (Pruisen) ; 

56. Martfjn Klemantaski, koopman, geboren 
te Rotterdam (provincie Zuidholland) den 13 
Mei 1864, wonende te Londen (Groot Britannië). 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Palei7,e het Loo, den 6den De

cember 1909. 
(get. ) W IL HE L MIN A. 

De Minister van .Justitie, (get. ) NELISSEN. 
( Uitgeg. 17 Dec. 1909.) 

6 December 1909. vVET, houdenae bepalingen 
betreffende absint. S. 402. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1908/09, n°. 227, 1-9 ; 
1909/10, n°. 21. 

Han cl. id. 1909/10, bladz. 49. 
Hand. 1• Kamer 1909/10, bladz. 45, 91, 95, 96. 

WrJ W1LHEL:YIINA, EKz . .. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is, bepalingen betreffende 
absint vast te stellen; 

Zoo is het, dat vVi.i, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het is verboden absint in te voeren, 

te vervoeren, te vervaardigen, te verkoopen, af 
te leveren of ten verkoop of ter aflevering voor
handen te hebben. 

2. De doorvoer van absint is geoorloofd 
onder de voorwaarden, bij algemeenen maat
regel van bestuur vast te stellen. 

3. Met het opsporen van de overtr edingen 
van deze wet zijn, behal ve de bij artikel 8 van 
het Wetboek van Strafvordering aangewezen 
personen, belast de marechaussee, de ambte
naren van Rijks- en gemeentepolitie, die van 
het Staatstoezich t op de Volksgezondheid en 
die van de invoerrechten en accijnzen. 

4. 1. De in a rtikel 3 genoemde personen zijn 
te a llen tijde bevoegd de uitlevering te vorderen 
van al hetgeen redelijkerwijze vermoed kan 
worden gediend te hebben of bestemd te zijn 
geweest tot het plegen van eene overtreding van 
deze wet en in beslag te nemen alles, wa t dienen 
kan tot bewijs van de overt reding. 

2. Zij hebben ten allen tijde toegang : 
a. tot de voer- en vaartuigen, waarvan hun 

bekend is of redelijkerwijze door hen kan wor
den vermoed, dat daarmede absint wordt in
gevoerd of vervoerd ; 

b. tot de plaatsen, waar een overtreding van 
deze wet gepleegd wordt, of waar redelijkerwijze 
vermoed kan worden, dat zoodanige over 
t reding gepleegd wordt. 

3. Wordt hun de toegang geweigerd, dan 
verschaffen zij zich dien desnoods met inroeping 
van den sterken arm. 

4. In plaatsen, die tevens woningen zijn of 
alleen door een woning toegankd1jk zijn, 
t reden zij tegen den wil van den bewoner niet 
binnen dan op vertoon van een bijzonderen of 
algemeenen schriftelijken last van den burge
meester of van den kan tonrechter. Van dit 
binnentreden wordt door hen proces-verbaal 
opgPruaakt dat binnen tweemaal vier en t \\in
t ig uren aan hem, in wiens woning is binnen
getreden, in afschrift wordt medegedeeld. 

5. Overtreding van artikel 1 van deze wet 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 
drie maanden of geldboete van ten hoogste 
vijfhonderd gulden. Het absint wordt ver
beurd verklaard. 

2. Indien tijdens het plegen van het feit nog 
geen twee jaren z\jn verloopen sedert een vroe
gne veroordeeling van den schuldige wegens 
overtreding van genoemd a rt ikel onherroepelijk 
is geworden of de opgelegde geldboete is be
taald, wordt de overtreding, onverminderd de 
verbeurdverklaring van het absint, gestraft 
met hechtenis van ten hoogste zes maanden 
of geldboete van ten hoogste duizend gulden. 

3. Het verbeurd verklaarde absint wordt 
vernietigd. 

6. 1. De b\j deze wet strafbaar gestelde 
feiten worden beschouwd a ls misdrijven. 

2. Op feiten, vallende in een str afbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de strafbe
palingen, voorkomende in de wetten, betref
fende de invoerrechten en accijnzen. 

7. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den t itel "Absintwet,", doch met bijvoeging 
van het jaar en het nummer van het Staatsblad, 
waarin de wet is geplaatst. 

8. Deze wet t reedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen dag. 

Lasten en beve\P11. en7,, 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 6den De

cembt>r 1909. 
(get.) W I L HELM I N A. 

De Minisftr van B innenlandsche Zaken, 
(get. ) H EEMSKERK. 

De Minister t•an Financiën, (.ffet.) K0LKMAN. 
(Uitgeg. 22 D ec. 1900.) 

7 December 1909. BESLUI'l' van den Minister 
van Oorlog afd. Militie en Landweer (L. ) 
n°. 98 tot wijziging van het besluit van 
12 Mei 1906, VIIde afd. , n°. 277 (Land
weer-instructie III). 

De Minister van Oorlog, 
Heeft goedgevonden, bij deze, te bepalen: 
I. Het gestelde onder a vau § 6 der Land

weer-instructie 111 wordt gelezen als volgt: 
"wanneer zij verband houden met de opkomst 
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"onder de wapenen rnn dienstplichtigen voor 
.,herhalingsoefeningen (artikel 11 der Land
"weerwet) uiterl~ik vier weken voor den aanvang 
.,van het verblijf onder de wapenen" ; 

II. In plaats van het woord "voorlaatste", 
voorkomende onder a van § 10 van genoemde 
Instructie, wordt gelezen: .,tweede"; 

III. Het gestelde· in § 16 dier Instructie 
achter "gemeenten, gelegen binnen de land
.,weerdistricten XIII en XV" wordt gelezen: 
.,door de hoofdadministratie van het 4° Regi
ment Veld-Artillerie te Ede". 

(get. ) W. OooL. 

8 December 1909. BESLUIT, houdende aanvul
ling van het Koninklijk besluit van 3 Juli 
1909 (Staatsblad n°. 261), tot uitvoering van 
artikel 80 der Ticndwet 1907 (Staatsblad 
n•. 222). S. 403. 

WIJ WILHELMINA. ENZ. 
Op de voordracht vau Onze Ministers van 

Financiën, Landbouw, Nijverheid en Handel 
en Justitie, dd. 3 November 1909, n•. 132, 
Generale Thesaurie ; van 4 November l!l09, 
Directie van den Landbouw , 11°. 1296, Afdee
ling Domei nen en van 4 November 1909, lste 
Afdeeling 0, n•. 618 ; 

Herzien Ons besluit van den 3den Juli 1909 
(Staatsblad n°. 261), tot uitvoering van artikel 
80 der Tiendwet l!l07 (Staatsblad no. 222) ; 

Den Raad van State geboord, advies van 
den 23sten November 1909, no. 26; 

Gelet op het nader rapport van Onze Minis
ters van Financiën, Landbouw, .Nijverheid en 
Handel en Justitie, dd. 29 November 1909, 
n•. 87, Generale Thesaurie; van 1 December 
1909, Directie van den Landbouw , u•. 1403, 
Afdeeling Domeinen ; en van 4 December 1909, 
lste Afdeeling 0, n°. 667; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

A rt. 1. .Aan artikel 1 rnn Ons besluit van den 
3den Juli 1909, (Staatsblad n°. 261), tot uitvoe
ring van artikel 80 der Tiend wet 1907, (Staats
blad n°. 222), wordt het volgende Jid toege
voegd: 

Van den sub c gestelden eisch kan door 
Onzen :Minister van Financiën vrijstelling wor
den verleend, wanneer voorschot wordt ge~ 
naagd op de schadelooestelling-of de rente 
daarvan-te vcrleenen ter zake van een tiend
recht, dat aan een publiekrechtelijk lichaam 
beeft toebehoord. 

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

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat gelijktijdig 
in het Staatsblad en in de Staatscourant zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State . 

Het Loo, den 8sten December 1909. 

(get. ) WILHELMINA. 

De M inister van Financiën, (qet.) KoLKMAN. 

De Min. van Landboitw, Nijverheid en Handel, 
(get.) A. S. TALMA. 

De Minister van Justitie , 
(get. ) NELISSEN, 

(Uitgeg. 23 Dec. 1909.) 

8 December 1909 . .BESLUIT, tot wijziging van 
het besluit van 16 Februari 1909, houdende 
vaststelling van bijzondere votJrwaarclm van 
benoembaarheid tot technische betrekkin
gen bij den waterstaat en de burgerlijke 
openbare werken in .Nederlandsch-Indië en 
regelen betreffende de uitzending van per
soneel uit Nederland voor zoodanig·e be 
trekkingen . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Koloniën van 3 Decembrr 1909, afd. D, n•. 31; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Ten eerste: Artikel 3 van de bij Ons besluit 

van 16 Februari 1909 n• . ll (Indisch Staatsblad 
n•. 240) vastgestelde "Bijzondere voorwaarden 
van benoembaarheid tot technische betrek
kingen bij den waterstaat en de burgerlijke 
openbare werken in Nederlandsch-Indië en 
regelen betreffende de uitzending van perso
neel uit Nederland voor zoodanige betrek
kingen" wordt aangevuld met een derde lid, 
luidende: 

3. Wie zich reeds driemaal voor een der 
voornoemde examens heeft aangemeld en afge
wezen of uit anderen hoofde dan om wettige 
redenen, ter beoordeeling van den directeur 
der burgerlijke openbare werken, niet ver
schenen is, dan wel zich teruggetrokken heeft, 
wot·dt niet meer tot het afleggen daarvan toe
gelaten. 

Ten tweede: Dit besluit wordt geacht in 
werking te zijn getreden op 14 Mei 1908. 

Onze Minister van Koloniën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. 

Het Loo, 8 December 1909. 
(get.) W IL H EL MIN A . 

De Minister van Koloniën, 
(get.) DE WAAL MALE~'IJT. 
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10 December 1909. BESLUI'r, betreffcn<le on
regelmatigheden bij eene stemming voor 
den gemeenteraad, die op den uitslag van 
geen invloed geweest zijn. 

WIJ WILHELM! A, ENZ . ; 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Hand der gemeente Velsen tegen het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Noo1·d-Hol
land d.d. 25 Augustus 1909, n° . 18, waarbij , 
met vernietiging van het besluit van dien Raad 
van 17 Augustus 1909, als leden van dat col
lege zijn toegelaten de op 27 Juli gekozen ver
klaarden P. A. KoELKMIJ, A. A.M. MULDER 
en G. VAN RHIJ N; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen vun Bestuur, gehoord , advies van 
17 November 1909, n°. 372; 

Op de voordracht ,an Onzen ?llinister van 
Binnenlandsche Zaken van 7 December 1909, 
n°. 12700, afdeeling Binnonlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat bij do herstemming voor 
3 leden van den Raad der gemeente Velsen op 
27 Juli 1909 als zoodanig werden verkozen ,er
klaard: P. A. KOELEMIJ, A. A. M. MULDER 
en G. VAN RHIJN ; 

dat, nadat tegen hunne verkiezing bezwaren 
waren ingebracht, de Raad in zijne Yergadering 
van 17 Augustus 1909 heeft besloten, op grond 
van de gerezen bezwaren de gekozenen niet 
toe te laten als leden van den gemeenteraad; 

dat door de niet toegelatenen bij Gedepu
teerde Staten bezwaren zijn ingebracht, waarop 
Gedeputeerde Staten bij bovenvermeld besluit 
hebben besloten, met vernietiging van het be
sluit van den Raad der gemeente Velsen, d.d. 
17 Augustus 1909, de niet-toegelatenen als nog 
als leden van den Raad toe te laten; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben over
wogen, dat gebleken is, dat de bestreden beslis
sing van den Raad steunt op d" volgende gron
den: a. dat bij de op 27 Juli j.l. gehouden 
herstemming, daaraan is deelgenomen door een 
persoon, die niet kiesgerechtigd is voor den 
gemeenteraad: b dat bij die herstemming bin
nen de balustrade van het stembureau uanwij
zingen zijn gegeven aan eon kiezer; c dat het 
stembureau te IJmuiden dien dag oenige mi
nuten vóór vijf uur gesloten is , waardoor kie
zers verhinderd zijn aan de herstemming deel 
te nemen; dat ten aanzien van de tegen deze 
beslissing ingebrachte bezwaren , do al of niet
juistheid van 's Raads beslissing in de eerste 
plaats 11fhankelijk is van de vraag of de als 
onregelmatigheden aangenomen handelingen , 
hiervoren omschre,en, op den uitslag der ver
kic:I.Îng, zooals die uit de ingediende Btemhil-

jetten moet worden vastgesteld, invloed hebben 
geoefend; 

dat van con dergelijken beslissenden invloed 
zeker geen sprake kan zijn bij de bcoordeeling 
van het bezwaar, hiervoren sub b omschreven 
- ook indien dit als bezwaar zou kunnen gel
den - en wat betreft de bezwaren nader hier
boven omschreven sub aen sub c, dat het bezwaar 
sub a slechts betrekking heeft op één kiezer, en 
<lat voor Y.0over aangaat hot bezwaar sub c, zoon! 
- hetgeen niet bewezen is - het in het stem
lokaal aanwezig uurwerk, hoewel door of van
wege een openbaar bestuur beheerd, niet naar 
den middelbaren zonnetijd van Amsterdmn ge
regeld was, waardoor bij het sluiten volgens 
de tijd-aanwijzing vnn dat uurwerk enkele kie
zers hun stem niet hebben kunnen uitbrengen, 
het getal dier kiezers volgens ingesteld onder
zoek niet meer heeft bedragen dan vijf, dat 
derbalve het aan tal kiezers hetwelk, ten on
rechte of niet, aan de herstemming heeft deel
genomen (lees: niet heeft deelgenomen), in het 
geheel niet meer bedra11gt dan zes; een a.antal, 
dat (waar - hlijkens het overgelegd proces
verbaal van de zitting van het hoofdstem
bureau - het verschil tusschen het aantal 
stemmen van den gekozene, die het minst 
aantal stommen op zich vereenigde, en den 
persoon die in aantal stemmen op hem volgde, 
34 bedraagt) van geen invloed heeft kunnen 
zijn op den uitsl11g der verkiezing, waaronder, 
blijkens artikel 94 der Kies wet, moet worden 
verstaan die aan wijzing der gekozen personen 
volgens het aantal uitgebrachte stemmen, dat 
mitsdien de bij den Raad geopperde bezwaren 
tegen de verk iezing, welke waren nedergelegd 
in het adres vun G. DEKKER c. s., en welke de 
Raad blijkens den inhoud van zijne besli,sing 
d.d. 17 Augustus j.1. tot de zijne gemaakt heeft, 
niet mochten leiden tot niet-toelating der op 
27 Juli tevoren gekozen verklaarde leden ; dat 
or ook verder geen enkele roden bestaat, waarom 
genoemde personen niet als raadsleden zouden 
worden toegelaten ; 

dat van h et besluit van Gedeputeerde Staten 
de gemeenteraad bij Ons in beroep is gekomen; 

OverwegenJe, dat do gronden, die Gedepu
teerde Staten tot hun bestreden besluit geleid 
hebben, juist zijn, en deze tot de Onze makende; 

Gezien de Gemeentewet en de Kieswet ; 
Hebben goedgevonden en verstuan : 

het beroep ongegrond te Yerklaren. 
Onze Minister van l3iuncnlandscho Zaken is 

belast enz. 
(W . v. d. B. A. 3159.) 
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17 December 1909. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
13 Februari 1892 (Staatsblad n°. 43), waar. 
bij aan de Vereeniging tot opvoeding en 
verpleging van idioten en achterlijke kin
deren, geves tigd te Utrecht. vergunning 
is verleend om het landgoed ,, 's Heerenloo" 
te Ermelo, tot een gesticht voor idioten in 
te richten. S. 404. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 14 December 1909, 
n°. 13394, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Gelet op de wet van 27 April 1881 (Staats-
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 15 Juli 1904 (Staatsblad n°. 167); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking vau Onze besluiten vnn 

25 l<'ebruari 1903 (Staatsblad 11°. 79) en van 
21 Januari 1909 (Staatsblad n°. 16), te bepalen, 
dat in de artikelen 2 en 5 van het Koninklijk 
besluit van 13 Februari 1892 (Staatsblad n°. 43) 
de volgende wijzigingen worden gebracht: 

Artikel 2 wordt gelezen als volgt : 
,,In het gesticht, bestaande uit een hoofdge

bouw, benevens tien paviljoenen en de noodige 
dienstgebouwen, mogen niet meer dan 327 idi
oten, 183 mannen en 144 vrouwen, verpleegd 
worden." 

,.Do Minister van Binnenlandsche Zaken be
paalt het getal verpleegden, dat in elk pavil
joen mag worden opgenomen." 

Artikel 5 wordt gelezen als volgt: 
,, De geneeskundige behandeling der patien

ten wordt opgedragen aan teu minste twee 
geneeskundigen , die gevestigd moeten zijn in 
eene woning op het terrein van het idioten
gesticht of in do onmiddellijke nabijheid daar
van en buiten het gesticht geene geneeskundige 
praktijk mogen uitoefenen, dan voorzoover 
dit door den Minister van Binnenlandsche 
Zaken is toegestaan." 

"De Mmister van Binnenlandsche Zaken 
kan evenwel tot wederopzegging toe vergun
ning verleenen, dat de geneeskundige behan
deling wordt opgedragen aan één geneeskun
dige , die dan evenwel buiten het gesticht 
geen geneeskundige praktijk mag uitoefenen." 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 17den December 1909. 
(get.) W I L H E L M I N A. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(ge t.) HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 31 Dec. 1909.) 

17 Dewnbe,· 1909. BESLUIT, tot vaststelling 
van het tijdstip van inwerkingtreding van 
de wet van den l lden Juli 1908 (Staat.•lilad 
n°. 227), tot aanvulling en wijziging van 
de wet van den 9den Juli 1900 (Staatsblad 
n°. 112), houdende bepalingen tot voorko
ming van bedrog in den boterhandel. 
s. 405. 

Bepaald op 1 J anuat·i 1910. 

17 December 1909· Bi;;sr.un·, ter uitvoering 
van het bepaalde bij het 2de lid van arti• 
kei !) der Boterwet, volgens den tekst, be
kend gemaakt bij het Koninklijk besluit 
van 13 Augustus 1908 (Staatsbla.d n•. 285). 
S. 406. 

WIJ WILREL)iINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw. Nijverheid en Handel van 13 De
cember 1909, Directie van den Landbouw, 
n°. 11387, afdeeling Uitvoering van Verschil
lende Wetten ; 

Gelet op het bepaalde bij het 2de lid van 
artikel 9 der Boterwet, volgens den tekst, be
kend gemaakt bij het Koninklijk besluit van 
13 Augustus 1908 (Staatsblad n°. 285); 

Rebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat, te beginnen met het tijdstip, 

bedoeld in artikel XVII der wet van 11 Juli 
1908 (Staatsblad n° 227), de navolgende YOOr• 
schriften zullen gelden : 

Art. 1. Het bijzonder toezicht, bedoeld in 
artikel 9 der Boterwet, wordt, onder leiding 
van den Rijkszuivelinspccteur, uitgeoefend 
door de Rijkszuivelvisitenrs, daarvoor door 
hem aan te wij;,en . 

2 . De in het vorig artikel bedoelde visiteurs 
doen - behoudens in bijzondere gevallen, ter 
beoordeeling v::.n den RUkszuivelinspecteur -
telkenmale van hun bezoek aan de ruimten, 
behoorende tot de aan het bijzonder toezicht 
onderworpen bedrijven, blijken door nauw
keurige vermelding van tijd van aankomst en 
vertrek in een, hun door den Directeur-Gene
raal van den Landbouw te verstrekken, register 
in duplo. 

V nn dnt register blijft één exemplaar onder 
berusting van den betrokken visiteur. Het 
andere verblijft in de betrokken inrichting. 

3 . Gezegde visiteurs houden mede, zoo 
nauwkeurig mogelijk, in dat register aan
teekening van alle bevindingen, welke hun, 
met het oog op het doel van het bijzonder 
toezicht, van belang voorkomen. 

4. Zoo d ikwijls zulks door hen wordt noodig 
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geacht of hun dit door den Rijkszuivelinspec• 
teur of door een der in artikel 18 der Boterwet 
bedoelde scheikundigen wordt opgedragen , 

· nemen zij monsters van de melk, den room, 
de boter of andere stoffen , voorhanden in de 
aan hun toezicht onderworpen ruimten, en 
zeuden die op naar het Rijkszuivelstation. 

5. Wanneer de visiteurs vermoeden, dat 
niet in allen deele is voldaan aan de krachtens 
artikel 9 der Boterwet ten aanzien dier rnimten 
gestelde eischen, geven zij daarvan onmiddel
lijk kennis aan den Rijkszuivelinspecteur, 
die, zoo noodig, Onzen Minister van Land
bouw, Nijverheid en Handel daarmede in 
kennis stelt. 

6. De .Rijkszuivelinspecteur en de vorenbe
doelde visiteurs moeten door de hoofden en 
bestuurders van de aan het bijzonder toezicht 
onderworpen bedrijven in de gelegenheid 
worden gesteld : 

1°. om zich te allen tijde toegang te ver
schaffen tot de ruimten, welke tot die bedrijven 
behooren. 

2°. tot de in artikel 4 bedoelde monster- · 
neming en 

3°. tot inzage en gebruik van het aan het 
slot vRn artikel 2 bedoelde register. 

7. Door den Directeur-Generaal van den 
Landbouw wordt, na den Rijkszuivelinspectenr 
te hebben gehoord, het aantal ambtenaren 
bepaald, in elk der in dit besluit bedoelde 
bedrijven noodig voor het bijzonder toezicht. 

8 . Indien het hoofd of de bestuurder van 
het bedrijf deu Rijkszuivelinspecteur 

a. de toegangen aangeeft van de bereid- en 
bewaarplaatsen, langs welke melk en andere 
voor het boterbedrijf benoodigde zaken worden 
aangevoerd, alsook de uitgangen dier plaatsen, 
langs welke de bereide boter wordt vervoerd ; 

b. opgave doet van de dagen en uren, 
waarop in de bereid- en bewaarplaatsen voor 
boter en margarine wordt gewerkt, dan zal, 
zoolang van geene andere gangen wordt ge
bruik gemaakt of niet op andere dagen of 
uren wordt gewerkt, bij de in het vorig artikel 
bedoelde bepaling van het aantal ambtenaren 
met ·de gedane aanduiding of opgave, zooveel 
doenlijk rekening worden gehouden. 

9 . Blijkt den Rijkszuivel inspecteur, uit eene 
opgave van het hoofd of den bestuurder, dat 
slechts gedurende een gedeelte van den, in 
het vorig artikel bedoelden , werktijd wordt 
gearbeid in de bereid- en bewaarplaatsen voor 
boter, dan zullen, mocht het hoofd of de be
stuurder dit wenschen, de tijden, waarop het 
centrifugeeren , zuren, karnen, verpakken, ver
zenden, enz. van de boter plaats vinden, door 

dien ambtenaar, na overleg met het hoofd of 
den bestuurder, worden vastgesteld. 

Van die, door den Rijkszuivelinspecteur 
vastgestelde, tijdregeling kan het hoofd of de 
bestuurder bij den Directeur-Generaal van den 
Landbouw in beroep komen. 

Afwijking van de, in het 1 • lid bedoelde, 
in acht te nemen tijdregeling kan in nood
zakelijke gevallen plaats vinden, mits met 
goedvinden van den eerst aanwezenden ambte
naar van den inspectiedienst. 

Van die afwijking maakt deze vooraf mel
ding in het in artikel 2 genoemde register. 

Ook met de in dit artikel omschreven rege
ling zal, zoolang men zich geheel daaraan 
houdt of zoolang afwijking daarvan niet anders 
geschiedt dan met inachtneming van het be
paalde bij het 3de lid, bij de in artikel 7 be
doelde vaststelling van het aantal ambtenaren 
zooveel doenlijk, rekening worden gehouden. 

10. De kosten, te betalen voor het bijzonder 
toezicht, bedragen behoudens het bepaalde bij 
artikel 11, ten hoogste f 1200.- per jaar voor 
icderen ambtenaar, die deswege door den 
Directeur-Generaal van den Landbouw wordt 
noodig geacht. 

Verdeelt het bijzonder toezicht, uitgeoefend 
door een ambtenaar , zich over twee of méér 
bedrijven, dan zullen voorzegde kosten over 
die bedrijven worden omgeslagen naar even
redigheid van het aantal uren, gedurende welke 
in elk dier bedrijven toezicht wordt uitgeoefend. 

11 . Indien het hoofd of de bestuurder van 
het bedrijf zulks verlangt en het vereischte 
getal visiteu rs besch ikbaar kan worden ge
steld, zullen de kosten voor dat bedrijf worden 
berekend naar den maatstaf van vijf gulden 
per ambtenaar en per dag voor eiken dag, 
waarop het bijzonder toezicht wordt uitge
oefend, ongeacht het getal uren , gedurende 
welke zulks op die dagen geschiedt . 

Bijaldien evenwel in eenig kwartaal het ge
tal dier dagen meer dan 30 beloopt, zullen 
voor die meerdere dagen de kosten f 10.
per dag bedragen. 

12. De betaling der kosten, genoemd in 
artikel 10, heeft plaats driemaandelijks bij 
vooruitbetaling; die, genoemd in artikel 11, 
binnen 10 dagen na afloop van elke maand, 
met inachtneming van de regelen, welke door 
Onzen voornoemden Minister zullen worden 
vastgesteld. 

13. Wordt door den Directeur-Generaal 
van den Landbouw in den loop van een kwar
taal voor eenig bedrijf het getal ambtenaren 
uitgebreid, dan zal cle betaling der meerdere 
kosten deswege geschieden op den voet van 
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het in artikel 12 in de 2de plaats bepaalde, 
met dien verstande evenwel, dat in de plaats 
van "elke maand", alsdan "elk kwartaal'' zal 
worden gelezen. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het L oo, den 17deu December 1909. 
(get. ) WILHELMlN A . 

De Min. van Landbouw. Nijverheid en Handel , 
(get.) A. S. TALMA. 

(Ui tgeg. 23 Dec. 1909.) 

18 December 1909. BESLUIT, tot schorsing van 
het besluit van den Raad . der gemeente 
Losser, van 29 N ovember 1909, waarbij 
o.m. is besloten, niet over te gaan tot be
noeming van een hoofd aan de openbare 
lagere school te B eunin,qen, en eene nieuwe 
oproeping van sollicitanten te doen voor de 
betrekking van h oofd dier school. S. 407. 

Geschorst tot 1 April 1910. 

18 Decemöer 1909. B ESLUlT, tot w1Jz1gmg van 
het bij Koninklijk besluit van 14 Septem• 
ber 1838 (Staafsblad n°. 36) vastgestelde 
reglement I, gelijk dit reglement laatste
lijk is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
7 April 1909 (Staatsblad n°. 101). S. 408. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van den 3den November 1909, l ste 
Afdeeling U, no. 16, geheim ; 

Overwegende dat , ter uitvoering van artikel 
50, 2de lid, der wet op de Rechterlijke Orga
nisatie en het Beleid der justitie, zooals deze 
wet laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 27 
September 1909 (Staatsblad n°. 324), aanvulling 
en wijziging noodig is van het bij Koninklijk 
besluit van 14 September 1838 (Staatsblad 
n°. 36) vastgestelde Reglement N°. I , betref
fende de wijze van Eeds-aflegging der onder
scheidene Regterlijke Ambtenaren, de afwezig
heid, de afwisseling en de orde van de in 
wendige dienst van den Hoogen Raad, gelijk 
mede van de Hoven en Regtbanken, gelijk 
dit Reglement laatstelijk is gewijzigd bij het 
Koninklijk besluit van 7 April 1909 (Staats
blad n°. 101) ; 

Deo Raad van State gehoord (advies van 
den 23sten November 1909, n°. 24) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
oemden Minister van den 13den December 

1909, lste Afdeeling C, no. 88, geheim ; 

Hebben goedgevonden en verstaan, gelijk 
Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Art. I . Artikel 11 van het bij Koninklijk 
besluit van den 14den September 1838 (Staats
blad n•. 36) vastgestelde Reglement N°. I, 
gelijk dit laatstelijk is gewijzigd bij het Konink
lijk besluit van 7 April 1909 (Staatsblad no. 101), 
wordt gelezen : 

Bij den Hoogen Raad , bij elk Geregtshof 
en bij elke Arrondissements-Regtbank bestaat 
eene meervoudige Kamer van vacantie, welke 
belast is met de behandeling van spoedver
eischende zaken en van strafzaken. 

Bij de Arrondissements-Regtbanken, waarbij 
enkelvoudige Kamers zijn gevormd, treden 
deze ten aan7,ien van de naar haar verwezen 
zaken, voor zoover deze spoedvereischend zijn, 
als Kamers van vacantie op. 

Art. II. Artikel 12 van voormeld Reglement 
wordt gelezen: 

De meervoudige Kamer van vacantie is 
zamengesteld, bij den Hoogen Raad uit den 
President of Vice-President en zeven Raads
heeren ; bij de Geregtshoven uit den Presi
dent of Vice-President en zes Raadsheeren ; 
bij de Arrondissements-Regtbank te Amster
dam uit den President en een of twee der 
Vice-Presidenten of uit twee of drie der 
Vice Presidenten en ach t Regters ; bij de 
Arrondissements Regtbank te Rotterdam uit 
den President en een der Vice-Presidenten 
of uit twee der Vice-Presidenten en zeven 
Regters; bij de Arrondissements-Regtbank te 
's-Gravenhage uit den President of een der 
Vice-Presidenten en vijf Regters ; bij de overige 
Arrondissements-Regtbanken uit den President 
of Vice President of, waar geen Vice-P res i 
dent is aangesteld , uit den President of oudst 
benoemden Regter en twee of drie Regters. 

Bij iedere Kamer van vacantie behooren een 
of meer Ambtenaren van het Openbaar Minis
terie, alsmede een Griffier of een of meer Sub
stituut-Griffiers ; ook wordt, voor zooveel de 
Arrondissements-Regtbanken betreft, bij iedere 
Vacantie-Kamer een bepaald getal plaatsver• 
vangers gevoegd. 

Art. lll. In artikel 13 wordt voor de woorden 
,,Kamer van vacantie" en "Vacantie -Kamer" 
ingevoegd: 

meervoudige 
Art. IV. In artikel 15 worc1t voo,· de 

woorden " Kamer van vacanti~" ingevoegd : 
meervoudige 
A rt. V. ln den aanhef van artikel 19 van 

voormeld Reglement worden de woorden "meer 
Kamers" gelezen : 

meer dan ééne meervoudige Kamer 
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Art. VI. In den aanhef van artikel :.!O van 
voormeld Reglement worden de woorden "ééne 
Kamer" gelezen : 

ééne meervoudige Kamer 
Art. VII. Het eerste lid van artikel 21 wordt 

gelezen: 
Wanneer een regterlijk kollegie uit meer 

dan ééne meervoudige Kamer is zamengesteld, 
wordt de Voorzitter van iedere Kamer in de 
werkzaamheden , welke de zittingen van de
zelve betreffen, in geval van afwezigheid, belet 
of ontstentenis, vervangen door den Raadsheer 
of Regter, die hem in de orde van zitting in 
die Kamer opvolgt 

Art. VIII. Achter artikel 21 van voormeld 
Reglement wordt een nieuw artikel ingevoegd. 
luidend: 

A,·tikel 21 a. Aan eene Arrondissements
Regtbank kan doo i· Ons op haar verzoek ver
lof worden verleend een of meer enkelvoudige 
Kamers te vormen voor de beregtiog van 
burgerlijke en handelszaken. 

Het verleend verlof kan door Ons worden 
ingetrokken , nadat de Regtbank en het Ge· 
regtsh of , tot welks regtsgebied zij behoort,over 
de wenschelijkheid dier intrekking zijn gehoord. 

Art. IX. Artikel 2:l van voormeld R9glement 
wordt gelezen : 

Jaarlijks vóór den aanvang der vacantie 
regelen de Hooge Raad, de Geregtshovcn en 
de Arrondissemcnts-Regtbanken de zamen
stelling en bezetting hunner Kamers in eene 
algemeene vergader ing, waarin een ontwerp 
d ier zamenstelling en bezetting door den Pre
sident aan het kollegie wordt voorg(ldragen· 
Het gevoelen vttn den Procureu r-G eneraal of 
van den Officier van Justitie wordt vooraf in
gewonnen. 

De zamenstelling van de meervoudige Kamers 
de r kollegies geschiedt voor het volgende 
regterlijke ja'.,r ; de bezetting van de enkel
voudige Kamers der Regtbanken, zoovcel mo
gelijk, voor de volgende twee volle jaren, te 
rekenen van het einde der vacantie. 

Om dringende redenen kan, voor zooveel 
noodig, de zamcnstelling of bezetting der 
Kamers tusschentijds. op de wijze als in het 
eers te lid is bepaald , gewijzigd worden. 

Indien een lid van een kollegie tusschen
tijds in de plaats van een ander, tot lid of 
plaatsvervangend lid van eene Kamer aan
gewe:;;eo wordt, geldt deze aanwij:;;ing :rnolang 
als de aanwijzing van zijnen voorganger :;;ou 
gegolden hebben. 

Art. X . Achter artikel 22 van voo rmeld 
Reglement worden vijf nieuwe artikelen inge· 
voegd, luidend: 

Artikel 22 a. De zamenstelling der meer• 
voudige Kamers geschiedt zoodanig, dat hierin 
jaarlijks eene gedeeltelijke afwisseling plaats 
grijpe, zoodat ieder lid op zijn e beurt de dienst 
in alle meervoudige Kamers waarneemt. 

Geen Raadsheer of Regter zal. tegen zijnen 
wil, langer dan twee jaren bij dezelfde meer
voudige of enkelvoudige Kamer be.hoeven te 
blijven. 

Artikel 22b. Voor iedere enkelvoudige Kamer 
worden, behalve het lid , een of meer plaats
vervangende leden aangewezen. 

In eene enkelvoudige Kamer nemen als lid 
of plaatsvervangend lid zooveel mogelijk de 
leden van de Regtbank zitting, die in het 
geheel gedurende ten minste twee regterlijke 
jaren lid eener meervoudige Kamer voor bur
gerlijke of handelszaken geweest zijn. 

Een lid van eeue Regtbnnk kan tegelijk in 
meer dan eene, hetzij meervoudige of enkel
voudige Kamer zitting hebben. 

ArtikPl 22 c. Indien eene enkelvoudige Kamer 
voor de eerste maal bezet wordt , gaan de aan
wijzingen voor lid of voor plaatsvervangend 
lid dier Kamer terstond in . Die aanwijzingen 
gelden tot het einde vau de eerstkomende of 
van de loopende jaarlijksche vacantie. 

Artikel 22d. Het lid der enkelvoudige Kamer 
blijft bevoegd, om na verloop van den termijn , 
waarvoor hij als zoodanig aangewezen was, de 
zaken af te doen, die naar hem zijn verwezen. 

Artikel 22 e. De zamenstell ing en bezetting 
der Kamers worden, gelijk alle nader daarin 
aangcbragte wijzigingen, terstond door aanplak
king aan het Geregtsgebouw bekend gemaakt. 

Art. XI. Aan artikel 24 van voormeld Regle
ment wordt een nieuw tweede lid toegevoegd, 
luidend: 

Iu geval van ontstentenis, afwezigheid of 
belet van het lid eener enkelvoudige Kamer, 
treedt een der plaatsvervangende leden dier 
Kamer in zijne plaats op. 

Art. XII. Aan artikel 25 van voormeld Regle
ment wordt een nieuw tweede lid toegevoegd, 
\uidend : 

Het lid de r enkelvoudige Kamer kan zich 
slechts door een plaatsvervangend Jid dier 
Kamer doen vervangen. 

Art . XIII. Iu het tweede lid van artikel 29 
van voormeld Reglement worden de woorden 
., in de Kamer" gelezen : 

in de meervoudige of hetwelk zitting heeft 
in de enkelvoudige Kamer. 

Art. XIV. Aan artikel 36 van voormeld 
Reglemen t wordt een nieuw vierde lid toege
voegd, )uidend : 

Op de rollen der enkelvoudige Kamers 
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worden de daarheen verwezen zaken ambts
halve ingeschreven. 

Art. XV. A,tikel 89 van voormeld Regle
ment wordt gelezen : 

De Geregtshoven en de Arrondissements
Regtbanken, bij welke een Vice-President is 
aangesteld , zijn verdeeld in Kamers. 

De Geregtshoven zijn verdeeld in twee 
Kamers . 

Bij de Geregtshoven is iedere Kamer zamen
gestelJ uit den President of Vice-President 
en vier of vijf Raadsheeren, alsmede uit den 
Procureur-Generaal of een Advocaat-Generaal 
en den Griffier of een Substituut-Griffier. 

De Arrondissements-Regtbank te Amster
dam is verdeeld in zes meervoudige Kamers , 
namelijk: 

de eerste Kamer zamengesteld uit den Pre
sident of een Vice-President en vier Regters: 

de tweede Kamer zamengesteld uit den 
President of een Vice-President en drie of 
vier Regters ; 

de derde Kamer ?.amengesteld uit den Presi
dent of een Vice-President en drie of vier 
Regters; 

de vierde Kamer zamengesteld uit den Presi
dent of een Vice-President en twee of drie 
Regters ; 

de vijfde Kamer zamengesteld uit den Presi
dent of een Vice-President en twee of drie 
Regters; 

de zesde Kamer zamengesteld uit den Presi
dent of een Vice-Pres ident en twee of drie 
Regters . 

Tot iedere Kamer behooren bovendien de 
Officier of een Substituut-Officier en de Griffier 
of een of meer Substituut-Griffiers. 

De Arrondissements-Regtbank te Rotterdam 
is verdeeld in vier meervondige Kamers, iedere 
Kamer zamengesteld uit den President of een 
Vice-President en twee tot vier Regters, als
mede uit den Officier of een Substituut-Officier 
en den Griffier of een Substituut-Griffier. 

De Arrondissements-Regtbank te 's-Graven
hage is verdeeld in drie meervoudige Kamers; 
iedere Kamer zamengesteld uit den President 
of een Vice-President en twee of drie Regters, 
alsmede uit den Officier of een Substituut-Offi
cier en den Griffier of een Substituut-Griffier. 

De ovel'Ïge Arrondissements-Regtbanken, 
bij welke een V ice-l'resident is aangesteld . 
zijn verdeeld in twee meervoudige Kamers, 

De Arrondissements-Regtbanken der eerste 
klasse, bij welke geen Vice-President is aan
gesteld, en de Arrondissements-Hegtbanken 
der tweede klasse vormen slechts ééne meer
voudige Kamer. 

1909. 

Bij el\rn meervoudige Kamer eener Regtbank 
wordt een bepaald getal plaatsvervangers ge
voegd. 

Art, XVI. Dit besluit treedt in werking 
op den tweeden dag na dien van de dagteeke
ning van het Staatsblad en van de Staatscourant, 
waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat gelijktijdig in 
het Staatsblad en in de Staatscourant zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 18den December 1909. 
(get.) W I L H E L M I N A. 

De Minister van J ustitie, (get.) !Sli:LISSEN. 

(Uifgeg. 25 Dec. 1909.) 

18 December 1909. BESLUIT, betreffende het 
toekennen van periodieke traktementsver
hoogingen ten aanzien van betrekkingen 
of ambten in Nederlandsch-Indië. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Koloniën van 14 December 1909, afd. D, 
n°. 24; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen 
als volgt: 

Art. 1. Ten aanzien van betrekkingen of 
ambten in Nederlandsch-Indië, aan welker be
zoldiging periodieke traktementsverhoogingen 
zijn verbonden , wordt, oük waar zulks niet 
uitdrukkelijk is voorgeschreven, het toekennen 
dier verhoogingen afhankelijk gesteld van 
ijverige en trouwe plichtsbetrachting. 

2. Dadelijk bij het voorvallen van eene te
kortkoming en anders aan het eind van den 
termein voor eene periodieke ve rhooging ge
steld, wordt door de autoriteit, door wie de 
verhooging is te verleen en, beslist: 

a. in het eerste geval, of de tekortkoming 
van dien aard is dat zij aanleiding behoort te 
geven tot verlenging van den voor de eerst
komende periodieke vcrhooging gestelden ter 
mijn, en, 7.00 ja, tot welke verlenging ; 

b. in het tweede geval of de betrokkene 
door ijverige en trouwe plichtsbetrachting ge
durende den gestelden termiju zijn recht op 
do verhooging behouden heeft, en, zoo neen, 
hoe lang de verhooging met het oog daarop 
behoort te worden uitgesteld in afwachting 
van betere plichtsbetrachting. 

3. Wanneer aan de voor eene betrekking of 
ambt vastgestelde bo?.oldiging meer dan ééne 
periodieke verhooging verbonden is, behoeft 
het enkele feit , dat do toekenning vun één 
dier verhoogingcn op den voet van het bc-

45 
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paalde bij art. 2 is uitgesteld, geene aanleiding 
te geven om de volgende verhoogingen te doen 
ingaan op een later tijdstip dan dat , waarop 
die verhoogingen, zonder dat uitstel, zouden 
moeten worden toegekend , zoodat telkens 
wanneer laatstbedoeld tijdstip aanbreekt de 
verhooging kan worden toegekend, indien daar
tegen op zich zelf geene bedenkingen zijn ge
rezen . 

4 . De bepalingen van de voorgaande artike
len vinden geene toepassing ten aanzien van 
landsdienaren die op het tijdstip van inwer
kingtreding van dit besluit betrekkingen of 
ambten bekleeden, aan welker bezoldiging 
periodieke traktementsverhoogingen zijn ver
bonden, waarvan de toekenning nog niet 
krachtens bestaande bepalingen afhankelijk is 
van ijverige en trouwe plichtsbetrachting, 
noch ten aanzien van predikanten en Roomsch
Katholieke geestelijken , voor wie de bestaande 
regelingen blijven gelden. 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
de uitvoering van dit besluit. 

Het Loo, den 18den December 1909. 
(get. ) WIL HEL MINA. 

De M inister van Koloniën, 
(get. ) DE WAAL l\L~LEb'IJT. 

20 December 1909. BESLUIT, houdende bepa· 
lingen nopens de opleiding van militie
telegraaf personeel. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog van 16 December 1909, Afdeeling :\1:i 
litie en Landweer (M.) n°. 36; 

Overwegende, dat het, tet· voorziening in 
een voldoend talrijk geoefend personeel voor 
den militairen telegraaf- en telephoondienst in 
tijden van oorlog of oorlogsgevaar noodig is, 
wijziging te brengen in de daartoe betrekke
lijke bepalingen, zooals deze zijn vastgesteld 
bij Koninklijk Besl uit van 21 Februari 1908, 
n°. 34, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 
24 April 1909, n°. 16; 

Gezien de Militiewet 1901 (Staatsblad 1901, 
n°. 212), laatstelijk aangevu ld en gewijzigd bij 
de wet van 6 December 1908 (Staatsblad no. 
347); 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 2 De
cember 1901 (Staatsblad n°. 230), laatstelijk 
aangevuld en gewijzigd bij dat van 9 Janu
ari 1909 (Staatsblad n°. 10), houdende voor
schriften betrekkelijk de uitvoering dier wet; 
op het Koninklijk Besluit van 2 October 1900, 
n°. 60, betrekkelijk kleeding, zooals dit Besluit 
o.m. is gewijzigd en aangevuld bij het Ko-

ninklijk Besluit van 14 Juni 1904, n°. 61, als
mede op het Koninklijk Besluit van 8 Maart 
1909, n°. 99, betrekkelijk soldijen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
A. I n te trekken: de hiervoren genoemde 

Koninklijke Besluiten van 21 Februari 1908, 
no. 34 en 24 April 1909, n°. 16. 

B. Te bepalen : 
Art. 1. De militieplichtigen, die in eenen 

werkkring zijn geplaatst, welke naar het oor
deel van Onzen Minister van Oorlog, tot eene 
voldoende geoefendheid als telegrafist kan 
leiden, kunnen, met afwijking van de bepa
lingen der Instructie op de werving, vastge
steld bij Koninklijk Besluit van 10 December 
1908, n°. 43, volgens door Onzen voornoemden 
Minister vast te stellen regelen worden toe
gelaten tot eene vrijwillige verbintenis, krach
tens art. 9 der Militiewet 1901, ter opleiding 
tot milicien-telegrafis~ bij het Regiment Ge
nietroepen. 

2. De voor opleiding tot milicien-telegrafist 
in aanmerking komende, voor volledige oefe· 
ning in te lijven lotelingen, worden ongeacht 
hun lotingsnummer, overeenkomstig de be
paling van artikel 56bis, vierde lid, onder b, 
van het aangevuld en gewijzigd Koninklijk 
Besluit van 2 December 1901 (Staatsblad n°. 
230), ingelijfd in het tijd vak van 1 tot 15 M:rnrt. 

3 . De verbintenis geldt van het tijdstip 
hunner inlijving bij de militie tot den dag, 
waarop de lichting der militie, waartoe zij 
behooren , ingevolge artikel 134 der Militiewet 
1901 naar de land weer overgaat. 

Bij het verleenen van uitstel, overeenkom
stig de bepalingen van het laatste lid van 
artikel 4 van dit Besluit, wordt evenwel de 
duur der verbintenis met evenveel jaren ver
lengd, als het verleende uitstel is genoten. 

Krachtens de aangegane verbintenis zijn zij 
gehouden tot het nakomen der verplichtingen, 
uit de bepalingen van dit Besluit voortvloei
ende. 

Van de verbintenis wordt eene akte in twee
voud opgemaakt, waarvan het model wordt 
vastgesteld door Onzen Minister van Oorlog. 

Ten opzichte van de verstrekking en het 
onderhoud van de kleeding en uitrusting, 
zoomede ten aanzien van het genot van sol
dij bij afwezigheid met verlof voor hen, die, 
overeenkomstig het bepaalde in dit artikel, 
eene vrijwillige verbintenis hebben aangegaan, 
gelden de daaromtrent voor de militie vast• 
gestelde bepalingen. 

4. Zij, die de verbintenis hebben aange
gaan, worden, onmiddellijk na het tot stand 
komen der verbintenis, door den Oomman-
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deerende-Officier van het Regiment Genie
troepen in het genot gesteld van groot-verlof 
tot den dag, waarop zij hunne eerste-oefening 
moeten aanvangen. 

De eerste-oefening vangt aan op een door 
den Commandeerende-Officier van het Regi
ment Genietroepen te bepalen dag, tusschen 
1 en 31 October van het eerste dienstjaar, en 
duurt 8½ maand. 

Mede kan door genoemden Commandeerende
üfficier uitstel van eerste-oefening worden ver
leend voor één jaar, welk uitstel desgewenscht 
tweemaal, telkens met één jaar kan worden 
verlengd. 

5. Zij, die de verbintenis hebben aange
gaan , worden gedurende den tijd, dien zij, 
klein verlof uitgezonderd, niet in werkelijken 
dienst doorbrengen, beschouwd als verlof
gangers van het Regiment Genietroepen in 
den zin van artikel 118 der Militiewet 1901 
en als zoodanig ingeschreven in het verlof
gangersregister der militie. 

6 . Tijdig vóór den aanvang van de opleiding 
tot milicien-telegrafist leggen zij, die voor aan
wijzing tot die opleiding in aanmerking komen, 
proeven van bedrevenheid af in het telegra
feeren, ten einde bij gunstigen uitslag, door 
den Commandeerende-officier van het Regiment 
Genietroepen tot evenbedoelde opleiding te 
worden toegelaten. 

Zij, die niet aan de proef voldoen, worden 
voor/oopig voor die opleiding aangewezen en 
kunnen ten hoogste nog twee malen, telkenmale 
met eene tusschenruimte van ongeveer ander
halve maand, in de gelegenheid worden gesteld 
opnieuw proeven van beJrevenheid af te leg
gen, ten einde bij gunstigen uitslag alsnog 
definitief tot de opleiding te worden toegelaten. 

Bedraagt het aantal van hen, die voor eene 
definitieve toelating in aanmerking zouden 
komen, meer dan het aantal beschikbare plaat
sen, dan geschiedt de toelating in volgorde 
van het rangnummer, bij het afleggen van 
de proef behaald. 

7. Zij , die overeenkomstig artikel 6 van 
dit Besluit, definitief vóor de opleiding tot 
milicien-telegrafist worden aangewezen , worden 
door der Commandeerende-Officier van het 
Regiment Genietroepen aangesteld tot ad_spi

rant-milicien-telegrafist. 
Zij , die na twee maal herhaalde proef niet 

definitief tot de opleiding kunnen worden toe
gelaten, blijven aan de oefeningen der adspirant
miliciens-telegrafisten deelnem en. Zij worden 
echter niet in de gelegenheid gesteld , de proe
ven van bekwaamheid af te leggen, in artikel 8 
van dit Besluit bedoeld. 

:Na afloop van hun eersten oefeningstijd 
worden zij overgebracht in de positie van 
milicien-assistent. 

8. De opleiding tot milicien-telegrafist duurt 
vier en een halve rnaancl. 

De adspirant-miliciens-telegrafisten, die na 
afloop daarvan voldoen aan de eischen van 
een door Onzen Minister van Oorlog vast te 
stellen programma, worden door den Com
mandeerende-üfficier van het Regiment Ge
nietroepen aangesteld tot milicien-teleg,·afist. 

De adspirant-miliciens-telegrafisten, die niet 
aan de eischen voldoen, kunnen na voortge
zette opleiding ten hoogste nog twee malen, 
telkens met eene tusschenruimte van ongeveer 
anderhalve maand, in de gelegenheid worden 
gesteld opnieuw proeven van bekwaamheid 
af te leggen. 

9. De miliciens-telegrafisten, die zich zulks 
door goed gedrag hebben waardig gemaakt, 
worden met den dag hunner aanstelling in 
het genot gesteld van verlof, dat, tenzij bij
zondere omstandigheden de intrekking daar
van noodzakelijk maken, in groot-verlof over
gaat op den dag, waarop hun eerste-oefenings
tijd, vermeld in artikel 4 van dit Besluit zal 
zijn geëindigd. 

De adspirant-miliciens-telegrafisten, die, na 
tweemaal herhaalde proef niet tot milicien
telegrafist kunnen worden aangesteld, worden 
milicien-assistent, zullende zij met groot-verlof 
vertrekken op den dag, waarop hun eerste
oefeningstijd eindigt. 

10. De adspirant-miliciens-telegrafisten en 
de miliciens-telegrafisten dragen het onder
scheidingsteeken van telegrafist omschreven 
onder XVII 2a van Afdeeling II in de bij 
het Koninklijk Besluit van 2 October 1900, 
n•. 60, behoorende bijlage B , zooals dit punt 
a is gewijzigd bij het Koninklijk Besluit van 
14 Juni 1904, n°. 61. 

11. De miliciens-telegrafisten nemen deel 
aan twee herhalingsoefeningen, waarvan de 
duur wordt vastgesteld als volgt: 

1°. voor hen , die , naar door Onzen Minis
ter van Oorlog vast te stellen regelen, geschikt 
worden geacht, om als oudste telegrafist op 
te treden, op hoogstens twintig achtereenvol
gende dagen voor de eerste en op hoogstens 
zes achtereenvolgende dagen voor de tweede 
herhalingsoefening, beide tusschen 1 April en 
16 October; 

20. voor de overigen op hoogstens twintig 
achtereenvolgende dagen tusschen 1 April en 
16 October voor elk der beide herhalingsoe
feningen. 

t 2 . Blijkt een milicien-telegrafist onder 1 °. 
45* 



708 20-21 DECUfBElt 1 909. 

van artikAl 11 van dit Besluit bedoeld, bij 
zijn eersten of tweeden terugkeer onder de 
wapenen, de geschiktheid, om als oudste tele
grafist op te treden, niet meer te bezitten, 
doch overigens de geschiktheid als milicien
telegrafist niet geheel te hebben verloren , een 
en ander ter beoordeeling van den Comman
deerende-Officier van het Regiment Genie
troepen, dan wordt de duur van de tweede 
herhalingsoefening voor hem vastgesteld als 
onder 2°. van dit artikel is vermeld. 

..Blijkt een milicien telegrafist bij zijn eersten 
-<Of tweeden terugkeer onder de wapenen de 
geschiktheid als milicien-telegrafist geheel te 
hebben verloren, of beeft zijn gedrag tijdens 
het verblijf onder de wapenen redenen tot 

- ontev redenheid gegeven, een en ander ter be
. oordeeling van den Commandeerende-Officier 
"van het Regiment Genietroepen, dan wordt 
ili~ overgebracht in de positie van milicien
"'!lssistent. 

13. De miliciens-assistenten worden ten 
aanzien van de herhalingsoefeningen gelijkge· 
steld met de overige, niet tot milicien-telegra
fist aangestelde miliciens van het Regiment 
Genietroepen, met dien ve rstande, dat eene 
door ben eventueel als milicien-telegrafist 
medegemaakte herhalingsoefening. als bedoeld 
in de artikelen 11 en 12 van dit Besluit, 
telkens als eene volledige herhalingsoefening 
wordt medegeteld . 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit Besluit. 

Het Loo, den 20 December 1909. 
(get.) W I L H E L M I N A. 

De JJfinister van Oorlog, (get.) W. CooL. 

20 Dece,nber 1909. M1ss1n: van den Minister 
van Binnenlandscbe Zaken aan de Com
missarissen der Koningin betreffende sta
tistiek woonplaatsveranderingen. 

In tegenstelling met hetgeen tot dusver op 
dit gebied plaats bad, werd in den loop van 
1909 het bevolkingscijfer op 31 December 1908 
eerst vastgesteld en in d e N ederlnndsche 
Staatscourant gepubliceerd nadat te voren aan 
de gemeentebesturen de gelegenheid was ge
geven van de berekening van het bevolkings
cijfer hunner gemeente kennis te nemen en 
eventueele opmerkingen, die tot wijzing kon
den leiden, in te zenden. 

Deze maatregel bracht het voordeel , dat in 
het aldus vastgestelde cij fer later geen ver
andering meer behoefde te worden gebracht 
en dit, derhalve, als maatstaf kon gelden voor 
de uitkeering aan de gemeenten, ingevolge de 
bepaiingen der wet van 24 Mei 1897 (Staats-

blad n°. 166) maar bad het nadeel, dat de 
publicatie van het bevolkingscijfer in zijn ge
heel een zestal weken later plaat11 had dan in 
vorige jaren het geval was. 

Genoemd nadeel zal echter voortaan kun
nen worden vermeden, wanneer: 

1°. de correspondentie, betreffend de vast
stelling van het bevolkingscijfer, door het Cen
traal Bureau voor de Statistiek, rechtstreeks 
met de gemeentebesturen wordt gevoerd. 

2°. de staten ,Jl en J2 der woonplaatsve-r
anderingen, getotaliseerd en vergezeld, - waar 
dit noodig is - van de Staten model D. (voor 
gestichten en instellingen bedoeld bij K. B. 
van 27 Juli 1887 (Staatsblad n°. 142) met nota's 
van vestiging en vertrek, en van de tabel der 
migratiestatistiek rechtstreeks door de gemeen
tebesturen, voor den 16den Februari van ieder 
jaar aan dat Bureau worden toegezonden. 

(J H.E.G. gelieve de gemeentebesturen in 
Uw gewest namens mij uit te noodigen, de sub 
2 bedoelde recbtstreekscbe toezending voor de 
eerste maal in 1910 te bewerkstelligen. 

In verband daarmede zoude dan de provin
ciale Griffie kunnen worden ontlast van het 
maken van den provincialen jaarstaat der 
woonplaatsveranderingen, welke alsdan uit die 
staten Jl en J2 aan het Centraal Bureau voor 
de Statistiek zal worden vervaardigd, zoodat 
voortaan enkel de maandelijkscbe toezending 
van de staten J 1 en J 2 der woonplaatsvera:n
deringen, door Uwe tusscbenkomst aan het 
Bureau zal blijven geschieden. 

(W. v. d. B. A. 3169'.} 

21 December 1909. BESLUIT, tot schorsing van 
het besluit van den raad der gemeente 
Utingeradeel van 4 November 1909, waarbij 
A. H. LooT te Rotte'l·da,n, met ingang 
van 1 Januari 1910, is benoemd tot direc
teur van de in aanbouw zijnde gemeente
lijke gasfabriek aldaar. S . 409. 

Geschorst tot 1 April 1910. 

21 D ,cember 1909. BESLUlT, tot nadere wijzi 
ging van het reglement voor de Rijks
kweekscholen voor vroedvrouwen. S. 410. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandscbe Zaken van 13 November 1909, 
no. 9696, afdeeling Binnenlandscb Bestuur ; 

Den Raad van State geboord (advies van 7 
December 1909, n°. 17); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 December 1909, no. 
13470, afdeeling Binnenlandscb Bestuur ; 
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Hebben goedgev()nden en verstaan: 

Eenig artikel. 

Aan artikel 6 van het reglement voor de 
Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen, laat
stelijk gewijzigd bij Ons besluit van 3 Octo
ber 1906 (Staatsblad n°. 266), wordt het vol
gende lid toegevoegd : ,,In afwijking van het 
bepaalde onder 10. van .!it artikel kan Onze 
Minister van Binnenlandsche Zaken in bijzon
dere gevallen tot het afleggen van het examen 
toelaten personen. die niet jonger zijn dan 18 
jaar en haar 36ste jaar nog niet hebben vol
bracht." 

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 L oo, clen 21sten December 1909. 

(get.) WILHELMINA. 

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

( Uitgeg. 4 Jan. 1910.) 

22 December 1909. BESLUIT van clen Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel, tot 
uitvoering van het 4de lid van art. 9 der 
Boterwet, volgens den tekst, bekend ge
maakt bij Koninklijk besluit van 13 Augus
tus 1908 (Staatsblad n•. 286). 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel ; 

Gelet op het 4de lid van art. 9 der Boter
wet, volgens den tekst, bekend gemaakt bij 
Koninklijk besluit van 13 Augustus 1908(8taats
blad n°. 286); 

Heeft goedgevonden : 
te bepalen: 
1°. dat de afstand, bedoeld in voornoemd lid, 

bedraagt duizend meter; 
2°. dat op verzoek van den betrokken onder

nemer, van den betrokken bestuurder of van 
het betrokken hoofd, en indien naar het oor
deel van den Minister : 

a. de inwilliging van dat verzoek zeer in het 
belang van den bereider is te achten ; 

b- ten gevolge dier inwilliging geen vrees 
behoeft te ontstaan voor handelingen in strijd 
met de bepalingen der voornoemde wet, de 
sub 1 dezer beschikkiIJg genoemde afstand 
vermindering zal kunnen ondergaan . 

's Gravenhage, den 22sten December 1909. 
De Minister voornoemd, 

( get.) A. S. TA.LMA, 

23 December 1909. BESLUIT van den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel, tot 
uitvoering van art. 4 van het Koninklijk 
besluit van 28 October 1909 (Staatsblad 
n°. 346). 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel; 

Gelet op art. 4 van het Koninklijk besluit 
van 28 October 1909 (Staatsblad n°. 346), tot 
uitvoering van het bepaalde bij de artt. 2, 6, 
8 en 19 der Boterwet, volgens den tekst be
kend gemaakt bij het Koninklijk besluit van 
13 Augustus i908 (Staatsb lad n•. 286); 

Heeft goedgevonden : 
te bepalen, dat in het voorzegd art. 4 sub e 

bedoelde bewijs van herkomst zal bestaan in 
een door den afzender behoorlijk gedagtee
kenden en onderteekenden geleidebrief, ver
meldende: 

a. den naam, de voornamen. het beroep en 
de woonplaats van den afzender; 

b. de soort van de in te voeren waar en den 
aard der verpakking ; 

c. de merken, op die verpakking voorko
mend, benevens het bruto gewicht der partij; 

d. den naam, de voornamen, het beroep en 
de woonplaats van den geadresseerde; 

e. den naam van het land, alwaar de in te 
Toeren boter of margarine bereid is. 

's Gravenhage, den 23sten December 1909. 
De Minister voornoemd, 

( get.) A. S. TALMA. 

24December1909. BESLUlT, houdende nadere wij
ziging van het bij de Koninklijke besluiten 
van 4 Juni 1878 (Staatsblad n°. 86), 22 Juli 
1893 (Staatsblad n°. 119), 28 Juli 1894 
(Staatsblad n°. 140), :l6 April 1896 (Staats
blad no. 77), 13 Mei 1896 (Staatsblad n°. 78) 
en 24 Juli 1901 (Staatsblad n°. 196) gewij
zigde Koninklijk besluit van 27 April 1877 
(Staatsblad n°. 87), waarbij de in de arti
kelen 131,137 en 141 der Hooger-onderwijs
wet bedoelde examens en promotiën 7.ijn 
vastgesteld. S. 411. 

WIJ WILHELM.INA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 17 Maart 1909, 
n°. 551/3, afdeeling Hooger en Middelbaar 
Onderwijs; 

Gezien de Koninklijke besluiten van 27 April 
1877 (Staatsblad n°. 87), 4 Juni 1878 (Staats
blad n°. 86), 22 Juli 1893 (Staatsblad n°. 119), 
28 Juli 1894 (Staatsblad n°. 140), 26 April 1895 
(Staatsblad n°. 77), 13 Mei 1896 (Staatsblad 
n°. 78), en 24 Juli 1901 (Staatsblad n°. 195); 
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Gezien de adviezen van ieder der Senaten 
der Rijksuniversiteiten ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
27 April 1909, n°. 24; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 December 1909, 
no. 6056, afdeeling Hooger en Middelbaar 
Onderwij s ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Artikel 24 van het Koninklijk be

sluit van 27 April 1877 (Staatsblad n°. 87) 
wordt gelezen a ls volgt: 

Doctoren in de r echtswetenschap, die de 
bevoegdheid wenschen te verkrijgen om, be
houdens nadere vereischten in bijzondere wetten 
of ve rordeningen gevorderd, in Ne.derlarulsch
I ndië bij de rechterlijke macht of den burger
lijken dienst te worden benoemd, leggen voor 
de vereenigde facu lteiten der rechtsgeleerdheid 
en der letteren en wijsbegeerte een aanvullings
examen af in : 

a. het Mohammedaansch recht en de overige 
volksinstellingen en gebruiken in Ne.derlandsch
Indië ; 

b. het Staatsrecht en de inrichting van 
' s Rijks koloniën en overzeesche bezittingen ; 

c. de land- en volkenkunde van den Oost-
Indischen Archipel ; 

d. de Maleische taal; 
e. de Javaansche taal. 
Van een der vakken, onder den e genoemd, 

ter keuze van den examinandus, zal door 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken vrij
stelling worden verleend, op een daartoe strek
kend verzoek, dat t en minste zes maanden 
voor het afleggen van het examen moet zijn 
ingediend. 

Het examen is schriftelijk en mondeling en 
wordt in het openbaar gehouden. 

De duur van het schriftelijk examen, hetwelk 
zich alleen over de vakken onder d en e uit 
strekt , is voor elk dier vakken één uur. 

De duur van het mondeling examen is twee 
uren, waarvan één uur voor de vakken, onder 
a en b, en één uur voor de vakken, onder c, 
d en e genoemd ; 

De artikelen 7, 2• lid, 9, 10 en 11 , en het 
in a rtikel 23 omtrent de promotie bepaalde 
zijn op het examen van toepassing. 

Ten bewijze, da t het examen met goed ge
volg is a fgelegd, wordt eene door voorzitter 
en secretaris der vereenigde fac ulteiten ge
teekende, in de Latijnsche taal gestelde, ver
kla ring aan den geëxamineerde uitgereikt. 

Heeft de geëxamineerde zich door meer dan 
_gewone bekwaamheid onderscheiden, dan wordt 

in de verklaring vermeld, dat de toelating met 
lof geschiedt. Zoo omtrent deze bijvoeging de 
stemmen staken, heeft zij niet plaats. 

2. Gedurende zes maanden na het tijdstip 
van het in werking treden van dit besluit , 
kan van den in het tweede lid van boven
genoemd artikel 24 bepaalden termijn worden 
afgeweken. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit beslu it, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst, 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den R aad van State. 

Het Loo, den 24sten December 1909. 
(get.) WILHELM! A. 

De M inister van Binnenlandsche Zaken, 
(.get.) HEEMSKERK. 

(Uilgeg. 11 Jan. 1910.) 

24 December 1909. BESLUIT, houdende nadere 
w1Jz1ging van het Koninklijk besluit van 
7 Mei 1888 (Staatsblad n°. 83), tot bepa• 
ling van het maximum der verpleegden 
en het minimum der geneeskundigen in het 
krankzinnigengesticht te Zutphen. S. 412. 

WlJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 21 December 1909, 
no. 13393, afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats-
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 15 Juli 1904 (StaatBblad n°. 157); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met intrekking va.n het Koninklijk besluit 

van 10 Februari 1892 (Staatsblad n°. 39) te 
bepalen: 

Eenig artikel. 

Het eerste lid van artikel 1 van het Ko
ninklijk besluit van 7 Mei 1888 (Staatsblad 
n°. 83) wordt gelezen als volgt : 

"In het krankzinnigengesticht te Zutphen 
mogen niet meer dan 505 krankzinnigen, 250 
mannen en 255 vrouwen, verpleegd worden." 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit , dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 24sten December 1909. 

(get.) WILHELMINA. 
De Mi,iiate-r van Binnenland,9che Zake,i, 

(get.) H EEMSKERK. 

(Uitgeg. 11 Jan. 1910.) 
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27 December 1909. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging: 1°. van het Koninklijk be.luit 
van 5 Augustus 1888 (Staatsblad n°. 113), 
tot bepaling van het maximum dor ver
pleegden en het minimum der geneeskun
digen in het krankzinnigengesticht "Rei
nier van Arkel" te 's-Hertogenbosch"; 
2°. van het Koninklijk besluit van 5 Au
gustus 1888 (Staatsblad n•. 114), tot bepa
ling van het maximum der verpleegden 
en het minimum der geneeskundigen in 
het krankzinnigengesticht "Voorburg" te 
Vught. S. 413. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 22 December 1909, 
n°. 13395, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staatsblad 
n °. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
15 Juli 1904 (Staatsblad n°. 157); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. I. In het tweede lid van artikel 1 van 

het Koninklijk besluit van 5 Augustus 1888 
{Staatsblad n°. 113), zooals dit artikel is gewij
zigd bij Ons besluit van 15 Juni 1907 (Staatsblad 
n°. 147) wordt in de plaats van "30 September 
1909" gelezen "30 September 1910". 

Art. II. In het tweede lid van artikel 1 van 
het K oninklijk besluit van 5 Augustus 1888 
(Staatsblad n°. 114), zooals dit artikel is gewij
zigd bij Onze besluiten van 7 April 1900 (Staats
blad n°. 42), van 26 Mei 1906 (Staatsblad n•. 
114), en van 15 Juni 1907 (Staatsblad n°. 147), 
wordt inde plaats van "30 September 1909" ge
lezen "30 September 1910" . 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit beslui t, dat in 
h et Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 27sten December 1909. 

(get. ) WIL HEL MIN A. 

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

(Uitgeg. 6 Jan. 1910.) 

29 Dece,nber 1909. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van den 12den Sep
tember 1905 (Staa tsblad n°. 267), t o t vast

stelling van de regelen omtrent den bouw 
en de inrichting van schoollokalen, be
doeld in het vijfde lid onder A van arti
kel 59 der wet tot regeling van het lager 
onderwijs, zooals dat besluit laatstelijk is 
gewijzigd bij dat van den 3den Septem
ber 1909 (Staatsblad n•. 303). S. 414. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 12 November 1909, 
n•. 9972/U, Afdeeling Lager Onderwijs ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons 
besluit van _12 September 1905 (Staatsblad n°. 
267), laatstelijk gewijzigd bij dat van 3 Sep
tember 1909 (Staatsblad n•. 303) tot vaststelling 
van do regelen omtrent den bouw en de 
inrichting vnn schoollokalen, bedoeld in het 
vijfde I id onder A van artikel 59 der wet tot 
regeling van het lager onderwijs, nader te 
wijzigen ; 

Den raad van State gehoord, advies van 14 
December 1909, n°. 22; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 December 1909, 
n°. 11295, afdeeling Lager Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1 . Ons besluit van 12 Septemher 1905 

(Staatsblad no. 267) wordt gewijzigd als volgt : 
1°. In artikel 16 wordt in het eerste l id ge

lezen, in plaats van "1 Januari l !H0": ,,1 Janu
ari 1911" en in het derde en het bij Ons be
sluit van 3 September 1909 (Staatsblad n•. 303) 
nieuw ingevoegd vierde lid, in plaats van 
,,1 Januari 1910" gelezen "1 April 1910"; 

2•. In artikel 17 wordt in plaats van "1 Janu
ari 1910" gelezen: ,,1 Januari 1911" . 

2 . Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na de afkondig ing. 

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

's Gravenhage, den 29sten December 1909. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
(get. ) HEF.MSKKRK. 

(UügPg. 30 Dec. 1909.) 

30 Dece ,nber 1909. WET, houdende verhooging 
van het eerste hoofdstuk der begrooting 
van uitgaven van Nederlandsch-Indië voor 
het dienstjaar 1909. S. 415. 

30 December 1909. WET, tot wijziging der 

Gemeentewet. S. 416. 
Bijl. Hand. 2• Ka,ner 1906/07, n°. 212, 1- 3; 

1908/09, no. 49, 1, 2, 5, 7; 1909/10, n°. 18, 
1, 2, 4, 5. 

Hand. id. 1909/10, bladz. 53-75, 78-82. 
Hand. l Ka,ner 1909(10, bladz. 45, 91, 92, 93, 

121, 122, 136-141. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ ... doon te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is eenige bepalingen der 
Gemeentewet betreffende het geldelijk beheer 
te wijzigen en nadere voorschriften te geven 
omtrent de zekerheidstelling door rekenplich
tige gemeente-ambtenaren ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State , enz. 
Art. 1. De artikelen 109, 110, 111 en 112 

der Gemeentewet worden vervangen door de 
navolgende bepalingen: 

Art. 109. De Ontvanger stelt zekerheid ten 
behoeve van de gemeente. 

Vóór de benoeming van den Ontvanger 
wordt het bedrag, waarvoor hij zekerheid moet 
stellen, door den Raad bepaald. 

De Ontvanger aanvaardt zijn ambt niet, 
alvorens de zekerheid te hebben gesteld. 

De zekerheid wordt opgeheven na vast
stelling van de rekening over het laatste dienst
jaar, waarin de betrokkene ontvanger is ge
weest, en na verhaal van hetgeen hij ter zake 
van zijn beheer aan de gemeente schuldig 
mocht zijn gebleken. 

Art. llO. De zekerheid bedraagt ten minste 
een tiende van den ontvang. 

Onder ontvang wordt verstaan het bedrag 
van de gemiddelde jaarlijksche inkomsten der 
gemeente volgens de vastgestelde gemeente
r ekeningen over de laatste vijf jaren, na aftrek 
van de voordeelige saldo's van vorige dienst
jaren en van het genotene uit: 1°. geld
leeningen; 2°. teruggave van voorschotten; 
3°. verkoop van onroerende goederen, in
schrijvingen op een van de Grootboeken van 
de Nationale Schuld, effecten of andere schuld
brieven ; en 4°. aflossing van hypothecaire of 
andere schuldvorderingen. 

De zekerheid kan, onder goedkeuring van 
Gedeputeerde Staten, op minder dan een tiende 
van den ontvang worden gesteld in die ge
meenten, waar aan den Ontvanger de ver
plichting is opgelegd om zijne kas, voorzoover 
zij het bedrag der zekerheid overtreft, telkens 
te storten in eene bewaarplaats of instelling, 
waaruit hij , zonder medewerking van Burge
meester en Wethouders of een dooi· hen aan
gewezen lid van hun college, geene gelden 
kan lichten. 

De zekerheid kan in geen geval minder 
dan /100 bedragen. 

Art. 111. Het bedrag der door den Ont
vanger gestelde zekerheid wordt, met inacht
neming van het bepaalde bij het voorgaande 
artikel, door den Raad verhoogd : 

1°. wanneer de jaarlijksche inkomsten der 

gemeente zoodanig zijn gestegen, dat de zeker
heid niet meer bedraagt dan een vijftiende 
van den ontvang; 

2°. wanneer, nà de benoeming van den 
Ontvanger, eene regeling omtrent de bewaring 
van gelden, als in het derde lid van het voor
gaande artikel bedoeld, wordt opgeheven. 

De Ontvanger, die b;nnen den door den Raad 
bepaalden tijd de meerdere zekerheid niet heeft 
gesteld, wordt beschouwd zijn ontslag te hebben 
gevraagd. 

Art. 112. Het bedrag der door den Ont
vanger gestelde zekerheid kan, met inacht
neming van het bepaalde bij artikel 110, door 
den Raad worden verlaagd : 

1 °. bij aanmerkelijke vermindering van de 
jaarlijksche inkomsten der gemeente; 

2°. wanneer, nà de benoeming van den 
Ontvanger, eene regeling omtrent de bewaring 
van gelden, a ls in het derde lid van voormeld 
artikel bedoeld, wordt ingevoerd. 

2. Achter artikel 114 wordt ingevoegd een 
nieuw artikel 114bia, luidende: 

Het bepaalde bij de twee voorgaande ar
tikelen lijdt uitzondering, voor zoover de Raad, 
onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten, 
ter zake van met name aangewezen inkomsten, 
ontvangsten en betalingen andere regelen stelt. 

De artikelen 196, 197, 198, 200, 201 en 
202 zijn ten deze van toepassing. 

3. Artikel 115 wordt gelezen a ls volgt : 
Van de door hem voor de gemeente ont

vangen inkomsten en gedane uitgaven houdt 
hij geregeld boek en doet hij jaarlijks rekening 
aan Burgemeester en Wethouders. 

De boekhouding en de rekening worden 
ingericht vo lgens voorschriften, door Gede
puteerde Staten, onder Onze goedkeuring te 
geven. 

In de rekening of de daarbij behoorende 
bescheiden worden alJe ontvangsten en uitgaven 
van het dienstjaar, waarover zij loopt, ver
meld, met inbegrip van die, welke door andere 
rekenplichtige ambtenaren zijn gedaan. 

4. Artikel 116, tweede Jid, wordt vervangen 
door de navolgende bepalingen: 

De Raad kan, met goedkeuring van Gede
puteerde Staten, aan Burgemeester en Wet
houders de bevoegdheid geven het opnemen 
van de boeken en de k as aan een lid van hun 
college of een daartoe aangewezen ambtenaar 
op te drngen. De artikelen 196, 197, 198, 
200, 201 en 202 ziJn ten deze van toepassing. 

Burgemeester en Wethouders en het lid van 
hun èollege of de ambtenaar, met de opneming 
belast, zijn bevoegd zich hierbij door een 
deskundige te doen bijstaan. 
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Gedeputeerde Staten kunnen te allen t ijde 
opneming van boeken en kas van hunnentwege 
gelasten. 

De in dit artikel bedoelde opneming kan 
ook de in art. 114bis genoemde inkomsten, 
ontvangsten en betalingen omvatten. 

5. Aan artikel 118 wordt een derde lid 
toegevoegd, luidende: 

Zij kunnen dit sluiten en opnemen aan den 
ingevolge artikel 116, t weede lid , aangewezen 
ambtenaar opdragen, die a lsdan het proces
verbaal opmaakt. 

6. In artikel 136 worden de woorden: ,,de 
door die ambtenaren te stellen borgtochten" 
vervangen door de woorden : ,,het bedrag 
der door die ambtenaren te stel!en zekerheid". 

7. In artikel 179/ worden achter het woord : 
"opnemen" ingevoegd de woorden : ,,of doen 
opnemen". 

8. Artikel 181 wordt gelezen a ls volgt : 
Het opnemen van de boeken en de kas 

van den Ontvanger geschiedt ten minste een
maal in elk kwartaal van het k~.Jenderjaar. 

Van elke opneming word t in den door Ge
deputeerde Staten vast te stellen vorm op
gemaakt een proces-verbaal, dat aan hun 
college en aan den Raad wordt medegedeeld. 

9. In artikel 218 vervallen de woorden : 
"die alle ontvangsten en uitgaven van het 
dienstjaar vermeldt" . 

10. Aan het eerste lid van ar t ikel 222 
worden toegevoegd de woorden : ,,behoudens 
later in rechten gebleken valschheid in bewijs
stukken". 

11. In artikel 224 worden de woorden: 
,,De uitgaven uit de plaatselijke kas worden 
bevolen" vervangen door de woorden : ,,Be
houdens het bepaalde bij a rtikel 114bis, worden 
de uitgaven uit de plaatselijke kas bevolen". 

12. Deze wet treedt in werking op een 
nadei- door Ons te bepalen tijdstip. 

L'.lEten en be,·el en, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 30sten De

cember 1909. 
(qet.) W I L H E L M I N A. 

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

(Ui tgeg. 22 Jan. 1910.) 

30 Decernber 1909. W .ET, houdende regeling 
van de zekerheidstelling door gemeente
ambtenaren . S. 417. 

Biil. Hand. 2• Kamer 1906/07, n°. 21z, 1, 4, 6; 
1908/09, n°. 49, 3, 4, 6, 8; 1909/10, n°. 18, 1-3. 

H ancl. i el. 1909/10, bladz. 63, 82- 91. 
Hancl. l • Kamer 1909/10, bladz. 46, 91, 92, 

93, 121 , 122, 136-141. 

WI,J WILHELMINA, J;N z . . . doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben. 
dat het noodig is bij de wet de wijze te regelen, 
waarop door de daartoe verplichte gemeente
ambtenaren ten behoeve van de gemeente 
zekerheid moet worden gesteld ; 

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

• 
EERSTE AFDEELJNG. 

A lgerneene bepalingen. 

Art. 1. De tot zekerheidstelling verplichte 
gemeente-ambtenaren voldoen aan die ver
plichting overeenkomstig de bepalingen in de 
volgende artikelen vervat. 

2. De zekerheid is óf eene zakelijke óf een e 
persoonlijke, ter keuze van den ambtenaar. 

Als zake]jjke zekerheid wordt alleen aan 
gen omen die, waarover in de tweede afdeeling 
dezer wet wordt gehandeld. 

Als persoonlijke zekerheid wordt alleen aan
genomen borgstelling van vennootschappen of 
van vereenigingen, overeenkomstig de derde 
of vierde afdeeling dezer wet. 

In bijzondere gevallen kan , uithoofde van 
het geringe geldelijke bedrag in verband met 
andere omstandigheden, onder goedkeuring 
van Gedeputeerde Staten, met andere borg
stelling genoegen worden genomen. 

3. Elke zekerheid moet voor haar geheele 
bedrag gesteld worden, öf op de wijze in de 
tweede, óf op de wijze in de derde, óf op d e 
wijze in de vierde afdeeling dezer wet bedoeld, 
óf, in het geval bij het vierde lid van het 
voorgaande artikel voorzien, door borgstelling, 
als daar bedoeld. 

Nochtans is het aa.n een ambtenaar , wan
neer het bedrag waai"voor hij zekerheid moet 
stellen aanvulling behoeft, geoorloofd deze 
aanvulling te doen plaats hebben op eene 
andere wijze, dan waarop de reeds door hem 
gestelde zekerheid werd gegeven. 

Ook mag een ambtenaar, ten wiens behoeve 
eene vennoo tschap, als bedoeld in de derde, 
of eene vereeniging, a ls bedoeld in de vierde 
afdeeling dezer wet, slechts bereid is borg
stelling te vetleenen voor een gedeelte der 
van hem verlangde zekerheid, voor het overige 
gedeelte op andere wijze aan zijne verplichting 
tot zekerheidstelling vold oen. 

Zekerheid, strekkende ter vervanging of aan 
vulling van reeds gestelde zekerheid, geldt 
zoowel voor het gevoerde a ls voor het nog te 
voeren beheer in dezelfde gemeente. 

·wanneer een ambtenaar op verschillende 
wijzen of bij ve rschillende lichamen zekerheid 
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stelt, zorgt het gemeentebestuur, dat allen, 
die krachtens overeenkomst van zekerheid
stelling tot aanzuivering van tekorten ten laste 
van dien ambtenaar kunnen worden verplicht, 
van het bedrag van elke zekerheid kennis 
bekomen. 

4. Onverminderd de bevoegdheid van het 
gemeentebestuur tot verhaal op het vermogen 
van den ambtenaar, wordt - behoudens res
titutie zoo oikwijls hiertoe termen bestaan -
een tekort ten laste van dien ambtenaar ver
haald op de zekerheid, welke door hem is 
gesteld. 

Heeft de ambtenaar op verschi)lende wijzen 
of bij verschillende lichamen zekerheid gesteld, 
dan geschiedt, met «fwijking van a rtikel 1873 
van het Burgerlijk Wetboek, het verhaal 
pondspondsgewijze naar verhouding van het 
bedrag van elke zekerheid. Blijkt daartoe 
eenige zekerheid on toereikend, dan wordt het 
ontbrekende, met inachtneming, 2ioo mogelijk, 
van denzelfden regel, verhaald op de andere 
zekerheid, voor zooveel deze toereikend is. 

5. Kennisgevingen en aanmaningen, in deze 
wet voorgeschreven, geschieden per aangetee
kenden, of voor zoo veel dienstbrieven betreft, 
per geadviseerden brief. 

TWEEDE AFDEELINO. 

Zakelijke zekerheid. 

6. Zakelijke zekerheid wordt gesteld door, 
ten behoeve der gemeente, hefaij een kapitaal 
te verpanden, ingeschreven op een van de 
Grootboeken der Nationale Schuld, dat waar
borg geeft voor het bedrag der te stellen 
zekerheid, hetzij voor da t bedrag eerste hy
potheek te verleenen op hier te lande gelegen 
onroerende goederen. 

Bij de vaststelling van het bedrag der zeker
heid bepaalt de Raa,d het nominaa l bedrag 
der te verpanden inschrijving en de overwaarde 
der te verbinden onroerende goederen, en stelt 
hij de regelen vast, volgens welke, bij daling 
van den koers der inschrij vingen of van de 
waarde der verbonden goederen, aanvulling 
van het onderpand kan worden gevorderd. 

7. De Raad kan den ambtenaar toestaan, 
in stede van eene inschrijvin g op het Groot
boek of van eene eerste hypotheek, cert ificaten 
van inschrijving of andere aangewezen effecten 
in onderpand te geven. 

Hij regelt daarbij de wijze van bewaring en 
de bevoegdheid tot ruiling der effecten, bepaalt 
het bedrag, waarmede hunne beurswaarde 
het bedrag der zekerheid te boven moet gaan 
en stelt de rngelen vast, volgens welke bij 

daling van die waarde aanvulling van het 
onderpand kan worden gevorde,:d. 

De besluiten van den Raad, in dit artikel 
bedoeld, worden aan de goedkeuring van 
Gedeputeerde Staten onderworpen. 

8. Alle kosten op het stellen van zakelijke 
·zekerheid vallende, komen ten laste van den 
ambtenaar, die de zekerheid stelt. 

Ingeval hypo theek is verleend, kan bij de 
akte van zeverheidstelling worden bepaald, 
dat de kosten van het van gemeentewege te 
houden jaarlijksch toezicht op het verpande 
goed ten laste van den ambtenaar zullen worden 
gPbracht; de kosten van eene hertaxatie komen 
a lleen dan ten laste van den ambtenaar, indien 
daarbij blijkt, da t de waarde van het onder
pand niet meer voldoende is om tot zekerheid 
te dienen. 

Ingeval inschrijving op het Grootboek of 
effecten zijn verpand, worden jaarlijks de 
werkelijk gemaakte onkosten, tot ten hoogste 
½ per mille van het bedrag waarvoor zeker
heid is gesteld, aan den ambtenaar in rekening 
gebracht. 

DERDE AFDEELING. 

Borgstelling van naamlooze vennootschappen. 

9. Behoudens het bepaalde in artikel 2, 
vierde lid, kan a ls borg voor het beheer van 
een ambtenaar, behalve eene vereeniging, a ls 
in de vierde afdeeling dezer wet bedoeld, 
alleen worden aangenomen eene naamlooze 
vennootschap, die van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken de schriftelijke ver
klaring heeft gekregen, dat zij tot het aan
gaan dier borgtochten wordt toegelaten. 

Die verklaring wordt door opneming in de 
Staatscourant ter algemeene kennis gebracht, 
en blijft van kracht, zoolang de statuten geene 
wijziging ondergaan, of totdat zij, ingevolge 
artikel 15, wordt ingetrokken. 

10. Onze Minister van Binnenlandsche 
Zaken geeft de bedoelde verklaring eerst af, 
nadat de vennootschap, ter verzekering van 
de nakoming harer vei·plichtingen als borg, 
aan den Staat ten behoeve van de gemeenten, 
voor wier ambtenaren zij zich borg stelt, een 
kapitaal heeft verpand, ingeschreven op een 
der Grootboeken der Nationale Schuld, dat 
waarborg geeft voor ten minste één vijfde ge
deelte der totale som, waarvoor de vennoot
schap zich borg wenscht te stellen, en van ten 
minste vijftig duizend gulden. 

De verhouding tusschen het nominale bedrag 
v~n zoodanige inschrijving en het bedrag, 
waarvoor zij geacht wordt waarborg te geven. 



30 DECE]l{B.ER 1909. 715 

wordt door Onzen voornoemden J\,linister vast
gesteld, en zoo dikwijls als noodig is gewijzigd. 

11. Aan de verplichting om een kapitaal 
aan den Staat te verbinden, kan de vennoot
schap voor een gedeelte, ten beloope van ten 
hoogste drie vijfden van dat kapitaal, ook 
voldoen door inpandgeving van effecten, ten 
genoegen van Onzen Minister van Binnen
andsche Zaken. 

De wijze van bewaring dier effecten wordt 
bij algemeenen maatregel van bestuur geregeld. 

Onze voornoemde Minister stelt vast het 
bedrag, waarmede de beurswaarde dier effecten 
de som moet overtreffen, waarvoor zij geacht 
worden waarborg te geven, en regelt mede de 
bevoegdheid tot ruiling der verpande effecten. 

In geval van daling van de beurswaarde 
der verpande effecten beneden evengenoemd 
bedrag, is de vennootschap verplicht, -op aan
maning van Onzen voornoemden Ministe r, het 
onderpand aan te vullen. Is op den derden 
dag na dien der aanmaning de vereischte waarde 
nog niet aanwezig, dan is de Minister bevoegd 
de in pand gegeven effecten onverwijld ce ver
koopen. De opbrengst wordt zoo spoedig 
in ogelijk besteed tot aankoop van inschrijvingen 
op het Grootboek der 2 ½ ten honderd rente
gevende Nationale Schuld, welke worden ge
steld ten name der vennootschap en, uit krach te 
van dit ·,rtikel, aan den Staat ten behoeve 
van de gemeenten worden verbonden. 

Ter vergoeding van onkosten wordt door 
den Staat jaarlijks ½ per mille in rekening ge
bracht van het bedrag van het waarborgkapi
taal, waarvoor effecten zijn in pand gegeven. 

12. De overeenkomsten van borgtocht 
worden gesloten tusschen het bestuur der be
trokken gemeente, daartoe doo.- Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken gemachtigd, en 
het bestuur der vennootschap. 

De vo r:m dier overeenkomst wordt door 
Onzen voornoemden Minister vastgesteld. 

Het gemeentebestuur zendt, binnen drie 
dagen, afsch rift van de gesloten overeenkomst 
aan Gedeputeerde Staten en aan Onzen voor
noemden Minister. 

Op grond van die overeenkomsten zal door 
de vennootschap geen beroep kunnen worden 
gedaan op het bepaalde in de artikelen 1438, 
sub 3°., 1466, 1868, 1875 en 1885 van het 
Burgerlijk Wetboek. 

Wanneer de overeenkomst tengevolge van 
het opheffen der zekerheid is vervallen, zendt 
het gemeentebestuur hiervan binnen drie 
dagen bericht a!l.n Gedeputeerde Staten en 
aan Onzen voornoemden Minister. 

13. Zoodra hem een tekort is gebleken ten 

laste van een ambtenaar, voor wien de vennoot
schap zich borg heeft gesteld, geeft Onze Mi
nister van Binnenlandsche Zaken daarvan 
kennis aan het bestuur der vennootschap, met 
opgave van het bedrag, dat zij, met inacht
neming van het bepaalde bû het tweede lid 
van artikel 4, aan de gemeente verschuldigd is. 

Die kennisgeving wo1dt tegelijkertijd aan 
het gemeentebestuur en aan Gedeputeerde Sta
ten medegedeeld. 

De vennootschap is verplicht, binnen een 
en twintig dagen na de verzending dier kennis
geving, het door haa r als borg verschuldigde 
bedrag aan de gemeente te betalen. 

Binnen drie dagen n a de ontvangst der gelden 
of, ingeval de in het vorige lid genoemde ter
mijn zonder beta ling is verstreken, binnen drie 
dagen na afloop van dien termijn, zendt het 
gemeentebestuur daarvan bericht aan Onzen 
voornoemden Minister en aan Gedeputeerde 
Staten. 

14. Bij gebreke van de betaling, in het 
vorig artikel bedoeld , is Onze Minister van 
Binnenlantlsche Zaken, zonder dat daftrtoe 
eene sommatie tot voldoening vereischt wordt, 
bevoegd het door de vennootschap verschul
digde t e verhalen op het door haar overeen
komstig de artikelen 10 en 11 verpande kapi
taa l. 

Binnen een en twintig dagen nadat de in het 
voorgaande lid bedoelde verkoop ter kennis 
van het bestuur der vennootschap is gebracht, 
is de vennootschap verplicht het door haar 
verpande kapitaal te herstellen op het volgens 
a rtikel 10 vereischte bedrag. 

15. Indien de vennootschap m gebreke 
blijft aan de in het vorig artikel omschreven 
ve-rplichting te voldoen trekt Onze Minister 
van Binnenlandsche Zaken de in artikel 9 
bedoelde schriftelijke verklaring in. Hij geeft 
daarvan bericht aan de besturen der gemeenten, 
met wie de vennootschap overeenkomsten van 
borgtocht heeft aangegaan, en aan Gedepu
teerde Staten, en brengt de intrekking door 
mededeeling in de Staatscoitrant ter algemeene 
kennis. 

De ambtenaren, voor wie de vennootschap 
borg is, zijn verp licht, binnen drie maanden 
nadat hun van die intrekking kennis is gegeven, 
andere zekerheid te stellen. 

De in gebreke gebleven vennootschap zal 
niet meer a ls borg kunnen wotden aange
nomen . 

16. De ingevolge de artikelen 10 en 11 
verbonden kapitalen blijven in hun geheel 
aan den Staat verpand, tot dat de vennootschap 
aan al hare geldelijke verplichtingen jegens de 
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gemeenten zal hebben voldaan en de door 
haar aangegane borgtochten zijn vervP llen. 

17. Indien de vennootschap in staat van 
fai llissement is verklaard, of door haar surséance 
van betaling is aangevraagd, zoomede in geval 
van ontbinding der vennootschap, is iedere 
ambtenaar , voor wien zij zich a ls borg beeft 
gesteld, V!lrplicht, binnen drie maanden nadat 
hem daarvan is kennis gegeven, andere zeker
heid te stellen. 

18. Waar het de in deze afdeeling om
schreven verplichtingen geldt, za l geen beroep 
kunnen worden gedaan op het bepaalde bij de 
artikelen 1351 en 1353 van het Burgerlijk 
Wetboek. 

VIERDE AFDEELING . 

Borgstelling van vereenigingen van tot zeker
heidBtelling verplichte gemeente-ambtenaren. 

19. Elke overeenkomstig de volgende be
paliugen ingerichte, als rechtspersoon erkende 
vereeniging van tot zekerheidstelling verplichte 
gemeente-ambtenaren kan zich voor bare 
leden als borg stellen, na van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken de schriftelijke ver
klaring te hebben verkregen, dat zij tot het 
aangaan van borgtochten wordt toegelaten. 

Die verklaring wordt door opneming in de 
Staatsco11rant ter a lgemeene kennis gebracht, 
en blijft van kracht, zoolang de statuten geene 
wijziging ondergaan. 

20. Onze Minister van Binnenlandsche 
Zaken geeft de in het vorig art'kel bedoelde 
schriftelijke verklaring eerst af, nadat de 
vereeniging, ter verzekering van de nakoming 
harer verplichtingen als borg, aan den Staat 
ten behoeve 'Van de gemeenten, voor wier 
ambtenaren zij zich borg stelt, heeft verpand 
een kapitaal, ingeschreven op een van de 
Grootboeken der Nationale Schuld, dat waar
borg geeft voor ten minste één twintigste 
gedeelte der totale som, waarvoor de vereeni
ging zich borg wenscht te stellen, en voor ten 
minste veertig diiizend gulden. 

Het in het eerste lid van dit artikel be
doelde kapitaal behoeft de som van honderd 
vijftig duizend gulden niet te boven te gaan. 

Het tweede lid van artikel 10 is hierbij van 
toepassing. 

21. Aan de verplichting om een kapitaal 
aan den Staat te verbinden kan de vereeni
ging voor het geheel of voor een gedeelte ook 
voldoen door inpandgeving van effecten, ten 
genoegen van Onzen Minister van Binnen
landscbe Zaken. 

Het bepaalde bij het tweede, derde, vierde 

en vijfde lid van artikel Il geldt ook voor de 
vereeniging en de door haar verpande effecten. 

22. Lid van eene vereeniging, als in deze 
afdeeling bedoeld, kunnen alleen zijn gemeente
ambtenaren, tot zekerheidstelling ten behoeve 
der gemeente verplicht. 

23. Het lidmaatschap der vereeniging ein
digt: 

a. door den dood ; 
b. door vedies van het ambt, waaraan de 

ve rplichting tot zekerheidstelling verbonden 
was, zonder tegelijkertijd een ander dergelijk 
ambt te aanvaarden; 

c. door opzegging tijdens het bekleeden van 
zoodanig ambt, welke opzegging alleen mag 
plaa ts hebben nadat op andere wijze zekerheid 
zal zijn gesteld ; 

d. op den eersten dag der vierde maand 
volgende op die, waarin een lid , met toe
stemming van Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken, van zijn lidmaatschap is ver
vallen verklaard, of zooveel vroeger als door 
een van zijn lidmaatschap vervallen ver
klaarde andere zekerheid mocht zijn gesteld. 

24. Van a lle hoofdelijke omslagen en jaar
lijksche bijdragen, door de leden der vereeni
ging verschuldigd, wordt voor elk lid het be
drag bepaald in verhouding tot dat van den 
voor hem door de vereeniging aangeganen 
borgtocht. Voorzoover van gewezen leden 
der vereeniging hoofdelijke omslagen of jaar
lijksche bijdragen wordeo geheven, wotdt het 
bedrag daarvan bepaald in verhouding tot dat 
van den laatstelijk door de vereeniging voor 
elk aangeganen borgtocht. 

Op den regel, in het eerste lid gesteld. kan in 
de statuten der vereeniging eene ui tzondering 
worden gemaakt ten bate van die ambtenaren, 
die zekerheid stelden tot een hooger bedrag dan 
d at, waarvoor de vereeniging voor hen borg is. 

25. De overeenkomsten van borgtocht wor
den gesloten tusschen het bestuur del" betrokken 
gemeente, daartoe door Onzen l\finister van 
Binnenlandsche Zaken gemachtigd, en het be_ 
stuur der vereeniging. 

De vo ~m dier overeenkomst wordt door 
Onzen voornoemden Minister vastgesteld. 

Het gemeentebestuur zendt binnen drie 
dagen afschrift van de geslo ten overeenkomst 
aan Gedeputeerde Staten en aan Onzen voor
noemden Minister. 

Op grond van die overeenkomsten zal door 
de vereeniging geen beroep kunnen wot den 
gedaan op het bepaalde in de artikelen 1438, 
su 3°., 1466, 1868, 1875 en 1885 van het 
B rgerlijk Wetboek. 

anneer de overeenkomst tengevolge van 
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het opheffen d er zekerheid is vervallen . zendt 
het gemeentebestuur hiervan binnen drie dagen 
bericht aan Gedeputeerde Sta ten en aan Onzen 
voornoemden Minister. 

26. Zoodra hem een tekort is gebleken t e,n 
l~ste van een ambtenaar , voor wien de ver 
eeniging zich borg heeft gesteld, geeft Onze 
Minister van Binnenlandsche Zaken daarvan 
kennis aan het bestuur der vereeniging, met 
opgave van het bedrag, dat zij, met inacht
neming van het bepaalde bij he t t weede lid 
van artikel 4, aan de gemeente verschuldigd is. 

Die kennisgeving word t tegelijkertijd aan 
het gemeentebestuur en aan Gedeputeerde. 
Staten medegedeeld. 

De vereeniging is verplicht binnen een en 
twintig dagen na de verzending dier kennis

_geving het door haar als borg verschuldigde 
bedrag aan de gemeen te t e beta len. 

Binnen drie d agen na de ontvangst der gelden , 
of, ingeval de in het vorige lid genoemde ter 
mijn zonder betaling is verstreken, binnen 
drie dagen na afloop van dien termijn, zendt 
het gemeentebestuu, daa rvan bericJ:,t aan 
Onzen voornoemd en Minister en aan Gede
puteerde Staten. 

27. Bij gebreke van de betaling, in het 
vorige artikel bedoeld, is Onze Minister van 
Binnenlandsche Zaken, zonder dat daartoe 
eene sommatie tot voldoening vereischt wordt, 
bevoegd het door de veceeniging verschuldigde 
te verhalen op het door haar overeenko mstig 
de artikelen 20 en 21 verpande kapitaal. 

Binnen een en t wint ig dagen, nadat de in 
het voorgaande lid bedoelde verkoop ter kennis 
van het bestuur der vcreeniging is gebracht , 
is de vereeniging I erplicht het door haar ver
pande kapitaal te herstellen op het volgens 
artikel 20 vereischte bedrag. 

28. Indien de vereeniging in gebreke blijft 
aan de in het tweede lid van het voorgaande 
a r tikel omschreven verplich ting te voldoen, is 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken be
voegd het verpande kapitaal, op kosten der 
vereeniging, op het vereischte bedrag te 
brengen door aankoop, zoo spoedig mogelijk, 
ter beurze van insch rijvingen op het Grootboek 
der 2½ ten honderd rentegevende Nationa le 
Schuld, die ten name der ve1·eeniging worden 
gesteld en, uit krach t van dit artikel, aan 
den Staat t en behoeve van de gemeen ten, 
worden verbonden. 

Van dien aanlrnop wordt aan het bestuur 
der vereeniging onverwij ld kennis gegeven, 
met opgave van de kosten en aanwijzing van 
de plaats, waa r de betaling van het verschul
digde moet geschieden. 

29. Binnt>n een en twintig dagen na de 
verzending dier kennisgeving is de vereeniging 
verplicht het door haar naar luid der in het 
vorig artikel bedoelde opgave verschuldigde 
te voldoen. 

Bij gebreke daarvan wordt het door de 
vereeniging verschuldigde door Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken, op de wijze, in 
de volgende a rtikelen geregeld, ingevorderd 
van de leden der vereeniging, en van hen, die 
lid der vereeniging waren op het tijdstip, 
waarop de in ar tikel 26, eerste lid, bedoelde 
kennisgeving is afgezonden nopens het tekort 
of de tekorten , ter zake waarvan het verhaal 
is geschied. 

30. H et bedrag door elk lid en gewezen 
lid, in voege voormeld, verschuldigd, wordt 
door Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
bèpaald met inachtneming van den regel, in 
artikel 24, eerste lid, gesteld, en van de be
palingen, welke de statuten der vereemgmg, 
naar aanleiding van artikel 24, tweede lid, 
mochten bevatten. 

De gemeentebesturen zijn verplich t, op aan
zegging van Onzen voornoemden Minister , 
het door elk hunner ambtenaren of gewezen 
ambtenaren ingevolge het vorig lid verschul
digde op diens traktemen t, wachtgeld of pen
sioen, in te houden. 

Tenzij ter aanzuivering van het door de 
ve reeniging verschuldigde met eene geringere 
korting kan worden volstaan, bedraagt de in. 
houding een vierde van eiken betaalbaar ge
stelden termijn van ieder s t r aktement, wacht 
geld of pensioen, indien dit / 1600 of minder 
bedraagt, en een derde van zoodanigen ter
mijn, indien het t r aktement, wach tge ld of 
pensioen meer dan / 1600 bedraagt. 

Kort ingen, ten behoeve van schuldeischers 
toegestaan op het traktement, wachtgeld of 
pensioen van een lid of gewezen lid der ver
eeniging, worden geschorst, to tdat de voor
melde inhoudingen zijn geschied, indien en 
voorzoover die kortingen, gevoegd bij de in
houdmg naar de in het vorige lid gemaakte 
onderscheiding, het een vierde of een derde 
gedeelte van eiken betaalbaa r gestelden ter
mijn van het traktement, wachtgeld of pen
sioen zouden overtreffen. 

Op gelijke wijze worden inhoudingen wegens 
verschuldigde gemeentebelasting geschorst. 

31. Indien bij overlijden van een lid of 
gewezen lid der vereeniging het door dezen, 
ingevolge het voorafga!tnde artikel, verschul
digde niet ten volle is verhaald , wordt de aan 
zijne erfgenamen toekomende traktements-, 
wach tgelds- of pensioenstermijn slechts uit• 
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betaald, indien en voorzoover deze termijn 
het ontbrekende mocht overtreffen. 

Is, ook na toepassing van deze bepaling, het 
door bedoelde lid of gewezen lid verschuldigde 
nog niet t en volle aangezuiverd, dan wordt 
het ontbrekende, met inachtneming van de 
regelen in het voorgaand artikel gesteld, ver
haald op de andere uit denzelfden hoofde 
aan korting onderworpen leden en gewezen 
leden der vereeniging. 

Hetzelfde geldt, ingeval op eenig lid of ge
wezen lid der vereeniging het in het voorgaande 
ar tikel bedoelde verhaal niet of niet verder 
kan plaats hebben, tengevolge van zijn ontslag 
uit den dienst 21onder aanspraak op wachtgeld 
of pensioen. 

32. De gemeentebesturen storten het door 
hen ingevolge de voorgaande artikelen in te 
houden bedrag binnen een door Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken te stellen termijn 
in 's Rijks schatkist en doen hiervan aan hem 
verantwoording op de door hem te bepalen wijze. 

Bij gebreke van die storting wordt het be
drag, door de gemeente te storten, zoo mo
gelijk gekort op den eerstvolgenden of de 
eerstvolgende termijnen der ingevolge de wet 
aan de gemeente verschuldigde uitkeeringen. 

33. De vereeniging blijft voor tekorten ten 
laste van een gewezen lid jegens de gemeente 
aansprakelijk, totdat hij wegens het door hem 
gevoerde beheer is ontlast en de raad toestem
ming tot het opheffen der zekerheid heeft 
verleend. 

34. Waar het de in deze afdeeling om
schreven verplichtingen geldt, za l geen beroep 
kunnen worden gedaan op het bepaalde bij 
de artikelen 1351 en 1353 van het Burgerlijk 
Wetboek. 

35. De vereenigingen, in deze afdeel;ng be
doeld, mogen zich, behalve het beramen, aan
bevelen, bevorderen van middelen voor eene 
deugdelijke cöntröle, niet anders dan het 
aangaan van borgtochten voor hare leden 
ten behoeve van de gemeenten ten doel stellen. 

38. Die vereenigingen worden aangegaan 
voor onbepaalden tijd; hare erkenning a ls 
rechtspersoon geschiedt door Ons. 

Over~angs- en slotbepalingen. 

37. De op het tijdstip van inwerking
treding dezer wet in functie zijnde gemeente
ontvangers zijn bevoegd den door hen, ingevolge 
ar tikel 109 der wet van 29 Juni 1851 (Staats
blad n°. 85) gestelden borgtocht te vervangen 
door zekerheid, overeenkomstig de bepalingen 
dezer wet. 

Voorzoover de zekerheid was gesteld door 

het verpanden 'Van een kapitaal, ingeschreven 
op een van de Grootboeken der Nationale 
Schuld, geschiedt de vervanging eerst nadat 
door Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
toestemming daarvoor is verleend. 

Zij, die ingevolge het laatste lid van voor
meld artikel 109 persoonlijken borgtocht hebben 
gesteld, zijn voor dat bedrag vrijgesteld van 
de verplichting om zekerheid te stellen over
eenkomstig de bepalingen dezer wet, zoolang 
zij hetzelfde a mbt blijven bekleeden. 

Voorzoover door een ontvanger effecten in 
onderpand zijn gegeven, neemt de Raad, 
binnen een jaar na evengenoemd tijdstip, 
een besluit, a ls in artikel 7 bedoeld, en onder
werpt het aan de goedkeu ·ing van Gedeputeerde 
Staten. 

Wordt de goedkeuring geweigerd dan stelt 
de ontvanger, binnen drie maanden, nadat 
hem het besluit van Gedeputeerde Staten is 
medegedeeld, andere zekerheid, ov-ereenkomstig 
de bepalingen dezer wet. 

38. De akten van zekerheidstelling, over
eenkomstig deze wet op te maken, worden 
gratis geregistreerd. 

39. Deze wet kan worden aat'gehaald 
onder den titel van: Gemeente-borgwchtenwet. 

4-0. Deze wet treedt in werking op een 
nader door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 30sten De

cember 1909. 
(,get. ) WILHELMINA. 

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

(Ui tgeg. 22 Jan. 1910.) 

30 December 1909. WxT, tot wijziging van het 
vijfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaa r 1908. S. 418. 

Bij deze wet worden de volgende artikelen 
van dit hoofdstuk: 

o. ,,erhoogd : 
Art. 41 met/ 4,529.68. Art. 42 met/ ~4,000-
Art. 55 met/ 22,000.-. Art. 130 met/ 695. Hi 
Art. 147 met/ 3,059.085.Art. 148 met / 9,640.94 
Art. 167 met/ 1,000.-. Art.171 met / 1,472.84 
Art. 179met/ 1,180.52. A rt. l84met / 513.74 
Art. 216met /62,000.-. 

b. rermindertl: 
Art. 66met/ll,000. - . Art. 128met/ 8,000.
Art. 135 met/ 10,000. - . Art.136 met / 10,000.
Art. 142 met/61,800.- . A.-t. 143met/ 5,000.- 
Art. l56 met/ 6,000.-. Art. 159 met/ 10,000.
Art. 161 met/ 35,221.04. Art. 166 met/ 61,000 -
Art. l68 met/ 30,000.-. Art. 170 met/ 81,000. 
Art. 201 met/ 7,000.-. 
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Voorts is ingevoegd een nieuw Artikel 223bis 
Bijdrage ter aanvulling der middelen tot 
dekking van de uitgaven der Algemeene 
Landsdrukkerij over 1906 en 1907 f 205,929.075

• 

Tengevolge van voorschreven verhoogingen, 
bijvoeging van nieuw artikel en verminderingen 
worden de totalen d er navolgende afdeelingen 
van dit hoofdstuk gewijzigd, 11,ls volgt : 

verhoogd afdeeling II met / 39,529.68, en 
afdeeling VII met f 267,929.075, en vermin
derd afdeeling IV met/ 81,404.816, afdeeling V 
met f 219,567.68, en afdeeling VI met/ 6,486.26. 

30 December 1909. WET, tot aanvulling en 
verhooging van het vierde hoofd stuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1909. 
S. 419. 

Bij deze wet wordt de omschrijving van een 
artikel gewijzigd en worden ten gevolge der 
verhooging van eenige a rtikelen de totalen 
de r I ste en VIIIste afdeeling en het eindcijfer 
van dit hoofdstuk respectievelijk verhoogd met 
f 2100, / 36,000 en f 38,100. 

30 Der.ember 1909. WET, tot aanvulling, ver
hooging en wijziging van het vierde hoofd
stuk der Staatsbee:rooting voor het dienst• 
jaar 190!l. S. 420. 

Ten gevolge van invoeging van een nieuw 
artikel en verhooging van eenige artikelen 
worden de totalen van de VIIde, de VIIIste 
en de IXde afdeeling van dit hoofdstuk respec
t ievelijk verhoogd met / 6000, met / 140,000 
en met / 15,000 en wordt het eindcijfer van 
het hoofdstuk verhoogd met f 161,000. 

Voorts word t bij deze wet de eerste alinea 
van a rtikel 3 der wet van 10 Februari 1909, 
S. 30, houdende vaststelling van vorengenoemd 
hoofdstuk der Staatsbegrooting gewijzigd. 

30 December 1909. WET, tot aanvulling en 
wijziging van eenige bepalingen der Land
weerwet (Staatsblad 1901, H 0 • 160), aange. 
vuld bij de wet van den 27,;tcn April 1906 
(Staatsblad n°. 73), en gewijzigd bij de wet 
van 13 Juli 1907 (Staatsblad n°. 187). S. 421. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1907/08, r.O. 324, 1-3; 
1908/09, n°. 60, 1-8; 1909/10, n°. 9, 1. 

Hand. id. 1909/10, bladz. 260-272. 
H and. 1• Kamer 1909/10, bladz. 97, 141, 142. 

WIJ "WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is eenige bepalingen der 
Landweerwet (Staatsblad 1901, n°. 160), aan
gevuld bij de wet van den 27sten April 1906 
(Staatsblad n°. 73), en gewijzigd bij de wet 

van 13 Juli 1907 (Staatsblad no. 187), aan te 
vullen en te wijzigen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De a rtikelen 2, 3, 4, 5, 6, 9 en 11 

van de Landweerwet (Staatsblad 1901, n °. 160), 
aangevuld bij de wet van den 27sten April 1906 
(Staatsblad n°. 73), en gewijzigd bij de wet van 
13 Juli 1907 (Staatsblad n°. 187), worden ge
wijzigd a ls volgt : 

A rtikel 2 wordt gelezen a ls volgt: 
Het grondgebied van het RiJk wordt door 

Ons verdeeld in landweerdistricten. 
Artikel 3 word t gelezen a ls volgt: 
De dienstplichtigen bij de landweer worden 

bestemd voor den dienst van het wapen of het 
dienstvak, waarvoor zij in het leger zijn ge
oefend. Zij, die bij de pantserfort-artillerie 
hebben gediend, worden bij de vesting-artillerie 
ingedeeld. 

Artikel 4 wordt gelezen a ls volgt: 
De dienstplichtigen bij de landweer worden 

vereenigd tot afdeelingen. 
Wanneer de behoefte daartoe blijkt, kunnen 

e1· landweerdepots worden opgericht. Uit de 
landweerdepots kunnen bestaande afdeelingen 
worden versterkt en nieuwe afdeelingen worden 
gevormd. De landweerafdeelingen en in voor
komend geval de landweerdepots worden reeds 
in vredestijd van de vereischte kader3 voorzien. 

A rtikel 5 wordt gelezen a ls volgt: 
De landweerafdeelingen kunnen bij de korp

sen van het leger worden ingedeeld of tot af
zonderlijke landweerkorpsen worden gevormd. 

Ingeval van oorlog, oorlogsgevaar of andere 
buitengewone omstandigheden trnden de land
weerkorpsen al dan niet in vereeniging met de 
korpsen van het leger op. 

Artikel 6 wordt gelezen a ls volgt: 
De samenstelling van delandweerafdeelingen, 

van de landweerdepots en van de landweer
korpsen wordt door Ons geregeld. 

Artikel 9 wordt gelezen als volgt : 
De toelating tot eëne verbintenis tot vrij 

willigen dienst bij de landweer geschied t naar 
regelen door Ons gesteld. 

Hij die, beneden den rang van officier, tot 
de landweer behoort, kan, overeenkomstig de 
daaromtrent bestaande voorschriften, worden 
toegelaten tot eene vrijwillige verbintenis bij 
de zeemacht, de marine-reserve en het korps 
mariniers hieronder begrepen, bij het leger hier 
te lande of bij de kolonia le t roepen. 

Artikel 11 wordt gelezen als volgt : 
De dienstplichtigen bij de landweer met uit_ 

zondering van hen, die tot de hospitaalsoldaten 
of tot de administi·atietroepen behooren, ko
men gedurende hun diensttijd tweemaal, telkens 
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voor ten hoogste zes dagen, - de dagen van 
opkomst onder de wapenen en van vertrek met 
verlof daaronder begrepen - tot het houden 
van oefeningen onder de wapenen, tenzij Wij 
het raadzaam mochten oordeelen dat onder de 
wapenen komen geheel of ten deele achterwege 
te laten. 

2. Tusschen de artikelen 11 en 12 der wet 
worden ingevoegd twee nieuwe artikelen : l lbis 
en l lter, luidende als volgt : 

Artikel llbis. In tijden van oorlog, oorlogs
gevaar of andere buitengewone omstandighe
den kan door Ons worden bevolen, dat de land
weer in haar geheel dan wel bepaalde Jandweer
afdeelingen of landweerkorpsen onder de wa
penen worden geroepen. Daarbij kunnen een 
of meer lichtingen te beginnen met de oudste, 
van opkomst worden vrijgesteld. 

Artikel llter. Wanneer het ter handhaving 
of tot herstel van de openbare orde of rust, tot 
uitvoering van wettelijke voorschriften of om 
andere overwegende redenen noodig is, kan 
door Ons of van Onzentwege over de landweer 
worden beschikt. 

Met betrekking tot de oproeping onder de 
wapenen is alsdan het bepaalde bij het vorige 
artikel van kracht. 

Uiterhjk zes weken na den voor de opkomst 
vastgestelden dag wordt door Ons een voorstel 
van wet aan de Sta ten-Generaal gedaan, om 
het onder de wapenen blijven van de opge
roepenen zooveel noodig te bepalen. 

3. De hierna te noemen artikelen der wet 
worden aangevuld en gewijzigd a ls vo lgt: 

Artikel 12 wordt gelezen als volgt: 
Zij, die tot de landweer behooren, kunnen 

voor de oefeningen ingevolge artikel 11 te hou
den, voor zooveel noodig, ook bij de korpsen van 
het leger onder de wapenen worden geroepen. 

Artikel 13 wordt gelezen als volgt: 
Aan hen,_ die tot de landweer behooren, kan 

worden vergund tot vermeerdering van hunne 
militaire kennis en geschiktheid vrijwillig deel 
te nemen aan oefeningen van het leger en van 
de landweer, dan wel tot dat doeleinde of tot 
het verrichten van werkelijken dienst voor be
paalden tijd in het leger of bij de landweer vrij
willig onder de wapenen te komen. 

De daar voor vereischte voorschriften worden 
door Ons gegeven. 

Artikel 14 wordt gelezen als volgt: 
Door Ons worden maatregelen genomen ter 

bevordering van de vnJwillige deelneming aan 
theoretisch en aan practisch onderricht in den 
wapenhandel, inzonderheid ook in het schieten, 
door hen, die tot de landweer behooren, ge
dm ende hun verloftijd. 

Artikel 15. Een nieuw lid wordt a ls slot aan 
het artikel toegevoegd, luidende a ls volgt : 

De categoáeën van dienstplichtigen, aange
wezen ingevolge het tweede lid, zoomede de 
dienstplichtigen, vrijgesteld van de verplichting 
tot dienstvervulling als bedoeld in het derde 
lid, behoeven mede niet in werkehjken dienst 
te komen inge val van oproeping wegens de 
redenen in artikel l lter vermeld. 

Artikel 15bis wordt gelezen a ls volgt: 
Indien bhjkt, dat tengevolge van het verblijf 

onder de wapenen of in werkehjken dienst van 
een dienstplichtige bij de landweer door het 
gezin, waartoe deze behoort of waarin hij is 
opgenomen, of door den persoon of de per sonen, 
in wiens of in wier levensonderhoud hij voorzag 
of hielp voorzien, niet of niet voldoende in eigen 
onderhoud kan worden voorzien, dan wordt aan 
dat gezin, aan dien persoon of aan die personen, 
naar door Ons te stellen regelen, voor elken dag 
dien de dienstplichtige onder de wapenen of in 
werkelijken dienst is, op hun verzoek uit 's Rijks 
kas eene vergoeding toegekend van ten hoogste 
een gulden en vijftig cent, tenzij aan den dienst
plichtige door Ons ontheffing van den werke
lijken dienst wordt verleend. 

De uitbetaling der vergoeding geschiedt naar 
voorschriften van Onzen Minister van Oorlog. 

Vergoeding, als in het eerste lid bedoeld, 
wordt niet toegekend voor den tijd dien de 
dienstplichtige vrijwillig krachtens artikel 13 
onder de wapenen is. 

Artikel 16 wordt gelezen a ls vo lgt: 
Dienstplichtigen, die bij overgang van de 

militie naar de landweer een rang bekleeden, 
gaan in dien rang of in den daarmede naast 
overeenstemmenden rang naar de landweer 
over. 

Beneden den officiersrang geschieden de op
leiding en de benoeming van dienstplichtigen 
bij de landweer tot een rang, alsmede de be
vordering in rang, door of vanwege Onzen Mi
nister van Oorlog, naar regelen door Ons gesteld. 

Dienstplichtigen bij de landweer kunnen, 
mits zij Nederlander zijn, door Ons tot officier 
bij de landweer worden benoemd. Hunne op
leidmg tot den officiersrang geschiedt naar rege
len door Ons gesteld. 

Aan de landweerofficieren, die bij rechtver
krijging op ontslag uit den dienst aan Ons den 
wensch te kennen geven om vrijwillig bij de 
landweer te blijven dienen, kan zulks door Ons 
worden vergtmd. 

Artikel 17 wordt gelezen als volgt: 
Officieren van het leger en reserve-officieren 

kunnen door Ons worden benoemd tot com
mandanten van landweerafdeelingen. 
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Officieren en kader van het leger , alsmede 
van het r eservepersoneel kunnen door Onzen 
Minister van Oorlog bij de landweer worden 
ingedeeld en, voor zooveel officieren en kader 
van het reservepersoneel betreft, daarbij ook 
worden geplaatst. 

A rtikel, 18 wordt gelezen a ls volgt: 
Opper- en hoofdofficier en van het leger 

kunnen door Ons worden belast met het bevel 
over landweer t roepen. 

A rtikel, 20. Het t weede lid wordt gelezen 
als volgt: 

Die t oestemming wordt in gewone t ijden niet 
geweigerd aan de dienstplichtigen , die vóór 
hunne indienststelling bij of hunnen overgang 
naar de landweer hun beroep van de buiten
landsche zeevaart maakten. 

Artikel, 22 word t gelezen a ls volgt: 
Zij , die tot de landweer behooren , zijn in het 

genot van verlof, behoudens den t ijd, dien zij 
krachtens vrijwillige verbintenis of uit anderen 
hoofde gehouden zijn onder de wapenen of in 
werkelijken dienst te ver blijven. 

Artikel 25 wordt gelezen a ls volgt : 
De verlofganger van de landweer , die zich 

in eene andere gemeente gaat vestigen , geeft 
d aarvan kennis aan den burgemeester zijner 
woonplaats. Binnen 30 dagen na den dag, 
waarop hij bedoelde kennisgeving heeft gedaan, 
meld t hij zich aan bij den burgemeester der 
gemeente, waarin h ij zich vestigt, t en einde deze 
burgemeester zijn verlofpas voor gezien teekene-

Artikel, 27. De eerste drie leden worden ge
lezen a ls volgt : 

De verlofganger van de landweer behoeft voor 
ach ter eenvolgend verblijf buitenslands van 
langeren duur dan een jaar de toestemming 
van of vanwege Onzen Minister van Oorlog. 

Aan den verlofganger van de landweer, die 
niet in verzuim is, wordt deze toestemming, 
wanneer zij gevraagd wordt en blijkt noodig 
te zijn ter zake van uit oefening van of opleiding 
tot betrekking, beroep, landbouw, handel of 
nijverheid of wel tot verdere on t wikkeling en 
vorming op het gebied van wetenschap of kunst, 
in gewone t ijden niet geweigerd. 

Bij de toestemming kan de verlofganger wor
d en vrijgesteld van de verplichting tot deel
n eming aan d e oefeningen in a r t ike l 11 verm eld, 
t ot het bijwonen van het bij a r t ikel 29 voorge
schreven onderzoek en to t het komen in wer
kelijken dienst ingeval van oorlog, oorlogsge
vaar of andere buitengewone omstandigheden, 
d an wel wegens de redenen in ar t ikel llter 
ver meld. 

A rtikel, 29 wordt gelezen als volgt : 
De verlofganger s van de landweer worden 
190ll. 

jaarlijks, voor zooveel zij niet in den loop van 
het jaar overeenkomstig ar t ikel 11 onder de 
wapenen zijn gekomen, eenmaal op den door 
Ons te bepalen t ijd door den districtscomman
dan t of door een door of vanwege Omien Mi
nister van Oorlog aan te wijzen autoritei t onder
zoch t, tenzij Wij het raadzaam mochten achten 
dit onderzoek geheel of ten deele achterwege 
te laten. 

A rtikel, 31 word t gelezen a ls volgt: 
De verlofganger van de landweer verschijnt 

bij het onderzoek gekleed in de uniform en 
voorzien van de wapenen, het ledergoed en de 
kleeding- en uitrustingstukken , hem bij zijn 
ver t rek met verlof medegegeven of hem later 
uitgereikt , van zijn zakboekje en van zijn 
verlofpas. 

Zijn hem reglementen of dienstvoorschriften 
uitgereikt, dan verschijnt hij ook daarvan voor
zien bij het onderzoek. 

H ij is verplicht om, in de gevallen en naar 
de voorschriften door Onzen Minister van 
Oorlog vastgest eld, de voorwerpen in dit artikel 
bedoeld in ontvangst te nemen, dan wel deze 
hetzij in hun geheel, hetzij voor een aangewezen 
deel in te lever en. 

Artikel, 32 word t gelezen als vo lgt: 
Behoudens het bepaalde in artikel 21 kan 

een arrest van t wee tot zes dagen, te ondergaan 
in de naastbij gelegen provoost of het naastbij 
zijnde huis van bewaring, door den district s
commandan t worden opgelegd aan den verlof
ganger : 

I. a. die zonder geldige r eden niet bij het 
onderzoek ver schijnt ; 

b. die, daarbij ver schenen zijnde, zonder 
geldige reden niet voorzien is van de in het 
vorige ar t ikel vermelde voorwerpen ; 

c. wiens wapenen, ledergoed , kleeding- of 
uitrustingstukken, reglementen of dienstvoor 
schriften bij het onderzoek niet in voldoenden 
staat worden bevonden ; 

d. die wapenen, leder goed , kleeding- of 
uit rnstingstukken, r eglemen ten of dienstvoor 
schr iften , aan een ander behoorende, a ls de 
zijne ver toont. 

II. a. die zonder geldige reden de in het 
vorige a r t ikel genoemde voorwerpen niet in 
ontvangst neem t, of d eze niet inlevert, h etzij 
in hun geheel, het zij voor het aangewezen deel, 
in de gevallen en naar de voorschriften in het 
laatst e lid van dat artikel bedoeld ; 

b. wiens wapenen, ledergoed , kleeding- of 
uit r ustingstukken, reglementen of dienstvoor
schriften na inlevering niet in voldoenden staat 
worden bevonden ; 

c. die wapenen, ledergoed, kleeding- of uit -
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rustingstukken, reglementen of dienstvoor. 
schriften, aan een ander behoorende, als de 
zijne inlevert. 

Artikel 33 wordt gelezen als volgt: 
De verlofganger die zich niet onderwerpt aan 

eene straf, hem opgelegd door de krachtens 
deze of eenige andere wet daar toe bevoegde 
militaire autoriteit, wordt op schriftelijke aan
vrage van den districtscommandant, te richten 
aan den burgemeester der woonplaats van dien 
verlofganger, aangehouden en onder verzekerd 
geleide naar de naastbij gelegen provoost of 
het naastbij zijnde huis van bewaring overge
bracht . 

Artikel, 34 wordt gelezen als volgt: 
Onverminderd de straf in ar t ikel 32 vermeld, 

is de onder I van dat artikel bedoelde verlof. 
ganger verplicht, op den daartoe door den dis
trictscommandant te bepalen tijd en plaats en 
op d e in artikel 31 voorgeschreven wijze te 
verschijnen om te worden onderzocht. 

Van tijd en plaats geschiedt door burgemees
ter en wethouders van de gemeen te, waar de 
verlofganger is ingeschreven in het register in 
a rtikel 26 bedoeld, ten minste t ien dagen te 
voren, openbare kennisgeving. 

Artikel, 35 wordt gelezen a ls volgt: 
De verlofganger die zich bij herha ling schul

dig maakt aan het feit onder Id van artikel 32 
bedoeld, of niet Verschijnt om overeenkomstig 
artikel 34 te worden onderzocht of, voor dat 
onderzoek verschenen zijnde, in het geval ver
keert onder I b en c van artikel 32 ver- ' 
meld, wordt in werkelijken dienst geroepen en 
d aarin gedurende t en hoogste drie maanden 
gehouden. 

Hierbij geld t de tweede volzin van artikel 28. 
4. Tusschen de artikelen 35 en 36 der wet 

worden ingevoegd twee nieuwe ar tikelen : 
35bis en 35ter luidende als volgt : 

Artikel, 35bis. Onverminderd de straf in 
artikel 32 vermeld, is de onder II a en c van dat 
a rtikel bedoelde verlofganger gehouden op de 
voorgeschreven wijze aan d e verplichting tot 
het in ontvangst nemen, dan wel tot het in

leveren, hetzij in hnn geheel, hetzij voor het 
aangewezen deel van de in artikel 31 genoemde 
voorwerpen te voldoen - zulks op den tijd en 
dè plaats door den districtscommandant te be
palen. 

Artikel, 35ter. De verlofganger die zich bij 
herhaling schuldig maakt aan het feit onder II c 
van artikel 32 bedoeld, of niet overeenkomstig 
artikel 35 bis alsnog voldoet aan d e in het laat
ste lid van ar tikel 31 onder meer omschreven 
verplichting tot inleveren, ~f, dienovereen
komstig deze verplich ting vervullende, in het 

geval verkeert onder II b van artikel 32 ver 
meld, wordt in werkelijken dienst geroepen en 
daarin ten hoogste drie maanden gehouden . 

Hierbij geldt de tweede volzin van a rtikel 28. 
5. De hierna te noemen ar t ikelen der wet 

wo.rden aangevuld en gewijzigd a ls volgt : 
Artikel 36 wordt gelezen als volgt: 
De oproeping van den verlofganger van de 

landweer tot opkomst onder de wapenen of in 
werkelijken dienst geschiedt op de wijze en naar 
de voorschriften, door Onzen Minister van 
Ooi·log vastgesteld. 

De verlofganger van de landweer, die niet 
voldoet aan eene oproeping onder de wapenen 
of voor den werkelijken dienst, wordt a ls deser
teur behandeld, nadat tot zijne afvoering als 
deser teur door Onzen Minister van Oorlog de 
last is verstrekt. 

Artikel, 37 wordt gelezen a ls volgt: 
Hij die, beneden den rang van officier, tot de 

landweer behoort en daarbij den bij de wet of 
bij zijne verbintenis bepaalden diensttijd heeft 
volbracht en aan de bepalingen van deze wet 
heeft voldaan, ontvangt op den dag van dienst
eindiging, tenzij hij uit anderen hoofde nog tot 
krijgsdienst verplicht is, een bewijs van ontslag 
uit den dienst bij de landweer. 

Artikel 38 wordt gelezen a ls volgt : 
I s de Staat in oorlog of in andere buitenge

wone omstandigheden op den tijd, waarop aan 
hem, die, beneden den rang van officier, tot 
de landweer behoort, het bewij s van ontslag 
moet worden uitgereikt en word t het door Ons 
noodig geach t hem langer in dienst te houden , 
dan wordt de afgifte van dat bewijs geschorst, 
totdat omtrent de bij de Staten-Generaal inge
diende voordrach t van wet, die hem tot langer 
dienst verplich ten zou, beslist is. 

Artikel, 39 wordt gelezen als volgt : 
Het bewijs van ontslag wordt gezonden aan 

den burgemeester der woonplaats van hem die 
beneden den rang van officier, tot de landwee; 
behoort en aan dezen door dien burgemeester 
uitgereikt of bij aangeteekenden brief gezonden. 

Bevindt de rechthebbende zich op het tijd
stip van zijn ontslag in werkelijken dienst, dan 
wordt hem het bewij s door zijn bevelhebber 
uitgereikt. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 30sten De

cember 1909. 
(get. ) WIL HEL MIN A. 

D e M inister van Oorlog, (get. ) W. COO L, 

De M inister van Binnen/andsche Zaken, 
(get.) HEEMSKE RK. 

(Uitgeg. 18 J an. 1910.) 
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30 December 1909. MISSIVE van den .Minister 
van .Binnenlandscbe Zaken aan de Commis
sarissen der K oningin betreffende toepas
sing van art. 113, 1 • zinsnede, der Militie
wet 1901. 

Bij Koninklijk besluit van 6 April 1909, 
n•. 24, is aan vers.cbillende militieplicbtigen 
k rachtens art. 113, eerste zinsnede, der Militie
wet 1901, opnieuw ontheffing van den werke
lijken dienst bij de militie voor één jaar ver
leend, terwijl in voorgaande jaren bun die 
ontheffing werd verleend bij een Koninklijk 
besluit, gedagteekend op een der dagen in de 
maand Maart. 

In verband met de toepassing van art. 86, 
eerste lid, sub 3°. van het aangevuld en gewij
zigd K oninklijk besluit van 2 December 1901 
(Staatsblad n•. 230), verzocht een uwer ambt
genooten mij hem mede te deelen of de opvat
ting van mijn ambtsvoorganger nopens het tijd
stip, waarop een verleende ontheffing van den 
werkelijken dienst moet worden geacht te ein 
digen, neergelegd in diens brief van 24 October 
1902, n•. 1848, M., afd. Militie en Schutterijen , 
door mij wordt gehandhaafd. 

Deze vraag is door mij bevestigend beant
woord. 

De aanvragen om on theffing en de bewijs
stukken zullen dus door bovenbedoelde militie
plichtigen in plaats van in de laatste tien dagen 
van J anuari in het vervolg in de laatste tien 
dagen van Februari bij den burgemeester der 
betrokken gemeente bohooren te worden in
gediend. 

Ik heb de eer de aandacht van U H.E.G. voor 
zooveel noodig op het bovenstaande te vestig'ln 
en U te verzoeken de belanghebbenden en de 
betrokken burgemeesters met bovenbedoelde 
afwijking in kennis te stellen. 

De M inister van B imienlandsche Zaken, 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, (get.) J . .B. K AN. 

30 Decetnbe,· 1909. Mrssr✓E van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Commis
sarissen der K oningin betreffende toepas
sing van art. 99 der Militiewet 1901. 

In verband met mijne m issive van 21 Augus
tus 1909 n•. 1449 afd. Militie en W eerbaarheid 
werd door een Uwer ambtgenooten mijne ziens
wijze gevraagd omtrent de vraag of de houders 
van de aan de beurt liggende boogere num
mers, ter vervulling van de plaatsen van lote
lingen, die krachtens art. 99 der Militiewet 1901 
in het tijdvak van 16-30 September moesten 
worden ingelijfd, doch aan de oproeping niet 
hebben voldaan of later bij toepassing art. 

168 der Militiewet 1901 voor den dienst onge
schikt zijn verklaard, op grond van art. 99, 
eerste zinsnede, 2<>. der wet ter inlijving moeten 
worden opgeroepen . 

N aar mijn oordeel, met hetwelk de Minister 
van Oorlog zich vereenigt, behoort bovenbe
doelde vraag ontkennend te worden beant
woord. 

Artikel 99 der Militiewet 1901 onderscheidt 
de militieplichtigen, die krachtens dat artikel 
moeten worden afgeleverd, in twee Categoriën, 
namelijk die vermeld onder 1°. en die vermeld 
onder 2°. van de eerste zinsnede. In het ge
stelde geval zou een krachtens art. 99, eerste 
zinsnede sub 1°. tot na inlijving in het tijdvak 
van 16-30 September opgeroepene achter
blijven of met toepassing van artt. 168 en 169 
ongeschikt worden verklaard, wat dan weer 
zou leiden tot toepassing van art. 99, eerste 
zinsnede sub 2°. Maar laatstbedoelde toepas
sing schijnt buitêngesloten. In de gevallen be
doeld bij de artt. 68 en 101 wordt de houder 
van het aan de beurt liggend hooger nummer 
opgeroepen. 

I s die oproeping eenmaal geschied, dan is 
aan beide laatstgenoemde speciale artikelen 
voldaan, onverschillig van de vraag of de op
roeping daadwerkelijk effect beeft gesorteerd. 
Nu gaat het toch niet aan om dan weer krach
tens een algemeene bepaling (art. 99 eerste zin
snede sub 2°.) andermaal een hooger nummer 
op te roepen. Indien art. 99, eerste zinsnede, 
sub 2°. de bestemming had om ook te worden 
toegepast , nadat de toepassing van artt. 68 en 
101 reeds beeft plaats gevonden, dan waren de 
bier in aanmerking komende bepalingen van 
artt. 68 en 101 overbodig. 

En ten aanzien van de artt. 44 en 67 zij op
gemerkt, dat indien een loteling aan de oproe
ping krachtens een dier artt. niet voldoet, en 
niet gesproken kan worden van een "onbekende 
aan de lichting" omdat de man niet krachtens 
de gewone bepalingen tot de lichting behoorde, 
maar alleen uit hoofde van een bijzonder voor
schrift (art. 99) alsnog ter inlijving bij die lich
ting nader is bestemd. 

Ik h eb de eer U H .E.G. met het boven
staandde in kennis te stellen. 

(W . v. d. B. A. 3161.) 

31 Dece-mber 1909. WET, tot verhooging van 
het achtste hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1909. S. 422. 

Ten gevolge van de verhooging van eenige 
artikelen worden de totalen van de hierna. 
genoemde afdeelingen van het Vlllste hoofd
stuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 
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1909 verlwogd met de sommen daarbij aange
wezen: 

de IVde afdeeling met , . / 403,100 
,, XIIIde " 9,600, 

terwij l het eindcijfer van gemeld hoofdstuk 
wordt verhoogd met / 412,700. 

31 December 1909. WET, tot nadere wijzi
ging van het achtste hoofdstuk der Staats
hegrooting voor het dienstjaRr 1908. S. 423. 

Ten gevolge van de verhooging en vermin
dering van eenige artikelen, worden de tota
len der hierna genoemde afdeelingen der be
grooting gewijzigd als volgt : 

de Ude afdeeling wotdt verhoogd met 
/ 1,100.-; de IIIde afdeeling wordt verhoogd 
met/ 17,000.-; de IVde afdeeling wordt ver
minderd met f 95,050.-; de Vde afdeeling 
wordt verminderd met f 18,550.- ; de VIde 
afdeeling wordt verhoogd met / 11,000.-; de 
VIIde afdeeling wordt verhoogd met/ 4,000.-; 
de VIIIste afdeeling wordt verhoogd met 
f 5,000.-; de IXde afdeeling wordt verminderd 
met f 9,500.- ; de XIde afdeeling wordt ver
hoogd met f 43,500.- ; de XIIde afdeeling 
wordt verhoogd met f 8,250.-; de XIIIde af
deeling wordt verhoogd met / 9,750.-; de 
XVIIIde afdeeling wordt verhoogd met/ 23,500. 

al Dece,nher 1909. WET, tot verhooging en 
aanvulling van de begrooting van uitga
ven van het Fonds voor de uitvoering 
van de Tiend wet 1907 (Staatsblad n°. 222), 
voor het dienstjaar 1909. S. 424. 

Ten gevolge van de verhooging van eenige 
artikelen en invoeging van een nieuw artikel 
wordt het totaal van gemelde begrooting ver
hoogd met f 67,510. 

31 December 1909. WET, tot wijziging van het 
tweede hoofstuk der Staatsbegrooting voor 
het d ienstjaar 1908. S. 425. 

Bij deze wet worden eenige artikelen van 
het genoemde hoofdstuk verhoogd en één 
artikel verminderd. 

31 December 1909. WET, tot wijziging van het 
zevende hoofdstuk B der 8taatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1908. S. 426. 

Ten gevolge van de verhooging en vermin
dering va-n eenige artikelen, wordt het totaal 
van de Iste afdeeling van gemeld hoofdstuk 
met f 8859. 16 verhoogd en het totaal der IVde 
afdeeling met gelijk bedrag verminderd. 

31 December 1909. WET, tot aanvulling van 
de wet van 31 Januari 1908 (Staat~blad 
n°. 50), tot instelling van een fonds voor 
de uitvoering van de Tiend wet 1907 (Staats
./JTad n°. 222). S. 427. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat de wet van 1 Jul i 1909 (Staatsblad n°. 221) 
tot aanvulling van de wet van den 16 Juli 
1907 (Staa tsblad n°. 222) mede eene aanvulling 
noodig maakt van de wet van den 31 Januari 
1908 (Staatsblad n°. 50) houdende instelling 
van een fonds tot uitvoering van de Tiendwet 
1907 (Staatsblad n°. 222) ; 

Zoo is het, dat W ij, den Raad van State, enz. 
Art. 1 . In artikel 2 van de wet van den 31 

Januari 1908 (Staatsblad n°. 50) houdende in
stelling van een fonds voor de uitvoering van 
de Tiendwet 1907 (Staatsblad n°. 222) wordt 
achter de woorden : ,.d. de premiën bedoeld in 
artikel 83 der Tiendwet" ingevoegd het vol
gende: 

"d1. de premiën bedoeld in artikel 48a der 
Tiendwet 1907, gelijk die gewijzigd is bij de 
wet van 1 Juli 1909 (Staatsblad n°. 221)". 

2 . In artikel 3 der bovenvermelde wet wordt : 
I . in het eerste lid tusschen de zinsneden 

gemerkt g en h ingevoegd een zinsnede, ge
merkt g1 en luidende: ,.in de jaren 1911 tot 
en met 1918 telken jare een som uitmakende 
14.55 ten honderd van het totaal der ten laste 
van de dienstjaren 1910 en 1911 uitbetaalde 
premiën als bedoeld in artikel 48a der Tiend• 
wet, welke som in 1912 en volgende jaren wordt 
verhoogd met het bedrng der premiën , welke 
in die jaren alsnog mochten worden uitbetaald;" 

II. in het laatste lid in de plaats van de 
woorden "sub ,q, h en i" gelezen: ,.sub g, _q1, 
h en i". 

3 . In artikel 4 der voormelde wet wordt 
in de plaats van de woorden : ,.artikel 3 sub 
g, h en i" gelezen "artikel 3 sub g, g1, hen i". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 31sten De

cember 1909. 

(get. ) WILHELMINA. 

De Ministe,· van Financiën , (ge t. ) KoLKMAN. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(get.) A . S. TALMA.. 

(Uitgeg. 21 Jan . 1910.) 

31 Dece,nber 1909. WET, tot wijziging van het 
negende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1908. S. 428. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver-
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hoogd en verminderd en ingevoegd, tenge
volge waarvan het totaal van dit hoofdstuk 
onveranderd blijft . 

31 December 1909. WET, houdende goedkeu
ring van de overeenkomst, waarbij de rech
ten en verplichtingen van het Rijk ten 
aanzien van het veer tusschen 's-Graven
deel en Wieldrecht, met inbegrip van het 
beheer en onderhoud, worden afgestaan 
aan de gemeente Dordrecht. S. 429. 

31 Decernber 1909. Wi,:T, houdende wijziging 
der wet van 18 April 1874 (Staatsblad 
n°. 66), tot vaststelling der tarieven van 
geregtskosten in strafzaken, waarvan de 
gewone regter kennis neemt. . 430. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het noodzakelijk is artikel 15, eerste lid, 
2•. der wet van 18 April 1874 (Staatsblad n°. 
66) tot vaststelling der tarieven van geregts
kosten in strafzaken, waarvan de gewone regter 
kennis neemt, te wijzigen ; 

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

Eenig artikel. 

Artikel 15, eerste lid, 2°. der wet van 18 
April 1874 (Staatsblad nn. 66) wordt gelezen 
als volgt: 

Aan tolken, veeartsen, bouwkundigen, land
meters, deskundigen voor het onderzoek van 

geschriften en deskundigen in zake boekhou
ding J 2; 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 3lsten De

cember 1909. 
(qet. ) WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, (get.) NELISSEN. 
(Uitgeg. 15 Jan. 1910.) 

31 December 1909. vVET, tot wijziging van het 
vierde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor · 
het dienstjaar 1908. S. 431. 

Ten gevolge van verhooging en verminde
ring van eenige artikelen en intrekking van 
een artikel worden de totalen van de Iste, Ilde, 
IVde, Vde, Vlde, VIIde, Vlllste, I Xde en 
Xde afdeeling van het IVde hoofdstuk d ilr 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar J 908 
nader vastgesteld respectievelijk op/ 211,964; 
/ 1,832,403 ; / 206,262.50; / 471,000; / 816,430; 
f 2,320,643 ; f 1,054,022.50; f 724,060, en 
f 385,404. 

31 December 1909. WET, tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
eigendommen, noodig voor het aanleggen 
van eene algemeene begraafplaats nabij 
Velp , gemeente Rheden. S. 43:.l . 

31 December 1909. WET, tot verhooging en 
wijziging van de Begrooting der Uitgaven 
van de Algemeene Landsdrukkerij voor 
het dienstjaar 1908. S. 433. 

31 December 1909. WET, houdende vaststelling van de begrooting van Nederlandsch-J,ulië voor 
het dienstjaar 1910. (Hoofdstuk I. Uitgaven i n Nederland. ) S. 434. (verkort. ) 

WIJ WILHELMINA, ENZ . . . . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat volgens artikel :.l der Indische Comptabili

teitswet de begrooting van Nederlandsch-Indië jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten moet 
worden vastgesteld ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het Iste hoofdstuk der begrooting van uitgaven van Nede,·landsch-I,ulië voor het 

dienstjaar 1910, betreffende de uitgaven i1i N ederland, wordt vastgesteld als volgt: 
1 • Afdeeling : Regeering en Hooge Colleges . f 27,000 

123,300 
" 14,682,000 

2• DepartemEli:it van Justitie . . . . 
3• Departement van Financiën . . . 
4• Departement van Binnenlandsch Bestuur 
5• Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid 
6• Departement van Landbouw • . . . . . . . 
7• Departement der Burgerlijke Openbare Werken. 
8• Departement van Gouvernementsbedrijven . 
9• Departement van Oorlog 

10• Departement van :Marine . . . 

774 ,675 
402,900 
214,06:.l 

1,047,500 
7,982,815 
6,630,889 
4,384,240 

/ 36,269,381 
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31 December 1909. WET, houdende vaststelling van de begrooting van Nederlandsch-Indië voor 
het dienstjaar 1910. (Hoofdstuk II. Uitgaven in Nederlandsch-Indiif. ) S. 435. (verkort. ) 

WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten, 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat volgens artikel 2 der Indische Comptabili

teitswet de begrooting van Nederlandsch-Indiif jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten moet 
worden vastgesteld ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het IIde hoofdstuk der begrooting van uitgaven van Nede-l'land8ch-Indië voor het 

dienstjaar 1910, betreffendfl de i,itgaven in Nederlandsch-Indië, wordt vastgesteld als volgt, 
1 • Afdeeling : Regeering en I[ooge Colleges. f 1,166,920 
2• Departement van Justitie. . . . . . 6,543,044 
3• Departement van Financiën . . 24,197,726 
4• Departement van Binnenlandsch Bestuur " 25,427,677 
5• Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid " 1:.!,965,188 
6• Departement van Landbouw . . . . . 7,469,361 
7• Departement der Burgerlijke Openbare Werken. ,. 17,024,728 
8• Departement van Gouvernementsbedrijven . ,. 38,129,934 
9• Departement van Oorlog . . . . . ,. 28,210,666 

10• Departement van Marine . . . . . 6,289,702 
11 • Plaatselijk en gewestelijk zelfbestuur 4,478,162 

f 171,903,108 

31 December 1909. WxT, houdende aanwijzing van de middelen tot goedmaking van de 
uitgaven, begrepen in de begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1910. 
(Hoofdstuk I. Middelen in Nederland. ) S. 436. (verk<Yl'f. ) 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in ~verweging genomen hebben, dat volgens artikel 2 der Indische Comptabili

teitswet de middelen tot dekking del' uitgaven, begrepen in de begrooting van Nederlandsch
lndië, jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten worden aangewezen; 

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

grooting van Nederlandsch-lndië voor het dienstjaar 1910, 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-lndië te ontvangen mid

delen tot goedmaking der in artikel 1 dezer wet bedoelde uitgaven ontbreekt, wordt voorzien 
uit de opbrengst van de geldleening, aangegaan krachtens de wet van 18 Ma.art 1905 (Staats
blad n°. 97) en voorts zoo noodig door eene geldleening, krachtens eene nader vast te 
stellen wet aan te gaan. 

Art. 3. Deze wet treedt in werking met den laten Januari 1910. 
La.sten en bevelen, enz. 

M I D D E L E N IN N E D E R L AN D. 
Raming voor het dienstjaar 1910. 

1. Verkoop van koffie . 
2. Verkoop van kinabast 
3. Verkoop van Banka-tin 
4. Aandeel in de winst van de Billiton-maatschappij over het boekjaar 

1909-1910. 
5. Aandeel in de winst van den door de Nederlandsch-Indische Spoorweg

maatschappij geëxploiteerden spoorweg Semarang-Vorstenlanden . . 
6. Uitkeering aan de geldmiddelen van Nederlandsch-lndië uit de opbrengst 

der Nederlandsche bedrijfsbelasting . 
7. Aandeel in de ontvangsten wegens kabelt.aksen uit de door de Deutsch

Niederländische Telegraphengesellschaft geëxploiteerde lijnen . . . 

f 1,199,791 
261,855 

" 20,484,562 

730,000 

294,000 

724,000 

73,000 
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8. Ontvangsten van chielen of algemeenen aard f 

727 

184,600 

103,500 

186,~ 

9. Ontvangsten in betrekking tot het departement van oorlog in Neder
landsch-1 ndië 

10. Ontvangsten in betrekking tot het departement van marine in Neder
landsch-lndië . 

/ 24,241,908 

31 December 1909. WET, houdende aanw1pang van de middelen tot goedmaking van de 
uitgaven, begrepen in de begrooting van Ned,r/andsch-Indië. voor het dienstjaar 1910. 
(Hoofdstuk II. Middelen in Nederlandsch-lnd;ë. ) S. 437. (i·erkort.) 

WIJ WILHELMINA, enz ..... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat volgens artikel 2 der Indische Comptabili

teitswet de middelen tot dekking der uitgaven, begrepen in de begrooting van Nwerlandsch
Indië jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten worden aangewezen; 

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

ting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1910, worden over dat jaar gebezigd de 
na te noemen in Nederlandsch-lndië te ontvangen midäelen, te weten: 

1. Ontvangsten van het hulpbureau voor den industrieelen eigendom, enz. 
Art. 2. Deze wet treedt in werking met den lsten Januari 1910. 
Lasten en bevelen, enz. 

MI D DE LE N IN N E DER LA N D S C H-I N D I Ë. 

Raming i·oor het dienstjaar 1910. 

Departement van Justitie. 
1. Ontvangsten van het hulpbureau voor den industrieelen eigendom f 6,000 

300,000 
31,000 

2. Gerechtelijke (1) boeten en confiscatiën. 
3. Terugbetaling van gerechtskosten in strafzaken . 
4. Leges en salarissen van de griffiers der Europeesche rechtecolleges en 

van die der landraden op Java en Madoera en emolumenten van de ge
westelijke secretarissen . 

5. Hetgeen den Staat aankomt uit de opbrengst der wees- en boedelkamers. ,, 
152,000 
107,000 

6. Betaling voor het afleggen van de examens ter verkrijging van de be
voegdheid tot uitoefening van het notarisambt. . 

7. Opbrengst van den arbeid der gevangenen 
8. Terugbetaling door het departement van landbouw 'Van de uitgaven voor 

buitengewoon gevangeniepersoneel geëmployeerd bij de caoutchouc-cultuur op 
Noesa-Kembangan (residentie Benjoemas) . 

1,200 
1,594,800 

9. Voor het verstrekken van voeding aan gegijzelden • . • • . , ,, 
7,200 

22,000 
10. Registratie van werkcontracten, gesloten door eigenaren ofadminlstra

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

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

Departement van Financiën. 

12. Verpachte middelen. • 
13. Opbrengst der exploitatie van het opiummiddel in eigen beheer 
14. Opbrengst der exploitatie van pandhuizen in eigen beheer . 
15. In- en uitvoerrechten en accijnzen en andere ontvangsten daarmede in 

verband 
16. Loods- en kaaigelden in de haven van Tandjoeng Priok. 

90,000 

40,000 

7,179,380 
" l 9,883,000 

7,303,000 

" 26,462,000 
162,000 

(1) De administratief opgelegde boeten wegens te late betaling van belasting enz. zijn 
onder het bedrag der inkomsten begrepen. 
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17. Loods- en steigergelden in de Emmahaven. f 57.000 
1,274,000 
4,230,000 

18. Personeele belasting 
19. Inkomstenbelasting. 
20. Verponding, belasting op de door niet-inlanders zonder ingeschreven 

wettigen t.itel geoccupee rde op het land Bloeboer gelegen erven, belasting van 
onroerende goederen, bezeten krachtens een titel van het voorma lig Britsche 
gouvernement, en belasting van de specerijperken op de Banda-eilanden 

21. Openbare verkoopingen 
22. Zegelrecht . 
23. Recht van overschrijving van vaste goede1'6n. 
24. Rechten van successie en van overgang bij overlijden 
25. Licentiën voor den aankoop van opium . 
26. Licentiën tot het houden van Chineesche speel- of dobbeltafels 
27. Belasting op het slach ten van rnnderen, buffels, paarden en veulens. ,, 

2,315,000 
691,800 

1,646,000 
697,000 
147,000 

15,000 
13,000 

1,946,700 
28. Belasting op het slachten van varkens. . 
29. Belasting op wajangs 
30. Belasting op de bedrijfs- en andere inkomsten 
31. Bijzondere belastingen in de buitenbezittingen 
32. Kortingen ten behoeve van de burgerlijke pensioenen 
33. Aandeel in de winst van de J avasche bank over het boekjaar 1909-1910. ,, 

265,800 
4,000 

4,858,500 
3,150,080 

449,000 
380,000 

34. Terugbetaling van voorschotten, vóó, dit dienstjaar aan Europeesche 
burgerlijke landsdienaren en aan andere Europeanen verstrekt . 

35. Terugbetaling van voorschott en vóór dit dienstjaar aan inlandsche 
burgerlijke landsdienaren verstrekt. . 

Departement van Binnenlandsch Bestuur. 

36. Bijdragen aan de landsmiddelen uit niet onder l'echtstreeksch bestuur 
gebrachte landschappen 

37. Hoofdgeld van heerendienstplicht igen 
38. Afkoop van heerendiensten .. 
39. K adaster 
40. Landelijke inkomsten en andere grondlasten . 
41. Afstand van grond . 
42. Landbouwconcessies op de buitenbezittingen . 
43. Verhuur van de vischvijvers te Tello en te Sambong-Djawa (gouver

nement Celebes en Onderhoorigheden) 
44. Aflossing en rente ter zake van voor de oprichting van tu inbouwhoeven 

verleend landbouwkrediet . 
45. Aflossing en rente voor kapitaalverstrekking en terugbetaling van 

uitgaven voor de aansteJliqg van personeel ten behoeve van particuliere 
kredietbanken en desa-krediet-instellingen 

46. Terugbeta ling van aan de inlandsche bevolking ,an J ava en Madoera ver
strekte voorschotten voor den aankoop van ambtsvelden voor de desa-besturen. 

47. Inkomsten uit het bestuurstelephoonnet in Djambi 
48. Terugbetaling van het aan r adja en mantri's van Bolaäng Mongon

dou (residentie Menado) verleend renteloos voorschot . 
49. Terugbetaling van het aan den panembahan van het landschap Sintang 

(residentie Westerafdeeling van Borneo) verleend ren teloos voorschot 
50. Terugbetaling van het aan de landschapskas van K a-rangasem (resi 

dentie Bali en Lombok) verleend renteloos voorschot . 

Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid. 

51. Ondel'wijs . 
52. Vergoeding voor de verpleging en begrafenis van lijders in de krank

zinnigengestichten en burgerlijke ziekeninrichtingen . 
53. Vergoeding voor het geneeskundig onderzoek van passagiers van 

pelgcimsschepen. 

743,000 

313,000 

466,000 
3,675,000 

761,000 
79,000 

" 19,298,000 
1,659,000 

1,225 

770 

Memorie. 

98,160 

1llemorie. 
Memorie. 

3,000 

1,800 

1,000 

817,800 

71,000 

14,000 
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54. Landskoepokinrichting te Batavia en vaccinatiebureau's te emarang 
en Soerabaja. f 

55. Geneeskundig laboratorium . 
56. IJk van maten en gewichten . 
57. Belasting op het houden van loterijen . 

Departement van Landbouw. 

58. Inkomsten van de reproductie-ateliers . 
59. Inkomsten van het bureau voor landbouw en handelsanalysen 
60. Schoolgelden van de landbouwschool . 
61. Verkoop van producten uit den cultuurtuin 
62. Verkoop van producten van de proef- en demonstratievelden en van 

den selectietuin voor rijst en tweede gewassen . 
63. Koffie 
64. Kina. 
65. Opbrengst van de gouvernementsguttapercha-onderneming 
66. Opbrengst van de gouvernementscaoutchouc-onderneming 
67. Boschwezen 
68. Inkomsten uit de parelvisscherij. 
69. Inkomsten voortvloeiende uit de heffing van dekgelden 
70. Inkomsten van den cursus voor hoefbeslag te Bandoeng 
71. Inkomsten van de cursus tot opleiding van inlandsche veeartsen te 

Buitenzorg. . . 
72. Inkomsten voortvloeiende uit het keuren van slachtvee en vleesch. 
73. Belasting op honden . 
74. Verhuur van vogelnest- en meststofgrotten. 
75. Vergunning tot inzameling van schildpade1eren ter westkust van het 

district Djampangkoelon der afdeeling Soekaboemi (Preanger-regentschappen), 
tusschen de monding der rivieren Tjiboekan en Tjihantengpaeh . 

Departement der Burgerlijke Openbare Werken. 

76. Verkoop en verhuur van huizen en andere gebouwen. -
77. Ontvangsten voortvloeiende uit waterleidingen en overvaarten . 
78. Schut- of doorvaartgelden bij enkele landssluizen in de residentiën 

Batavia, Semarang en Soerabaja . 
79. Vergoeding voor het gebruik van loskranen 
80. Retributiën van ondernemingen van landbouw en nijverheid ter Vergoe

ding van de uitgaven voor het toezicht op de waterverdeeling tusschen de 
daarbij belanghebbenden 

81. Vergoeding der kosten van onderzoek en beproeving van stoomtoe
stellen en van vemieuwde akten van vergunning tot gebruik dier toestellen. 

82. Canon van het in erfpacht gegeven gedeelte van het tot de haven van 
Tandjoeng Pl'iok behoorende terrein . . . . . . . . . . 

83. Vergoeding door den erfpachter van een gedeelte 'van het tot de haven 
van Tandjoeng Priok behoorende terrein voor het gebruik van het 4000-tons dok. ,, 

84. Retributiën voor het gebruik van gouvernementsgrond en andere gou
vernementseigendommen te Tandjoeng Priok en in de benedenstad Batavia 
en te Emmahaven en te Makassar . 

85. Terugbetaling door de gemeente Soerabaja van de kosten van den aanleg 
der drinkwaterleiding aldaar en van verschuldigde rente . 

86. Terugbetaling door de locale raden van de uitgaven voor ter beschik
king van die raden gesteld personeel 

Departement van GouvernementBbedrijven. 
87. Opiumbereiding 
88. Landsdrukkerij 
89. Tin 
90. Steenkolen . 

729 

2,800 
800 

8,000 
43,000 

Memorie. 
Memorie. 
Memorie. 

1,100 

3,500 
590,500 
362,500 

60,000 
6,000 

5,956,000 
36,100 
5,500 

Memorie. 

Jllemorie. 
Memorie. 

24,500 
34,000 

1,418 

59,000 
20,300 

62,700 
11,300 

90,000 

27,000 

3,020 

49,000 

12,000 

94,500 

42,136 

2,57 ,100 
415,000 

1,269,000 
3,230,000 
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91. Zout • f 12,181,000 
92. Vast recht en cijns van mijnconcessiën en van vergunningen tot mijn

bouwkundige opsporingen, alsmede retributiën van andere vergunningen tot 
het winnen van gesteenten en grondsoorten 

93. Brieven- en pakketpost . 
94. Binnenlandsche paardenpost . 
95. Telegraphie 
96. Telephonie . 
97. Bijdrage van het departement van financiën in de kosten van het per

soneel van den post- en telegraafdienst 
98. Hetgeen den Staat aankomt uit de opbrengst van de particuliere 

telephonen 
99. Restitutie van de uitgaven ten behoeve van de postspaarbank 

750,000 
2,193,000 

500 
1,253,000 

791,000 

39,625 

56,000 
75,640 

100. Spoorwegen 
101. Transportdiensten 

" 21,871,000 
20,000 

Departement van Oorlog. 

102. Bijdragen voor de opleiding van jongelingen bij het pupillenkorps . ,, 
103. Boeten en andere ontvangsten, voortspruitende uit de contracten van 

aanneming en uit leverantiën 
104. Terugbetaling van verplegings- en beg.rafeniskosten ln de hospitalen 

door patiënten, voor eigen rekening opgenomen. 
105. Artillerie-constructiewinkel . 
106. Topographisch bureau en lithographisch etablissement. 
107. Verkoop en verhuur van voor 's lands dienst bestemde bruikbare 

vaste en andere goederen 
108. Verkoop van bier aan de militaire cantines . 
109. Verkoop van onbruikbaar geworden en overtollige vaste en andere 

goederen . • 1 

ll0. Stoomtramwegen in Atjeh . 
lll. IJsfabriek te Koeta Radja. 
112. Militair telephoonnet in Atjeh 
ll3. Verstrekking van water tegen betaling uit de gouvern11ments water

leidingen. 
ll4. Terugbetaling [van voorschotten,~ v6ór dit dienstjaar aan militairen en 

tot het departement van oorlog behoorende burgerlijke landsdienaren verstrekt. ,, 
ll5. Andere ontvangsten . 

Departement -van Marine. 

116. Haven- en ankeragegelden. 
ll7. Loodsgelden, met uitzondering van die in de Emmahaven en in de 

haven van Tandjoeng Priok' . 
ll8. Vergoeding voor het keuren van stoomschepen 
119. Vergoeding door vreemde oorlogsschepen en particuliere vaartuigen 

voor het gebruik van 's lands los- en laadhoofden, drijvende droge dokken, 
ketelbok, pont en kiellichter, a lsmede van de kosten van het dokken, ver
timmeren en herstellen • • • 

120. Vergoeding voor het gebruik van 's lands los- en laadinrichtingen en 
huur van kolenloodsen en opslagterreinen te Tandjoeng Priok . 

121. Verkoop van zeekaarten en boekwerken uit het depot en de onder-
depots van kaarten en gidsen • . 

122. Verkoop Van voor 's lands dienst bestemde bruikbare goederen . . ,, 
123. Verkoop van onbruikbaar geworden en overtollige goederen, permanente 

of tijdelijke werken, zoomede schepen en vaartuigen en hun inventaris . 
124. TerugbetaHng van voorschotten v66r dit dienstjaar aan landsdienaren 

verstrekt . 

2,800 

11,000 

75,000 
200 

10,000 

346,000 
200,000 

51,000 
550,000 
20,000 
28,000 

8,000 

350,000 
38 ,000 

585,000 

648,000 
13,000 

78,000 

108,000 

5,000 
60,000 

54,000 

13,000 
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125. Korting op de traktementen van de ambtenaren bij het marine-eta
blissement te Soerabaja bij verplicht gebruik van eene gouvernementswoning. f 

126. Door het departement van gouvernementsbedrijven te restitueeren 
kosten voor het gebruik van het gouvernements-kabelschip Tele,graaf ten 
behoeve van den post- en telegraafdienst . 

127. Andere ontvangsten . . 

Plaatselijk en gewestelijk zelfbestuur. 

128. Rente en terugbetaling van geldleeningen door plaatselijke en gewes
telijke zelfbesturen 

Ontvangsten van gemengden aard en toevallige baten. 

129. Verkoop van voor 's lands dienst bestemde bruikbare goederen uit 
den voorraad van het civiel departement 

130. Verkoop van onbruikbaar geworden en overtollige goederen uit 
als voren . 

131. Alle andere ontvangsten. 

731 

25,000 

63,000 
7,000 

1,680 

150,000 

148,000 
700,000 

Totaal. / 172,161,434, 

31 Dece1nber 1909. WET, houdende vaststel
ling van het slot der rekening van de 
koloniale uitgaven en ontvangsten voor 
Suriname over het dienstjaar 1905. S. 438. 

Bij deze wet wordt het slot der rekening 
van de koloniale uitgaven en ontvangsten voor 
Suriname over het dienstjaar 1905 vastgesteld 
als volgt: 

De uitgaaf bedraagt f 4,207,393.83. 
De ontvangst bedraagt f 3,486,706.65'. 
Het nadeelig slot der rekening bedraagt 

alzoo f 720,687.176• 

31 December 1909. WET, houdende verhooging 
van het tijde hoofdstuk der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1908. S. 439. 

Bij deze wet wordt een artikel met f 5000 
verhoogd. 

31 December 1909. W ET, houdende vaststel
ling van het slot der rekening van de 
koloniale uitgaven en ontvangsten voor 
Ctwaçao over het jaar 1906. S. 440. 

Bij deze wet wordt het slot der rekening 
van de koloniale uitgaven en ontvangsten voor 
Curaçao over het dienstjaar 1906 vastgesteld 
als volgt: 

De uitgaaf bedraagt f 896,441.86. 
De ontvangst bedraagt f 607,861.59. 
Het nadeelig saldo der rekening bedraagt 

alzoo f 288,580.27. 

31 Decembr:,- 1909. WET, houdende definitieve vaststelling van de koloniale huishoudelijke 
begrooting van Ctwaçao voor het dienstjaar 1910. S. 441. 

Bij deze wet wordt de koloniale huishoudelijke begrooting van Cwraçao voor het dienstjaar 
1910, voor zoover de uitgaven betreft, definitief vastgesteld, zooals hierna verkort volgt: 

C ura ç ao. 
1 • Afd. : Gewestelijk bestuur . 
2• Justitie en politie 
3e Geldelijk beheer . . 
4• Eeredienst en onderwijs 
5• Plaatselijke kosten . . 
6• Openbare werken. . . 

Totaal van het eiland Curaçao 
Aruba. 

1• Afd. : Gewestelijk bestuur. 
2• Justitie en politie . 
3• Geldelijk beheer . . 
4• .Eeredienst en onderwijs 
5• Plaatselijke kosten . . 
6• Openbare werken. . . 

Totaal van het eiland Aruba 

f 70,251 
43,915 
55,396 

" 102,338 
" 112,860 
" 107,160 

f 6,285 
2,615 
6,497 

14,867 
6,830 

10,100 

f 491,920 

47,19-i 
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Bon ai re. 
1 • Afd. : Gewestelijk bestuur. 
2• Justitie en politie . 
3• Geldelijk beheer . 
4• Eeredienst en onderwijs 
6• Plaatselijke kosten . . 
6• Openbare werken. . . 

Totaal van het eiland Bonaire 
St. M ·a r tin. (Nederlandsch gedeelte.) 

1• Afd.: Gewestelijk bestuur. 
2• Justitie en poli tie 
3• Geldelijk beheer . . . 
4° Eeredienst en onderwijs 
6° Plaatselijke kosten . . 
6• Openbare werken. . . 

Totaal van het eiland St. Martin (N.G.) 
8 t. E u s t at i u s. 

J• Afd.: Gewestelijk bestuur. 
2• Justitie en politie . 
3• Geldelijk beheer . . 
4• Eeredienst en onderwijs 
6• Plaatselijke kosten . . 
6• Openbare werken . . . 

Totaal van het eiland St. Eustatius 
Sa ba. 

1° Afd.: Gewestelijk bestuur. 
2• Justitie en politie . 
3° Geldelijk beheer . . 
4• Beredienst en onderwijs 
6• Plaatselijke kosten . . 
6• Openbare werken. . . 

Totaal van het eiland Saba 
G e h e e I e K o I o n i e. 

f 7,070 
2,090 
6,464 

11,760 
12,180 
4,960 

f 6,616 
3,200 
ó,860 

13,720 
8,676 
5,186 

f 4,440 
3,160 
3,666 
8,096 
7,896 
3,500 

f 3,980 
890 

2,740 
9,855 
4,250 
6,700 

f 1• Afd.: Gewestelijk bestuur 
2• Politie. . . . . . . ,, 

3,000 
34,000 
64,100 Plaatselijke kosten . 

Pensioenen, wachtgelden, onderstanden en andere 
uitgaven van algemeenen aard 

Onvoorziene uitgaven . . . . . . . . 

Cw·açao 
Aruba. 
Bonaire 
St. Martin (Ned. gedeelte) 
St. Eustatius 
Saba . 

Geheele Kolonie 

Totaal 

OVERZICHT. 

" 161,072 
20,000 

f 44,604 

43,146 

30,646 

27,416 

282,172 

f 491,920 
47,194 

f 

44,504 
43,145 
30,645 
27,415 

684-,823 
282,172 

f 966,995 
Artt. 2 en 3 handelen over af- of overschrijving van- en betalingen uit de onvoorziene 

uitgaven. 
Bij art. 4 worden tot goedmaking van de uitgaven aangewezen: 

A. Belastingen. 
B. en C. Inkomsten van onderscheiden aard. 
D. Bijdrage uit 's Rijks schatkist tot aanvulling der koloniale geldmiddelen. 



31 DECEMBElt 1909. 733 

31 December 1909. W11:T, houdende wijziging 
en verhooging der begrooting van uitga
ven van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1910, ten behoeve van den aanleg van 
een Stoomtramweg van Tasikmalaja naar 
Singaparna. S. 442. 

31 December 1909. W11:T, houdende wijziging 
van hoofdstuk I der begrooting van uit
gaven van Neclerlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1908. S. 443. 

31 Decembei· 1909. W11:T, houdende wijziging 
en verhooging van het tweede hoofdstuk 
der begrooting van uitgaven van Neder· 
landsch-Indië voor het dienstjaar 1908· 
s. 444. 

31 December 1909. W11:T, houdende verhoo
ging en wijziging van de koloniale huis
houdelijke begrooting van Ci.,.açao voor 
het dienstjaar 1908. S. 445. 

31 Decembet· 1909. WET, houdende verhoo
ging van het elfde hoofdstuk der Staatsbe
grooting voor het dienstjaar 1908. S. 446. 

Bij deze wet wordt één artikel met/35,688.576 

verhoogd . 

31 December 1909. WET, houdende wijziging 
en aanvulling van het derde hoofdstuk 
der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 
1908. s. 447. 

Ten gevolge van de verhoogingen, invoe
gingen en verminderingen van eenige artikelen 
bij deze wet wordt het totaal der Iste af
àeeling van gezegd hoofdstuk nader vastge
steld op f 107,690, dat der Ilde afdeeling op 
f 973,750, dat der Illde afdeeling op f 70,060 
en dat der IV de afdeeling op f 44,352. 

31 Decembet· 1!)09. WET, tot wijziging van het 
tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1908. S. 448. 

Ten gevolge van de verhooging en vermin
dering van eenige artikelen wordt bij deze wet 
verhoogd: 

het totaal der Ilde afdeeling met f 686,000; 
en dat der VIde afdeeling met / 6000 ; 
en wordt verminderd : 
het totaal der IIIdr afdeeling met/ 10,000; 
en dat der IVde afdeeling met / 367,000; 
terwij l het eindcijfer van het Xde hoofdstuk 

der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1908 
wordt verhoogd met / 315,000. 

31 Decembet· 1909. )VET, houdende verklaring 
van het algemeen nut der onteigening van 
eigendommen in di, gemeente 's G-,·aven
hage, noodig voor de uitbreiding en betere 
beveiliging tegen brandgevaar van het ge
bouw van de Tweede Kamer der Staten
Generaal. S. 449. 

31 December 1909. WET , houdende intrekking 
van de wet van 25 Mei 1908 (Staatsblad 
n•. 141) tot overbrenging van den rijksweg 
van Velsen naar IJmuiden in beheer en 
onderhoud bij de gemeente Velsen. S. 460. 

WIJ WIL REL MINA, ENZ . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het bestuur der gemeente Velsen ongene
gen is bevonden, der, bij de wei van 25 Mei 
1908 (Staatsblad n°. 141) in beheer en onder
houd bij die gemeente overgebrachten rijksweg 
van Velsen naar I.Tmuiden , in beheer en onder
houd te aanvaarden ; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 

Eenig artikel. 

De wet van 25 Mei 1908 (Staatsblad n°. 141) 
tot overbrenging van den rijksweg van Velsen 
naar IJmuiden in beheer en onderhoud bij de 
gemeente Velsen wordt ingetrokken . 

Lasten, en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 3l sten De

cember 1909. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
(get. ) L. H. W. REGOUT. 

(Uitgeg . 19 Jan. 1910.) 

31 Decetnber 1909. WET, tot vaststelling van 
de begrooting van uitgaven van het Fonds 
voor de uitvoering van de Tiendwet 1907 
(Staatsblad n•. 222), voor het dienstjaar 
1910. s. 451. 

Bij art. 1 dezer wet wordt de begrooting 
van uitgaven van het Fondsvoorde uitvoering 
van de Tiendwet 1907 (Staatsblad n•. 222), voor 
den dienst van 1910 vastgesteld op/8,617,530. 

Bij artt. 2, 3 en 4 worden de middelen tot 
dekking, overschrijving en betaling uit onvoor
ziene uitgaven geregeld. 

31 December 1909. WET, tot nadere wijziging 
van de wet van 1 Juni 1865 (Staatsblad 
n•. 60), regelende de uitoefening der ge
neeskunst. S. 462. 

B ijl. Hand. 2• Karnet· 1908/09, n°. 319, 1-3; 
1909/10, n•. 71, 1-2. 

Hand. id. 1909/10, bladz. 1072. 
Hand, l • Kamer 1909/10, bladz. 147, 160. 
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WIJ WlLHELMIN A, ENZ ... doen te weten. 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat wijziging van artikel 5 der wet van 1 Juni 
1865 (Staatsblad n°. 60), regelende dr uitoefe
ning der geneeskunst wenschelijk is ; 

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

Eenig artikel. 

Aan artikel 5 der wet van 1 Juni 1865 (Staats
blad n°. 60), regelende de uitoefening der ge
neeskunst, zooals die wet laatstelijk is gewij
zigd bij de wet van 21 Jnni 1901 (Staatsblad 
n°. 157), wordt het volgende lid toegel"oegd : 

"Zij geven de in het vorige lid bedoelde 
verklaring niet af dan na zich door persoon
lijke schouwing overtuigd te hebben van het 
overlijden." 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 81sten De

c~mber 1909. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) HEEM KERK, 

(Uitgeg. 14 Jan. 1910.) 

81 December 1909. WET, tot vaststelling van 
de begrooting der Uitgaven van de Alge
meene Landsdrukkerij voor het dienst
jaar 1910. S. 458. 

Bij artt. 1 dezer wet wordt de begrooting 
der uitgaven van de Algemeene Landsdrukkerij 
voor het jaar 1910 vastgesteld op f 752,446. 

Bij artt. 2, 8, 4 en 5 worden de middelen 
tot dekking, overschrijving en betaling uit on
voorziene uitgaven en het saldo geregeld. 

81 Decembet· 1909. WET, tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
eigendommen, noodig voor en ten behoeve 
van den aanleg van een verkeersweg van 
het Spui naar het Buitenhof met omleg 
ging van een deel van het Lang Achterom 
in de gemeente 's (],,·avenhage. S. 454. 

81 December 1909. WET, tot nadere wijziging 
van de wet van 10 April 1869 (Staatsblad 
n•. 65) betrekkelijk het begraven van 
lijken, de begraafplaatsen en de begrafe
nisregteu. S. 455. 

B ijl. Hand. :2• Kamer 1909/10, n•. 150, 1-5. 
Hand. id. 1909/10, bladz. 1072. 
Hand. 1• Kamer 1909/10, bladz. 147, 161. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is het vierde lid van arti
kel 4 der wet van 10 April 1869 (Staatsblad 
n°. 65), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 

9 Juli 1906 (Staatsblad n°. 180), tot vaststel 
ling van bepalingen betrekkelijk het begraven 
van lijken, de begraafplaatsen en de begrafe
nisregten te wijzigen; 

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

Eenig artikel. 

Het vierde lid van artikel 4 der wet van 10 
April 1Sü9 (M.iu.isbtaJ n°. 65), laatstelijk gewij
zigd bij de wet van 9 Juli 1906 (Staatsblad 
n°. 180, wordt gelezen als volgt : 

,,Bij het vragen van verlof wordt overge
legd de schriftelijke verklaring, bedoeld in 
artikel 5 der wet van 1 Juni 1865 (Staatsblad 
n°. 60). Ontbreekt zoodanige verklaring, dan 
wordt de doodschouw verrigt en de verklaring 
afgegeven door een geneeskundige, die door 
burgemeester en wethouders jaarlijks daartoe 
wordt aangewezen en in handen van den bur
gemeester een eed of belofte aflegt, waarvan 
het formulier door Ons wordt vastgesteld. 

De eed of belofte geldt voor de opeenvol
gende jaren, waarin de geneeskundige voor het 
verrigten van de doodschouw wordt aange
wezen.'' 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 81sten De

cember 1909. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van B innenlandsche Z akm, 
(get. ) HEEMSKERK. 

(Ui tge,q. 14 Jan. 1910.) 

81 Decenibe,· 1909. Wx1·, tot regeling van de 
ontvangsten en uitgaven van het Wedu
wen- en Weezenfonds voor burgerlijke am b
tenaren voor het dienstjaar 1910. S. 456. 

Bij art. 1 dezer wet wordt de begrooting 
vastgesteld, zooals hierna volgt: 

Art. I. Traktementen, voor zoover zij niet 
uit het volgende artikel moeten bestreden 
worden, van den directeur en van de verdere 
ambtenaren, van den kamerbewaarder-concier
ge, van de boden en van den vaste-knecht, 
toelage a.a.n den ka.merbewa.a.rder-concierge als 
abonnement voor het schoonhouden der lokalen, 
belooning aan een bode voor het stoken en 
onderhouden van den heetwaterverwarmings
ketel, benevens belooningen voor schrijf- en 
rekenwerk van tijdelijk bij het fonds werkzaam 
gestelde personen . . / 34,462.50 

Art. Ibis. Periodieke trakte
mentsverhoogingen in vorige jaren 
toegekend en in den loop vsi.n 
het begrootingsjaar nog toe te 
kennen aan de in artikel I be
doelde ambtenaren beneden den 
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rang van adjunct-commies en a1m 
de bedienden. . f 3,775.00 

Art. II. Bureel- en lokaal-
behoeften, drukwerk en aankoop 
van boeken 7,500.00 

Art. III. Toelagen en presentie-
gelden voor commissarissen. 2,400.00 

Art. IV. Reis- en verblijfkosten 
van commissarissen, van den di
recteur en van de ambtenaren 
en bedienden . 1,500.00 

Art. V. Aandeel van het We
duwen- en Weezenfonds voor 
burgerlijke ambtenaren in de toe
lagen en presentiegelden van de 
leden van den Pensioenraad voor 
burgerlijke ambtenaren 950.00 

Art. VI. Onderhoud, assuran
tiepremie en bewakingskosten 
door de gemeente-brandweer van 
bet gebouw waarin de bureelen 
zijn gevestigd en onderhoud van 
den tuin achter dat gebouw, be
nevens toelage van een bouw
kundige, belast met het toezicht 
over het gebouw . 2,000.00 

Art. VII. Pensioenen van we-
duwen en weezen van burgerlijke 
ambtenaren 1,450,000.00 

Art. VIII. Pensioenen van we-

31 December 1909. WET, tot regeling van de 
ontvangsten en uitgaven van het weduwen
en weezenfonds voor militairen en gepen
sionneerde militairen der landmacht voor 
het dienstjaar 1910. S. 457. 

Bij deze wet wordt de begrooting der uitga
ven van het weduwen- en weezenfonds voor 
militairen en gepensionneerde militairen der 
landmacht voor het dienstjaar 1910 vastgesteld 
als volgt: 

Art. I. Aandeel van het fonds 
in de bezoldiging van een adjunct
commies van het Departement van 
Financiën en sohrijfloonen voor de 
vervaardiging van statistische kaar-
ten / 406.25 

Art. II. Bureelbehoeften en druk-
werk. 

Art. JIJ. Pensioenen van wedu
wen- en weezen van militairen en 
gepensionneerde militairen der land-

700.-

macht 5,000.-
Art. IV. Aankoop van gelds-

waardige papieren en daarmede in 
verband staande uitgaven 322,973.75 

Art. V. Restitutie van ingehouden 
bijdragen 200.-

Art. VI. Onvoorziene uitgaven 1,000.-

/330,280.-

duwenen weezen van onderwijzers. 120,000.00 Bij artt. 2, 3 en 4 worden de middelen tot 
Art. IX. Aankoop van inschrij

vingen op de Grootboeken van 
de Nationale Schuld en van andere 
geldswaardige papieren, alsmede 
alle daarmede in verband staande 
uitgaven . 2,605,212.50 

Art. X. Restitutie van inge
houden bijdragen, bedoeld bij het 
5de lid van artikel 17 der We
duwenwet voor de ambtenaren 
1890 en bij het 8ste lid van ar
tikel 21 der W"eduwenwet voor de 
onderwijzers 1905 2,000.00 

Art. XI. Aankoop van percee
len, welke het gebouw van het 
fonds belenden, en Verbouwing 
van een of meer dier perceelen 
tot uitbreiding van de bureau's, 
alsmede alle met den aankoop en 
de verbouwing in verband staande 
uitgaven . 50 .. 000.00 

Art. XII. Onvoorziene uitgave_n _ _ 4,000.00 

f 4,283,800.00 
Bij artt. 2, 3 en 4 worden de middelen tot 

dekking, overschrijving en betaling uit onvoor
ziene uitgaven geregeld , 

dekking, overschrijving en betaling uit onvoor
ziene uitgaven geregeld. 

31 December 1909. WET, tot regeling van de 
ontvangsten en uitgaven van het Wedu
wen- en Weezenfonds voor militairen en 
gepensionneerde militairen der zeemacht 
voor het dienstjaar 1910. S. 458. 

Bij deze wet wordt de begrooting der uitga
ven van het Weduwen- en Weezenfonds voor 
militairen en gepensionneerde militairen der 
Zeemacht voor het ,dienstjaar 1910 vastgesteld 
als volgt : 

Art. I. Aandeel van het fonds 
in de bezoldiging van een adjunct
commies van het Departement van 
Financiën en schrijfloonen voor de 
vervaardiging van statistische kaar-
ten / 431.25 

Art. II. Bureelbehoeften en druk-
werk . 

Art. III. Pensioenen van wedu
wen- en weezen van militairen en 
gepensionneerde militairen der Zee-

700.-

macht 6,500.-
Art. IV. Aankoop van gelds-
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waardige papieren en daarmede in 
verband staande uitgaven . . f 235,858.75 

Art. V. Restitutie van ingehouden 
bijdragen 

Art. VI. Om•oorziene uitgaven 
200.

J.000.-

/ 244,690.

Bij art . 2, 3 en 4 worden de middelen tot 
dekking, overschrijving en betaling uit onvoo,·
ziene uitgaven geregeld. 

31 December 1909. WET, tot vaststelling van 
het ee,·ste hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1910. S. 459. 

Bij deze wet wordt het Iste hoofdstuk der 
begrooting van Staatsuitgaven voor het dienst
jaar 1910, betreffende het Huis der Konin,qin, 
vastgesteld als volgt: 

Art. 1. Inkomen van de Koningin. f 600,000 
,, '..!. Inkomen van de Koningin-

W eduwe. ,, 150,000 
Art. 3. Onderhoud der Koninklijke 

paleizen. " 50,000 

f 800,000 

31 December 1909. WET , tot vaststelling van 
het zevende hoofdstuk A der Staatsbe
grooting voor het dienstjaar 1910. . 460. 

Hij deze wet wordt het VIIde hoofdstuk A 
der begrooting van Staatsuitgaven voor het 
dienstjaar 1910, betreffende de Nationale Schuld, 
vastgesteld zooals hi erna verkort volgt: 

l • Afd.: InterestP.n enz. . . f 31 ,351,256.30 
2• Amortisatie en aflos-

sing van rentegevende N atio
nale Schuld . . . 

3• Afd .: Onvoorz. uitgaven. ,, 
4,958,000.-

25,000.-

f 36,334,256.30 

31 December 1909. WE'l', tot aamv1Jzmg van 
de middelen ter goedmaking van de uit
gaven, begrepen in de Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1910. S. 461. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ••• doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat. volgens de artt. 123 en 124 der Grondwet, 
jaarlijks de middelen behooren te worden aan
gewezen tot dekking van alle uitgaven des Rijks, 
in de algemeene begrooting begrepen ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Ter goedmaking van de uitgaven, 

begrepen in de algemeene begrooting voor het 
dienstjaar 1910, zullen over dat jaar worden 
gebezigd de middelen en inkomsten hierna om
schreven, te weten : 

A. de directe belastingen : 
1. de grondbelasting, 
2. de personeele belasting, 
3. de belasting op de bedrijfs- en andere 

inkomsten, 
3a. 1/ 3 gedeelte van de krachtens de wet 

van 13 Febrq.ari 1909 (Staatsblad n°. 49) ge
heven wordende tien opcenten op de belasting
op de bedrijfs- en andere inkomsten, over het 
belastingjaar 1909-1910, 

4. de vermogensbelasting, 
4a. 1/ 3 gedeelte van de krachtens de wet 

van 13 Februari 1909 (Staatsblad n°. 49) geheven 
wordende tien opcenten op de vermogensbe
lasting, over het belastingjaar 1909-1910; 

B. de accijnzen : 
5. de accijns op de suiker, 
6. de accijns op den wijn, 
7. de accijns op binnenlandsch en buiten-

landsch gedistilleerd, 
8. de accijns op het zout, 
9. de accijns op bieren en azijnen, 
10. de accijns op het geslacht; 
C. de indirecte belastingen : 
ll. de rechten en boeten van zegel, 
lla. vijftig opcenten op de rechten en boe

ten van zegel, met uitzondering van die genoemd 
bij de letters a, b en c van artikel 13 der wet 
van 11 Juli 1882 (Staat.sblad n°. 93) en bij de 
wet van 24 Mei 1897 (Staatsblad n°. 155), 

12. de rechten en boeten van registratie, 
13. de rechten en boeten van hypotheek, 
14. de rechten en boeten van successie en 

van overgang bij overlijden, 
14a. acht en dertig opcenten op de rechten 

en boeten van successie en overgang bij over
lijden; 

D. de rechten op den invoer: 
15. de rechten op den invoer, 
16. de rechten op het formaatzegel, in ge

bruik bij de heffing van rechten op den invoer, 
16a. vijftig opcenten op het formaatzegel 

voornoemd; 
E. de waarborg en de b•lasting der gouden 

en zilveren werken : 
17. de belasting op de gouden en zilveren 

werken, 
18. het essaailoon in geval van verbreking 

der werken en voor gehalteproeven, welke geene 
betaling van belasting ten gevolge hebben; 

F. de inkomsten der domeinen, wegen en 
vaartim.: 

19. cfe inkomsten van de gewone domeinen, 
enz., 

20. de inkomsten van het domein van 
Oorlog, 

21. de inkomsten van de groote wegen, 
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22. de inkomsten van vaarten, veren en het Grootboek der Nationale Schuld. ren·tende 
havens; 

G. 23. de opbrengst der posterijen ; 
H . 24. de opbrengst der Rijkstelegrafen en 

-telephonen; 
I. 25. de opbrengst der Staatsloterij ; 
J . 26. de opbrengst der uitgifte van akten 

voor de jacht en visscherij; 
K. 27. de opbrengst der loodsgelden; 
L. het recht op de mijnen : 
28. het vaste en proportioneele recht op 

de mijnen, 
28a. vijftien opcenten \ran het recht op de 

mijnen voor kwade posten en collecteloon ; 
M. 29. het aandeel \ran het Rijk in de op

brengst \ran de exploitatie der Staatsspoor
wegen; 

N. 30. het aandeel van den Staat in de win
sten van de Nederlandsche Bank, ingevolge de 
wet van 31 December 1903 (Staatsblad no. 335); 

0. 31. de in art. 2 bedoelde bijdrage uit 
het Fonds, voortspruitende uit koopprijzen van 
domeinen; 

P. 32. de leges geheven inge\rolge de wet 
van 9 Mei 1890 (Staatsblad n°. 80), gewijzigd bij 
die van 29 December 1893 (Staatsblad n°. 246) ; 

Q. aandeel van de geldmiddelen van Neder
landsch-I ndië in de uitgaven wegens de Nationale 
Schuld: 

33. het aandeel van de geldmiddelen van 
Nederlandsch-Indië in de uitgaven wegens uit
gifte of beleening van bewijzen van vlottende 
schuld, 

34. het aaudeel van de geldmiddelen van 
Nederlandsch-Indië in de uitgaven voor renten, 
kosten en aflossing van drie ten honderd rente
gevende Nationale Schuld; 

R. 35. de opbrengst van voor het publiek 
verkrijgbaar gestelde stukken; 

S. de verschillende ontvangsten en toevallige 
baten het Departement van Buitenlandsche Zaken 
betreffende : 

36. de consulaatrechten, 
37. de door de Chineesche Regeering ver

schuldigde schadevergoeding ter zake van de 
onlusten in 1900, 

38. de bijdragen voor pensioen van bur
gerlijke ambtenaren onder het Departem~nt 
van Buitenlandsche Zaken ressorteerende. 

39. de opbrengst der verkochte Rijksgoe
deren en -eigendommen, 

40. de andere ontvangsten niet t ot de ge
noemde behoorende ; 

T. de verschillende ontvangsten en toevallige 
baten het Departement van Justitfo betreffende : 

41. de inkomsten \ran den Hoogen Raad 
van Adel en de renten van de te zijnen name op 

l HJ • 

2½ ten honderd, ingeschreven kapitalen, 
42. de inkomsten voortvloeiende uit den 

arbeid in de gevangenissen en de Rijkswerk
inrichtingen, 

43. de baten het beheer van den gewonen 
dienst der gevangenissen en der Rijkswerkin
richtingen betreffende, 

44. de inkomsten voortvloeiende uit den 
dienst van het Rijkstucht- en -opvoedinge
,vezen, 

45. de inkomsten inge-volge de wet van 
30 September 1893 (Staatsblad n°. 146), hou
dende bepalingen op de fabrieks- en handels
merken, 

46. de gerechtelijke boeten, 
47. de bijdrage voor pensioen van burger

lijke ambtenaren onder het Departement van 
Justitie ressorteerende, 

48. de opbrengst der verkochte Rijksgoe
deren en -eigendommen, 

49. de andere ontvangsten niet tot de ge
-noemde behoorende ; 

V. de verschillende ontvangsten en toevallige 
baten het Departement van B innenlandsche Zaken 
betreffende : 

50. de bijdrage van de gemeente Rotterdam 
in de kosten der aldaar bestaande Rijksinrich
ting tot opleiding van \rroedvrouwen, 

51. de baten voortvloeiende uit het beheer 
van de Rijkskrankzinnigengestichten, 

52. de baten \roortvloeiende uit het beheer 
van het Universiteitsziekenhuis te Leiden, 

53. de baten voortvloeiende uit het beheer 
van de olinieken der Rijksuniversiteit te 
Utrecht, 

54. de bijdragen voor het volgen der lessen 
aan de Rijksuniversiteiten, 

55. de betalingen voor het afleggen der exa
mens bedoeld bij art. 138 der wet tot regeling 
van het hooger onderwijs, 

56. de bijdragen voor het volgen der lessen 
aan de Technische Hoogeschool, 

57. de betalingen voor het afleggen der 
examens aan de Technische Hoogeschool, 

58. de bijdragen van leerlingen op de Rijks
hoogere burgerscholen, 

59. de bijdragen van gemeenten in d.e kos
ten van Rijks-hoogere burgerscholen, 

60. de bijdragen van gemeenten in de stich
ting van Rijks-hoogere burgerscholen, 

61. de schoolgelden van leerscholen. Ver
bonden aan de Rijkskweekscholen van onder
wijzers, 

62. de betalingen voor het afleggen der 
examens bedoeld bij art. 88 der wet, tot regeling 
van het lager onderwijs, 
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63. de bijdragen voor pensioen van onder
wijzers bij de lagere scholen, 

64. de teruggaven door gemeenten ter zake 
van hetgeen door baar, volgens art. 48 der wet 
tot regeling van het lager onderwijs, over 1908 
te veel is genoten, 

65. de bijdragen van kweekelingen der Rijks
academie van beeldende kunsten, 

66. de schoolgelden van leerlingen aan de 
Rijksnormaalschool voor teekenonderwijzers, 

67. de schoolgelden van leerlingen aan de 
Rijksschool voor kunstnijverheid, 

68. het batig slot van het Fonds der Alge
meene Landsdrukkerij , 

69. de opbrengst van het verkort verslag 
van de vergaderingen der Tweede Kamer van 
de Staten-Generaal, 

70. de bijdragen voor pensioen van burger
lijke ambtenaren onder het Departement van 
Binnenlandsche Zaken ressorteerende, 

71. de opbrengst der verkochte Rijksgoe
deren en -eigendommen, 

72. de andere ontvangsten niet tot de ge
noemde behoorende ; 

V. de verschillende ontvangsten en toevaUige 
baaien het Departement van Marine betreffende : 

73. de bijdrage voor de opleiding van adel
borsten bij het K oninklijk Instituut voor de 
n1arine, 

74. de bijdragen voor de opleiding van ad
spirant-administrateurs, 

75. de bijdragen voor de opleiding van ad
spirant-machinisten, 

76. de uitkeering van Bdgië wegens de vuur
gelden op de W ester-Schdde, 

77. de vergoeding door Bdgië, ingevolge 
artikel 11 van de overeenkomst van 27 October 
1904, goedgekeurd bij de wet van 12 December 
1005 (Staatsblad n°. 316), betreffende de ver
betering der verlichting van de W ester-Schdde, 

78. de teruggave door Bdgië van de trakte
menten van de opzichters en lichtwachters bij 
de verlichting op de W ester-Schel,de, 

79. de bijdragen voor pensioen van burger
lijke ambtenaren onder het Departement van 
Marine ressorteerende, 

80. de opbrengst der verkochte Rijksgoede
ren en -eigendommen, 

81. de andere ontvangsten niet tot de ge
noemde behoorende ; 

W. de verschillende ontvangsten en toevallige 
baten het Departement van Financiën betreffende : 

82. de verjaarde renten, 
83. de inkomsten van de Grootboeken der 

Nationale Schuld, 
84. de baten van 's Rijks Munt, 
85. de vergoeding door provinciën en ge-

meenten, in 1910 verschuldigd, voor de invor
dering van opcenten op de grondbelasting over 
bet dienstjaar 1909, op de personeele belasting 
over het dienstjaar 1908 en op de bedrijfs- en 
vermogensbelastingen over het belastingjaar 
1908/1909, 

86 . . de teruggave wegens het aandeel der 
niet ten behoeve van 's Rijks kas geheven op
centen in de kwade posten op de grondbelasting 
en op de personeele belasting over het dienst
jaar 1907, 

87. het aandeel van 75 ten honderd in de 
opbrengst van de boeten en verbeurd verkla
ringen bij de personeele belasting, de rechten 
op den invoer en de accijnzen vallende, 

88. de kosten van vervolging tot invordering 
van directe belastingen aan de schatkist ver
vallen, 

89. de leges aan de schatkist vervallen, 
90. de ontvangsten wegens houtgeest, ge

bezigd tot vermenging van gedistilleerd, en 
wegens stoffen gebezigd tot vermenging van 
zout, 

91. de ontvangsten wegens verricntingen 
betrekkelijk het kadaster, 

92. de opbrengst van het door de landmeters 
en de boekhouders van het kadaster voor par
ticulieren verrichte werk, na aftrek van het 
hun daarvan toekomende gedeelte, 

93. de annuïteiten van voorschotten inge
volge art. 33 der Woningwet, 

94. de rente van voorschotten aan h et 
Tiendfonds, 

95. ·de geconsigneerde gelden, waarvan het 
recht van uitkeering in 1910 vervalt, 

96. de bijdragen voor pensioen van burger
lijke ambtenaren tot de Hooge Staatslichamen 
behoorende, 

97. de bijdragen voor pensioen van burger
lijke ambtenaren onder het Departement van 
Financiën ressorteerende, 

98. de opbrengst der verkoch te Rijksgoe
deren en -eigendommen, 

99. de andere ontvangsten niet tot de ge
noemde behoorende ; 

X. de verschillende ontvang~ten en toevallige 
baten het Departement van Oorlog betreffende : 

100. de bijdragen voor de opleiding van 
cadetten bij de Koninklijke Militaire Academie, 

101. de bijdragen voor de opleiding van 
cadetten aan do Cadettenschool, 

102. de teruggaven va.n voorschotten aan 
officieren verstrekt, tot aanschaffing van paar-
den, · 

103. de bijdragen voor pensioen van bur
gerlijke ambtenaren onder het Departement van 
Oorlog ressorteerende, 



31 DECEMBER 1909. 

104. de opbrengst der verkochte Rijksgoe
deren en -eigendommen , 

105. de andere ontvangsten niet tot de ge
noemde behoorenda ; 

Y. de verschülende ontvangsten en toemllige 
baten het Departement van Waterstaat betrefjende : 

106. de baten voortvloeiende uit het beheer 
van de Rijks vischhal en -visschershaven te 
IJmuiden, 

107. de teruggave door Bdgië van de kosten 
van verbetering van het kanaal van Gent naar 
T erneuzen, 

108. de toevallige baten voortvloeiende uit 
den aanleg der Staatsspoorwegen, 

109. de rente door de gemeente Venlo ver
schuldigd van het haar verleende voorschot 
voor het inrichten der spoorwegbrug over de 
Maas voor gewoon verkeer, 

ll0. de teruggaven van voorschotten voor 
den aan leg van spoorwegen met beperkte 
snelheid, 

111. de uitkeering van Bdgië volgens art. 10 
van de ornreenkomst van 31 October 1879, 
goedgekeurd bij de wet van 22 April 1880 
(Staatsblad n°. 63), voor werken voor de uit
loozing der Vlaamsche wateren, 

112. de bijdragen in de kosten van aanleg 
en onderhoud van landswerken, 

113. de rente à 3 ten honderd over het voor
schot aan de Noordoosterlocaalspoorwegmaat
schappii verstrekt ingevolge a rtikel 11 der 
overeenkomst, goedgekeurd bij de wet van 
15 Juli 1898 (Staatsblad n°. 185), en dividend 
over de aandeelen dier Maatschappij in het 
bezit van het Rijk, 

114. de baten en opkomsten voortvloeiende 
uit den dienst der posterijen, 

115. de baten en opkomsten voortvloeiende 
uit den dienst der Rijkstelegrafen en -telephonen, 

116. de teruggave van de uit de Staatsbe
grooting bestreden kosten van de Rijkspost
spaarbank, 

117. de bijdragen voor pensioen van bur
gerlijke ambtenaren onder het Departement 
van Waterstaat ressorteerende, 

118. de opbrengst der verkochte Rijksgoe
deren en -eigendommen, 

119. de andere ontvangsten niet tot de ge
noemde behoorende ; 

Z. de vrrschillende ontvangsten en toevallige 
baten het Departement van Landbouw, Nijverheid 
en Handel betrefjende : 

120. de baten voortvloeiende uit het beheer 
der Rijkslandbouwinrichtingen te Wageningen, 

121. de bijdrage uit de geldmiddelen van 
Nederlandsch -Indië in de kosten van de Rijks
hoogere land-, tuin- en boschbouwschool, 

122. de bijdragen van leerlingen der Rijks
zuivelschool te Bolsward en de bijdrage der 
provincie Friesland in de kosten dier school, 

123. de bijdragen van leerlingen op de win
terscholen, 

124. de inkomsten van het hengstveulen
depot te B ergen op Zoom, 

125. de ontvangsten wegens Rijkskeuring 
van hengsten, 

126. de baten voortvloeiende uit het beheer 
van 's Rijks veeartsenijschool, 

127. de baten voortvloeiende uit het Ko
ninklijk besluit van 2 September 1904 (Staats
blad n°. 219), houdende bepalingen ter bestrij
ding van tuberculose onder het rundvee, 

128. de baten voortvloeiende uit de keuring 
van voor uitvoer bestemd vleesch, 

129. de baten voortvloeiende uit het be
heer van 's Rijks seruminrichting, 

130. de opbrengst der Rijkslandbouwproef
stations, 

131. de justeerloonen van gewichten, 
132. de baten voortvloeiende uit het Staats

mijnbedrijf, na aftrek van de vrachten en ver
dere onkosten op den verkoop van de producten 
vallende, 

133. de bijdragen voor pensioen van bur
gerlijke ambtenaren onder het Departement van 
Landbouw, Nijverheid en Handel ressorteei-ende, 

134. de opbrengst der verkochte Rijksgoe
deren en -eigend ommen, 

135. de andere ontvangsten niet tot de ge
noemde behoorende ; 

AA. de verschillende ontvangsten en toevallige 
baten het Departement van Koloniën betrefjende: 

136. de rente door de kolonie Suriname ver
schuldigd van het voorschot voor den aanleg 
van een spoorweg naar het Lawa-gebied, 

137. het aandeel in de ontvangsten wegens 
kabeltaksen uit de door de Deutsch-Nieder
ländische-Telegraphen-Gesellschaft geëxploi
teerde lijnen in Nederlandsch-Indië, 

138. de bijdragen voor pensioen van bur
gerlijke ambtenaren onder het Departement van 
Koloniën ressorteerende, 

139. de opbrengst der verkochte Rijksgoe
deren en -eigendommen, 

140. de andere ontvangsten niet tot de ge
noemde behoorende. 

2. Van het voordeelig slot der rekening van 
het Fonds voortspruitende uit koopprijzen van 
domeinen, over het jaar 1909 en de in 1910 te 
ontvangen koopprijzen van domeinen en af
koopprijzen van tiendrecht, jacht- en visch
recht en grondrenten, eeuwigdurende erfpach. 
ten en dergelijke praestatiën , wordt een bedrag 
van zeshonderd duizend gulden toegevoegd aan 
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de middelen tot goedmaking der uitgaven, 
begrepen in de Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1910. 

3. Naar aanleiding Van art. 35 der wet van 
21 April 1810 (Bulletin des Loi~, n°. 285) wordt 
het proportioneel recht op de mijnen voor het 
jaar 1910 bepaald op twee en een half ten honderd 
der zuivere opbrengst. 

uitgifte van schatkistbiljetten en schatkist
promessen of door beleening van schatkist
biljetten tot een bedrag van ten hoogste twaalf 
millioen gulden. 

5. Deze wet treedt in werking op 1 Ja
nuari 1910. 

Lasten en bevelen, enz. 

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 afwachting van n adere 
wettelijke bepalingen, worden voorzien door 

Gegeven te 's Gravenhage, den 3lsten Do
cember 1909. 

(get.) WIL H .EL l1 INA. 
Dt Minister van 1'ina11cilin, (.get.) KOLK111AN , 

(Ui t,qeg. 1 Jan. 1910.) 

S T A A T S B E G R O O T I N G V O O R H E T D I E N S T J A A R 1 9 1 0. ' 

WET OP DE MIDDELEN. 

Raming voor het dienstjaar 1910. 

BENAMING DER MIDDELEN OF INKOMSTEN. 

A. Directe belastingen. 
1. Grondbelasting . 
Af : ontheffingen, kwijtscheldingen en oninbare posten 

f 14,690,000.-
40,000.-

2. Personeele belasting . f 11,900,000.-
Af: ontheffingen, verminderingen, afschrijvingen en onin-

bare posten . 690.000.-

3. Belasting op bedrijfs- en andere inkomsten 
3a. 10 opcenten op die belasting (1/ 3 gedeelte) 

10,125,000.-
320,000.-

f 10,445,000.
Af : a. ontheffingen, verminderingen, afschrijvingen, terug-

gaven en oninbare posten . / 348,000.-
b. uitkeering aan de geldmiddelen van Ne

derlandach-lndië volgens de wet van den 9den 
April 1897 (Staatsblad n°. 84) . 760,000.-

-----., 1,108,000.-

4. Vermogensbelasting 
4a. 10 opcenten op die belasting (1/ 3 gedeelte) 

. f 8,900,000.-
280,000.-

/ 9, 180,000.-
Af : ontheffingen, kwijtscheldingen, verminderingen, afschrij

vingen en oninbare posten, welke in 1910 worden betaald . ., 32,000.-

B. Accijnzen. 
5. Suiker . . 
6. Wijn. 
7. Binnenlandsch en buitenlandsch gedistilleerd 
8. Zout. 
9. Bieren en azijnen 

10. Geslacht . . 

. f 22,800.000.-
1,630,000.-

,, 31,400,000.-
1,720,000.
l,290,000.-
4,850,000.-

Beloop 
per middel of 

inkomst. 

f 14,650,000.-

11,210,000.-

9,337,000.-

9,148,000.-

63,690,000.-
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BENAMING DER MIDDELEN OF INKOMSTEN. 

C. Indirecte belastingen. 

11. Zegelrech ten 
50 opcenten op zegelrechten . 

12. Registratierechten. 
13. Hypotheekrechten 
14. Rechten van successie en van over

gang bij overlijden . 
38 opcenten op die rechten . . 

/ 5,275,000.-
625,000.-

10,450,000.-

D. Rechten op den invoer. 
15. Rechten op den invoer. 
16. Formaatzegel. 
50 opcenten op het formaatzegel 

/ 15,000.
. . ,, 7,500.-

5,900,000.-
6,550,000.-

680,000.-

3,971,000.
" 14,421,000.-

/ 12,600,000.-

22,500.-

E. Waarborg en belasting der gouden en zilveren werken. 
17. Belasting. . . / 425,000.-
18. Essaailoon in geval van verbreking der werken en voor 

gehalteproeven , welke geene betaling van belasting ten 
gevolge hebben. . 500.-

F. Domeinen, enz. 
19. Inkomsten van de gewone domeinen 
20. Inkomsten van het domein van Oorlog 
21. Inkomsten van de groote wegen 
22. Inkoµisten van vaarten, veren en havens 

G. 23. Opbrengst der posterijen . 
H. 24. Opbrengst der Rijkstelegra/en en telephonen 
I. 25. Opbrengst der Staatsloterij 

/ l,410,000.-
75,000.-
41,000.-

103,000.-

J . 26. Opbrengst der u.itgegeven aktm voor de jacht en visscherij . 
K. 27. Loodsgelden. . . . . 

L. Recht op de mijnen. 
28. Vast recht en proportioneel recht . 
15 opcenten voor kwade posten en collecteloon. 

Totaal van de middelen A-L . 

. / 29,810.-
4,470.-

M. 29. Aandeel van het Rijk in de opbrengst van de exploitatie der Staats
spoorwegen '. 

~ . 30. Aandeel van den Staat, ingevolge de wet van den 3lsten December 
1903 (Staatsblad n°. 335), in de winsten der Nederlandsche Bank, zijnde één 
vierde gedeelte der over het boekjaar 1909/1910 en drie vierde gedeelten der! 
over het boekjaar 1910/1911 den Staat toekomende winsten . . . . . . 

0. 31. De in artikel 2 der Middelenwet bedoelde bijdrage uit het Fonds ll 
voortspruitende uit koopprijzen van domeinen . 

P. 32. Leges, geheven ingevolge de wet van den 9den Mei 1890 (Staatsblad 
n°. 80), gewijzigd bij die van den 29sten December 1893 (Staatsblad n°. 246)_ 1 
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Beloop 
per middel of 

inkomst. 

/ 27,551,000.-

12,622,500.-

425,500.-

l ,629,000.-
14,789,000.-
3,800,000.-

654,000.-
156,000.-

2,800,000.-

34,280.-

/ 172.496,280.-

4,188, 140.-

2,315,000.-

600,000.-

197,000.-
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BENAMING DER MIDDELEN OF INKOMSTEN. 

Q. Aandeel van de geldmiddelen van Nederlandsch-Indië in de uitgaven 
wegens de Nationale Schuld. 

33. Aandeel van de geldmiddelen van Nederlandsch-lndië in de uitgaven wegens 
uitgifte of beleening van bewijzen van vlottende schuld . . f 100,000.-

34. Aandeel van de geldmiddelen van Nederlandsch-lndië in 
de uitgaven voor rente, kosten en aflossing van drie ten 
honderd rentegevende schuld . ,, 3,857,500.-

R. 35. Opbrengst van voor het publiek verkrijgbaar gestelde stukken 

S. Verschillende ontvangsten en toevallige baten het Departement van 
Buitenlandsche Zaken betreffende. 

36. Consulaatrechten 
37. Schadevergoeding door de Chineesche Regeering ver

schuldigd, ter zake van de onlusten in 1900 . 
38. Bijdragen voor pensioen van burgerlijke ambtenaren, onder 

het Departement van Buitenlandsche Zaken ressorteerende. 

50,000.-

58,000.-

39. Opbrengst van verkochte rijksgoederen en eigendommen " 
13,000.-

700.-
500.-40. Andere ontvangsten niet tot de genoemde behoorende . .. 

T. Verschillende ontvangsten en toevallige baten het Departement van 
Justitie betreffende. 

41. Inkomsten van den Hoogen Raad van Adel en renten 
van de t e zijnen name op het Grootboek der Nationale Schuld, 
rentende 2 1/; ten honderd, ingeschreven kapitalen 

42. Inkomsten voortvloeiende uit den arbeid in de gevan
genissen en in de Rijkswerkinrichtingen . 

43. Baten, het beheer van den gewonen dienst der gevan
genissen en der Rijkswerkinrichtingen betreffende . 

44. Inkomsten voortvloeiende uit den dienst van het Rijks
tucht- en opvoedingswezen . 

45. Inkomsten ingevolge de wet van den 30sten Septem
ber 1893 (Staatsblad n°. 146), houdende bepalingen op de 
fabrieks- en handelsmerken 

46. Gerechtelijke boeten 
47. Bijdragen voor pensioen van burgerlijke ambtenaren, 

onder het Departement van Justitie ressorteerende 
48. Opbrengst van verkochte rijksgoederen en eigendommen. 
49. Andere ontvangsten niet tot de genoemde behoorende . 

/ 25,000.-

,. 819,800.-

,. 120,700.-

35,000.-

18,500.
" 375,000.-

95,000.-
1,600.-

10,000.-

U. Verschillende ontvangsten en toevall ige baten, het Departement van 
Binnenlandsche Zaken betreffende. 

50. Bijdrage van de gemeente Rotterdam in de kosten der 
aldaar bestaande Rijksinrichting tot opleiding van vroedvrouwen. / 5,000.-

51. Baten voortvloeiende uit het beheer van de Rijkskrank-
zinnigengestichten . 70,000.-

52. Baten voortvloeiende uit het beheer van het Universi-
teits-ziekenhuis te Leiden . 12,000.-

53. Baten voortvloeiende uit het beheer van de klinieken 
d er Rijks-universiteit te Utrecht . 35,000.-

54. Bijdragen voor het volgen der lessen aan de Rijks-univer-
siteiten . ,, 290,000.-

Beloop 
per middel of 

inkomst. 

f 3,957,500.-

20,500.-

122,200.-

l ,500,600.-
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BENAMING DER MIDDELEN OF INKOMSTEN. 

55. Betalingen voor het afleggen der examens, bedoeld bij 
art. 138 der wet tot regeling van het hooger onderwijs . . .f 32,000.-

56. Bijdragen voor het volgen der lessen aan de Technische 
Hoogeschool . ,. 150,000.-

57. Betalingen voor het afleggen der examens aan de Tech-
nische Hoogeschool 22,000.-

58. Bijdragen van leerlingen op de Rijks- hoogere burger-
scholen. ,. 105,000.-

59. Bijdragen van gemeenten in de kosten van Rijks- hoogere 
burgerscholen. 25,300.-

60. Bijdragen van gemeenten in de stichting van Rijks-
hoogere burgerscholen Memorie. 

61. Schoolgelden van leerlingen, verbonden aan de Rijks-
kweekscholen van onderwijzers 14,000.-

62. Betalingen voor het afleggen der examens, bedoeld bij 
art. 88 der wet tot regeling van het lager onderwijs. . 45,000.-

63. Bijdragen voor pensioen van onderw:ijzers bij de lagere 
scholen . ,. 450,000.-

64. Teruggaven door gemeenten ter zake van hetgeen door 
haar, volgens art. 48 der wet tot regeling van het lager 
onderwij s, over 1908 te veel is genoten. ,. 100,000.-

65. Bijdragen van kweekelingen der Rijks-academie van 
beeld~nde kunsten . 5,000.-

66. Schoolgelden van leerlingen aan de Rijksnormaalschool 
voor teekenonderwijzers . 2,500.-

67. Schoolgelden van leerlingen aan de Rijksschool voor 
kunstnijverheid . 2,000.--

68. Batig slot van het Fonds der Algemeene Landsdrukkerij . Memorie. 
69. Opbrengst van het verkort verslag van de vergaderin-

gen der Tweede Kamer van de Staten-Generaal . 5,000.-
70. Bijdragen voor pensioen van burgerlijke ambtenaren, 

onder het Departement van Binnenlandsche Zaken ressorteerende. , , 380,000.-
71. Opbrengst van verkochte rijksgoederen en eigendommen. ,, 1,800.-
72. Andere ontvangsten niet tot de genoemde behoorende. .. 20,000.-
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Beloop 
per middel of 

inkomst. 

------1 f 1,771,600.-

V. Verschillende ontvangsten en toevallige baten het Departement 
van Marine betreffende. 

73. Bijdr&.ge voor de opleiding van adelborsten bij het Ko-
ninklijk Instituut voor de Marine . / 34,100.-

74. Bijdragen voor de opleiding van adspirant-administra-
teurs 

75. Bijdragen voor de opleiding van adspirant-machinisten. ,, 
76. Uitkeering van Bdgië wegens de vuurgelden op de 

Wester-Schdde . 
77. Vergoeding door Bdgië ingevolge art. 11 van de overeen

komst van den 27sten October 1904, goedgekeurd bij de wet 
van den 12den December 1905 (Staatsblad n°. 316), betreffende 
de verbetering der verlichting op de W ester-Schdde. 

78. Teruggave door Bdgië van de traktementen van de op· 
zichters en lichtwachters bij de verlichting op de Wester-Schelde. 

79. Bijdragen voor pensioen van burgerlijke ambtenaren 
onder het Departement van Marine ressorteerende. 

1,975.-
7,840.-

10,000.-

30,000.-

9,450.-

20,000.-
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80. Opbrengst van verkochte rijksgoerleren en eigendommen. 
81. Andere ontvangsten niet tot de genoemde behoorende. 

f 14:1,000.-
20,000.·-

Beloop 
per middel of 

inkomst. 

______ , f 276,365.-

W. Verschillende ontvangsten en toevallige bnten het Departement van 
Financiën betrefjende. 

82. Verjaarde renten . / 19,500.-
83. Inkomsten van de Grootboeken der Nationale Schuld . ., 18,000.-
84. Baten van 's Rijks Munt " 391,500.-
85. Vergoeding door provinciën en gemeenten voor de invor

dering van opcenten op de grondbelastin~ over het dienstjaar 
1909, op de personeele belasting over het dienstjaar Hl08 en 
op de bedrijfs- en vermogensbelastingen over het belastingjaar 
1908/1909 . 

86. Teruggave wegens het aandeel der niet ten behoeve van 
'sRijks kas geheven opcenten in de kwade posten op de grond-

., 374,600.-

belasting en op de personeele belasting over het dienstjaar 1907. ., 266,000.-
87. Aandeel van 75 ten honderd in de opbrengst van de boeten 

en verbeurd verklaringen bij de personeele belasting, de rechten 
op den invoer en de accijnzen vallende 

88. Kosten van vervolging tot invordering van directe be
lastingen aan de schatkist vervallen 

89. Leges aan de schatkist vervallen 
90. Ontvangsten wegens houtgeest, gebezigd tot vermen

ging van gedistilleerd en wegens stoffen, gebezigd tot vermen
ging van zout . 

91. Ontvangsten wegens verrichtingen betrekkelijk het ka
daster . 

92. Opbrengst van het door de landmeters en boekhouders 
van het kadaster voor particulieren verrichte werk, na aftrek 
van het hun daarvan toekomende gedeelte . 

93. Annuiteiten van voorschotten ingevolge art. 33 der 
Woningwet: 

ei. rente. 
b. aflossing 
94. Rente van voorschotten aan het Tiendfonds 
95. Geconsigneerde gelden, waarvan het recht van uitkeering 

in 1910 vervalt . 
96. Bijdragen voor pensioen van burgerlijke ambtenaren, tot 

de Hooge Staatslichamen behoorende. 
97. Bijdragen voor pensioen van burgerlijke ambtenaren, 

onder het Departement van Financiën ressorteerende 

50,000.-

., 145,000.
" 220,000.-

109,000.-

72,000.-

51,000.--

22,720.-
5,922.-

49,000.-

98. Opbrengst van verkochte Rijksgoederen en eigendommen. ., 

3,500.-

5,800.-

172,000.-
6,000.-

70,000.-99. Andere ontvangsten niet tot de genoemde behoorende. ., 

X. Verschillenàe ontvangsten en toevallige baten het Departement van 
Oorlog betrefjende. 

100. Bijdragen voor de opleiding van cadetten bij de Ko-
ninklijke Militaire Academie . / 70,000.-

101. Bijdragen voor de opleiding van cadetten aan de Ca-
dettenschool . 16,200.-

102. Teruggaven van voorschotten aan officieren verstrekt 
tot aanschaffing van paarden . . 2,000.-

2,051,542.-
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103. Bijdragen voor pensioen van burgerlijke ambtenaren, 
onder het Departement van Oorlog ressorteerende f 17,000.-

104. Opbrengst van verkochte rijksgoederen en eigendommen. ,. 300,000.-
105. Andere ontvangsten niet tot de genoemde behoorende. ,. 18,000.-

IJ. Verschillende ontvangsten en toevallige baten het Departement van 
Waterstaat betreffende. 

106. Baten voortvloeiende uit het beheer van de Rijksvischhal 
en visschershaven te IJmuiden. . f 135,500.-

107. Teruggave door België van de kosten van verbetering 
van het kanaal van Gent naar T erneuzen 

108. Toevallige baten voortvloeiende uit den aanleg der 
Staatsspoorwegen . 

109. Rente door de gemeente Venlo verschuldigd van 
het haar verleende voorschot voor het inrichten der spoor
wegbrug over de Maas voor gewoon verkeer . 

ll0. Teruggave van voorschotten voor den aanleg van spoor
wegen met beperkte snelheid 

Il l. Uitkeering van België volgens art. 10 van de overeen
komst van den 3lsten October 1S79, goedgekeurd bij de wet 
van den 22sten April 1880 (Staatsblad n°. 63), voor werken de 
uitloozing der Vlaamsche wateren. 

112. Bijdragen in de kosten van aanleg en onderhoud van 
landswerken . . 

ll3. Rente à 3 ten honderd over het voorschot aan de N.-O. 
Locaalspoorwegmaatschappij verstrekt, ingevolge art. 11 der 
overeenkomst, goedgekeurd bij de wet van 15 Juli 1898 (Staats
blad n°. 185) en dividend over de aandeelen dier maatschappij 

,. 200,000.-

28,000.-

900.-

5,300.-

,. 5S,300.- , 

665,900.-

in het bezit van het Rijk . ,. 150,000.-
114. Baten en opkomsten, voortvloeiende uit den dienst der 

posterijen 61,000.-
115. Baten en opkomsten, voortvloeiende uit den dienst der 

Rijks-telegrafen en telefonen . 32,000.-
ll6. Teruggave van de uit de Staatsbegrooting bestreden 

kosten van de Rijkspostspaarbank . ,. 749,746.-
117. Bijdragen voor pensioen van burgerlijke ambtenaren, 

onder het Departement van Waterstaat ressorteerende . ,. 305,000.-
118. Opbrengst van verkochte rijksgoeder!'Jl en eigendommen. ,. 25,000.-
119. Andere ontvangsten niet tot de genoemde behoorende. ,. 5,000.-

Z. Verschillende ontvangsten en toe11allige baten het Departement van 
Landbouw, Nijverheid en Handel betreffende. 

120. Baten voortvloeiende uit het beheer der Rijksland-
bouw-inrichtingen te Wageningen. . f 

121. Bijdrage uit de geldmiddelen van Nederlandsch-lndië in 
de kosten van de Rijks-hoogere land-, tuin- en boschbouwschool. ,, 

122. Bijdragen van leerlingen der Rijkszuivelschool te Bolsward 
en de bijdrage der provincie Friesland in de kosten dier school. ,. 

123. Bijdragen van leerlingen op de winterscholen . 
124. Inkomsten van het hengstveulendepót te Bergen op Zoom. ,, 
125. Ontvangsten wegens Rijkskeuring van hengsten . 

19,800.-

20,000.-

2,600.-
2,900.-

12,200.-
1,000.-

745 

Beloop 
per middel of 

inkomst . 

423,200.-

2,421,646.-

' 

-
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126. Baten voortvloeiende uit het beheer van 's Rijks vee
artsenijschool 

127. Baten voortvloeiende uit het Koninklijke besluit van 
2 September 1904 (Staatsblad n°. 219), houdende bepalingen 
ter bestrijding van tuberculose onder het rundvee. 

128. Baten voortvloeiende uit de keuring van voor uitvoer 
bestemd vleesch. 

129. Baten voortvloeiende uit het beheer van 's Rijksserum-
inrichting . 

130. Opbrengst der Rijkslandbouwproefstations . 
131. Justeerloonen van gewichten 
132. Baten voortvloeiende uit het Staatsmijn bedrijf, na aftrek 

van de vrachten en verdere onkosten op den verkoop van 
de producten vallende . 

133. Bijdragen voor pensioen van burgerlijke ambtenaren, 
onder het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel 
ressorteerende . 

134. Opbrengst van verkochte rijksgoederen en eigendommen. 
135. Andere ontvangsten niet tot de genoemde behoorende. 

f 28,000.-

., 150,000.-

., 150,000.-, 

2,500.-
40,000.-
20,000.-

,, 1,327,000.-

87,000.-
6,000.-

10,000.-

AA. Verschillende ontvangsten en toevallige baten het Departement 
van Koloniën betref/ende. 

136. Rente, door de kolonie Suriname verschuldigd van het 
voorschot voor den aanleg van een spoorweg naar het Lawa
gebied . 

137. Aandeel in de ontvangsten wegens kabeltaksen uit de 
door de "Deutsch-Niederländische-Telegraphen-Gesellschaft" ge
exploiteerde lijnen in Nederlandsch-Indië--. 

138. Bijdragen voor pensioen van burgerlijke ambtenaren, 
onder het Departement van Koloniën ressorteerende. 

139. Opbrengst van verkochte rijksgoederen en eigendommen. 
140. Andere ontvangsten niet tot de genoemde behoorende. 

Totaal 

/ 220,500.-

73,000.-

7,000.-
400.-

5,000.-

Beloop 
per middel of 

inkomst. 

l,8ï9.000.-

305,900.-

/ 194,526,473.-

31 December 1909. WET, tot aanvulling van 
de middelen ter goedmaking van de uit
gaven, begrepen in de Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1910. S. 462. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . . . doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging hebben genomen, 
dat de toestand van 's lands financiën, in af
wachting van de totstandkoming van maatre
gelen van duurzamen aard tot versterking der 
middelen, alsnog maatregelen van tijdPlijken 
aard vordert en dat te dien einde eene aan
vulling noodig is van de middelen ter goed
making van de uitgaven, begrepen in de Staats
begrooting voor het dienstjaar 1910 ; 

Art. 1. Er worden geheven tien opcenten op: 
a. de aanslagen in de belasting op bedrijfs

en andere inkomsten, over het belastingjaar, 
loopende van 1 Mei 1910 tot en met 30 April 
1911, op te leggen aan de sub a en c- k van 
artikel 1 der wet op die belasting bedoelde 
belastingplichtigen, alsmede aan de sociëteiten ; 

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

b. de aanslagen in de belasting op bedrijfs
en andere inkomsten, op te leggen aan de sub 
b van artikel 1 der wet op die belasting be
doelde belastingplichtigen, beha! ve de socië· 
teiten, wegens nitdeelingen als bedoeld in ar
tikel 5, § 1, dier wet, betrekking hebbende op 
een boekjaar, welks einde valt in het hiervo
ren sub a genoemde belastingjaar ; 

c. de aanslagen in de vermogensbelasting 
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over het belastingjaar loopende van 1 Mei 1910 
tot en met 80 April 1911. 

2 . Van de opbrengst wegens de volgens het 
voorgaande artikel geheven opcenten wordt 2/ 3 
toegevoegd aan de middelen ter goedmaking 
van de uitgaven, begrepen in de Staatsbe
grooting voor het dienstjaar 1910. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 3lsten De

cember 1909. 
(qet. ) WILHELMINA. 

De Minister t•an Financiën, 
(ge t. ) KoLKMAN. 

(Uitgeg. 19 Jan. 1910.) 

81 Dece,nber 1909. WET, houdende voorziening 
in het kas-tekort van den Indischen dienst 
in 1910. S. 463. 

Bij deze wet wordt de Minister van Finan
ciën bevoegd verklaard om, bij het openen van 
kredieten aan den Minister van Koloniën 
gedurende het jaar 1910, het bedrag der vol
gens artikel 88 der Indische Comptabiliteits
wet (Staatsblad 1895, no. 145 en 1908, n°. 172) 
in 's Rijks schatkist gestorte gelden te boven 
te gaan met eene som van dertig millioen 
gulden. 

De Minister van Financiën zal in dat voor
schot aan de Indische kas mogen voorzien 
door uitgifte of beleening van bewijzen van 
vlottende schuld, met inachtneming van de 
daaromtrent bestaande of nog vast te stellen 
wette!ijke bepalingen. 

81 December 1909. WET, tot wijziging en ver
hooging van het vijfde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1909. 
s. 464. 

Bij deze wet worden : 
de volgende artikelen van hoofdstuk V der 

Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1909 
verhoogd, te weten : 
A rt. 27 met / 23,100. Art. 80 met/ 5,930. 
Art. 62 met f 1,600. Art. 70 met/ 14,460. 
Art. 76 met / 420. Art. 208 met/ 25. 
Art. 219 met / 1,640. Art. 221 met/ 25,000. 
Art. 222 met / 10,000. 

Art. 90 wordt gelezen als volgt : Onderstand 
aan gemeenten die buiten staat zijn in a lle 
of sommige kosten harnr huishouding be
hoor lijk te voorzien / 3890. 

De volgende twee nieuwe a rtikelen inge
voegd: 

Tusschen de artikelen 55 en 56 : 
Art. 55bis. Renteloos voorschot aan de ge

meente Klimmen in de kosten van drink
watervoorziening / 700. 

Tusschen de artikelen 90bis en 91 : 
Art. 90ter. Kosten van het onderzoek naar 

de vermoedelijke lasten van eene pensionnee
ring van gemeenteambtenaren en hunne we
duwen en weezen, met inbegrip van de be
looning voor in 1907 en 1908 deswege verrichte 
werkzaamhedPn f 6550. 

Ten gevolge van voorschreven verhoogingen, 
wijziging en bijvoeging van nieuwe artikelen, 
wordt verhoogd het totaal der IIde afdeeling 
met f 56,650, dat der VIde afdeeling met/ 25 
en dat der VIIde afdeeling met / 36,640, en het 
totaal van het Vde hoofdstuk der Staatsbe
grooting voor het dienstjaar 1909 met / 93,315. 

81 December 1909. WET, houdende verklaring 
van het algemeen nut der onteigening ten 
behoeve van een spoorweg van Drachten 
naar Groningen. S. 465. 

81 December 1909. WET, houdende verklaring 
van het algemeen nut der onteigening ten 
behoeve van een spoorweg van Coevorden 
naar de Pruisische grens in de richting 
van Neuenhaua. S. 466. 

81 December 1909. vVET, houdende verklaring 
van het algemeen nut der onteigening ten 
behoeve van de uitbreiding van het sta
tionsemplacement Apeldoorn. S. 467. 

81 Decembe,· 1909. WET, houdende verklaring 
van het algemeen nut der onteigening ten 
behoeve van een spoorweg van A lkmaa.,· 
door de Zijpe naar Schagen. S. 468. 

81 Decembe,· 1909. WET, tot wijziging van 
artikel 81 der wet 28 Mei 1899 (Staatsblad 
n•. 128), houdende bepalingen ter uitvoe· 
ring van artikel 187 der Grondwet. S. 469. 

WIJ WILHELM.INA, ENZ . •• doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat de noodzakelijkheid is gebleken eener wij. 
,dging der wet van 23 Mei 1899 (Staatsblad 

no. 128), houdende bepalingen ter uitvoering 
van artikel 187 der Grondwet; 

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

Eenig artikel. 

In artikel 81 der wet van 28 Mei 1899 
(Staatsblad no. 128) vervallen de woorden "van 
niet militairen". 
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Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 3lsten De

cember 1909. 
(get.) W I L H E L M I N A. 

De Minister van Oorlog, (get.) W. COOL. 

De Mini.,ter van Justitie, (get.) NEIJSSEN. 
De ~1li11isle,· va11 Mttrine, (get. ) J. WENTllOLT. 

( Uifgeg. 2'2 Jan. 1910.) 

31 Decembe1· 1909. WET, tot verhooging en 
wijziging van het achfst5 hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1909. 
s. 470. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver• 
hoogd, een artikel verminderd en de omschrij
ving van een artikel gewijzigd. 

Ten gevolge hiervan wordt het totaal van 
de XXste afdeeling van het Vlllste hoofdstuk 
der Staatsbegrooting voor 1909, zoomede het 
eindcijfer van dat hoofdstuk, i·erhoogd met 
f 25,000. 

Voorts wordt bij deze wet bepaald, dat in 
de laatste alinea van artikel 2 der wet van 
11 Februari 1909 (Slnatsblad no. 38), tot vast• 
stelling van het VIUste hoofdstuk van ge
noemde begrooting in plaats van "tnsschen de 
artikelen 26 en 27 ; tusschen de artikelen 28 
en 29", gelezen wordt: .,tusschen de artike• 
len 26, 27, 28 en :lll". 

31 December 1909. WET, tot verhooging en 
wijziging van het vierde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1909. 
S. 471. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en de omschrijving van een artikel ge
wijzigd. 

Ten gevolge hiervan worden de totalen van 
de Xde en van de XIde afdeeling van het 
IV de hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1909 respectievelijk verhoogd met 
/75,000 en met/1800 en wordt het eindcijfer 
van dat hoofdstuk verhoogd met J 76,800. 

81 Deeembe,· 1909. BESLUIT, tot wijziging van 
de artikelen 23 en 24 van het Consulai r 
Reglement (Staatsblad 1906, n°. 216). S. 472. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 9 December 
1909, Tweede Afdeeling, no. 25390; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 21 December 1909, i.o. 14) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter voornoemd van den 29 December 1909, 
Tweede Afdeeling, Lo. 26799: 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Artikel 23 van het Consulair Re• 

glement (S taatsblad 1906, no. 215) wordt gele• 
zen als volgt : 

.,1. Bij afwezigheid met verlof van den ti
tularis van een post wordt door hem geene 
verblijfsvergoeding genoten. 

2. Gedurende die afwezigheid komt de hem 
toegekende verblijfsvergoeding ten bate van 
den bezoldigden consulairen ambtenaar van 
Nederland, die hem vervangt. 

3. Wanneer de waarneming van een post, 
gedurende het verlof van den titularis, wordt 
opgedragen aan iemand die niet een bezoldigd 
consulair ambtenaar van Nederland is, wordt 
het bedrag der aan dien waarnemer eventueel 
toe te kennen verblijfsvergoeding door Ons in 
elk afzonderlijk geval vastgesteld. 

4. De waarnemer mag, zonder voorafgaande 
machtiging van Onzen Minister van Buiten
landsche Zaken of van den titularis, geene 
veranderin11: brengen in de inrichting van den 
post." 

2. Artikel 24 van het Consulair Reglement 
(Staafsblacl 1906 n°. 215) vervalt. 

3 . Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der afkondiging. 

On?.e Minister van Buitenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad en gelijktijdig in de 
Staatscourallt zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State en aan de Algemeene Reken• 
kamer. 

's Gravenhage, den 31sten December 1909. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
(get.) R. DE MAREES VAN SWINDEREN. 

(Uitgeg . 7 Jan. 1910.) 

31 Deumber 1909. BESLUIT, tot vernietiging 
van de besluiten van Gedeputeerde Staten 
van Zt<idholland van 10 Februari 1908, 
B, no. 258, 2de afdeeling, G . S. n°. 107/1, 
waarbij in beroep ie gehandhaafd d e intrek
king van de vergunningen voor den ver
koop van sterken drank in het klein van 
W . A. TIMMERMANS en C. ScHOONHF.IM 
te Rotterdam. . 473. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 5 November 1909, 
no. 10~0. afdeeling Binnenlandsch Bestuur, 
betreffende de besluiten van Gedeputeerde 
Staten van Z t<idhollancl van 10 Februari 1908, 
B no. 268, 2de afdeeling, G. S., n°.107/1, waarbij 
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in beroep ie l;'ehandhaafd de intrekking van 
de vergunningen voor den verkoop van eterken 
drank in het klein van W. A. TIMMERMANS 

en C. SCHOONHEIM te Rotterdam ; 
Overwegende, dat aan TIMMERMANS en 

Sc1100NHEIM voornoemd bij besluit van bur
gemeester en wethouders van Rotte·rdam, respec• 
tievelijk van 21 en 14 Januari 1908, ingevolge 
artikel II van de wet van 1 November 1907 
(Staatsblad n°. ~1) tot wij:>:iging van artikel 
28, 4° van de Drankwet -(Staatsblad 1904, n°. 
236), zijn uitgereikt afschriften van de akten 
hunner op grond van het ongewijzigde artikel 
28, 4° der Drankwet, ingetrokken vergunningen; 

dat TIMMERMANS in 1906 en 1907, SCHOON· 

HEIM in 1904, tweemaal veroordeeld is ge
worden op grond van artikel 50, l ste lid, 10. 
en 7°., van de Drankwet, en dat die veroor
deelingen onherroepelijk zijn geworden ; 

dat burgemeester en wethouders van Rot
terda,n, daar TIMMERMANS en ScHOONHEIM 

dus verkeerden in een der gevallen, bedoeld 
bij artikel 8, lste lid, lla, van de Drankwet, 
de hergeven vergunningen, op grond van ar
tikel 28, 1°. van die wet hebben ingetrokken , 
welke intrekking Gedeputeerde Staten van 
Zuidholland bij hunne in hoofde dezes aange
haalde besluiten in beroep àebben gehand
haafd; 

Overwegende, dat artikel II van de wet van 
1 November 1907 (Staatsblad n°. 291), tot wij
ziging van artikel 28, 4°. , van de Drankwet 
(Staatsblad 1904, n°. 235), bepaalt, dat aan 
hem, wiens vergunning is ingetrokken, op grond, 
dat daarvan gedurende drie maanden achtereen 
opzettelijk niet is gebruik gemaakt, hoewel 
de verkoop van sterken drank in het klein 
niet gedurende langer dan drie maanden ach
tereen opzettelijk niet had ph1ats gevonden , 
onder de in dat artikel vermelde voorwaarde 
een afschrift van de akte der ingetrokken 
vergunning wordt uitgereikt, door welke uit
reiking hij in den vroegeren staat van houder 
eener vergunning voor den kleinhandel in 
sterken drank wordt hersteld ; 

Overwegende, dat deze bijzondere bepaling 
moet worden geacht te zijn eene afwijking van 
de algemeene regeling van de Drankwet (Staats· 
blad 1904, n°. 236), voor zoover die ee11e be
paling bevat , welker toepassing aan de berei
king van het doel der bijzondere bepaling in 
den weg zou staan ; 

dat dit het geval is ten aanzien van de al
gemeene bepaling van artikel 28, Jo. van die 
wet, voor zoover de personen, voor welke de 
bijzondere bepaling is gemaakt, reeds te voren 
verkeerden in een der gevallen, bedoeld in 
artikel 8, lste lid , lla, van die wet, tenge
volge van veroordeelingen op grond van arti
kel 60, lste lid, 1°. en 7°., van diezelfde wet , 
vermits anders het doel van de bijzondere 
bepaling niet bereikt zou worden ; 

dat derhalve de in den aanhef ·dezes ge
noemde besluiten van Gedeputeerde Staten 
van Zuidliolland in strijd zijn met artikel II 
van bovengenoemde wet van 1 November 1907 
(Staatsblad n°. 291) ; 

Gelet op artikel 168 der Provinciale wet, j0 
artikel 16 der Drankwet (Staatsblad 1904 n•. 236); 

Den Raad van State gehoord, advies van 7 
December 1909, n°. 20; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 27 December 
1909, n°. 13749, afdeeling Binnenlandsch Be
stuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenvermelde besluiten van Gedeputeerde 

Staten van Zuidholland van 10 Februari 1908, 
n°. 107/1, 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 waarvan afschrift 
aan den Raad van State gezonden zal worden. 

's Gravenhage, den 3lsten December 1909. 

(get.) WIL H EL MINA. 
De Minister van Binnenlandse/te Zaken 

(_get.) HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 14 Jan. 1910.) 
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12 Januari 1909. BESLUIT van den Minister 
van Oorlog tot wijziging van het besluit 
van 10 Juni 1907, houdende nadere rege
ling van het voorbereidend militair on
derricht. 

De Minister van Oorlog. 
Gezien het Koninklijk Besluit van 5 Janu

ari 1909, no. 34, waarbij o. a. machtiging is 
verleend aan korporaals, die belast zijn met 
den dienst in den waarnemingspost, bij de 
schietoefeningen, welke ten dienste van het 
voorbereidend militair onderricht word"n ge
houden, eene geldelijke vergoeding toe te ken
nen, wanneer zij die diensten in hun vrijen 
tijd verrichten ; 

Heeft goedgevonden het navolgende te be
palen: 

1°. Tusschen de tweede en de derde alinea 
van § 17 van de Beschikking van den Minis
ter van Oorlog van 10 Juni 1907, llde Afd., 
n°. 263 wordt eene nieuwe alinea ingelast lui
dende: 

,,De korporaals, belast met de werkzaam
heden in den waarnemingspost, op schietba
nen , alwaar met scherpe patronen n". 1 ge•cbo
ten wordt, genieten op werkdagen tusscben 
12 en 2 uur n.m. eene belooning van f 0,10 
en op Zon- en algemeen erkende Christelijke 
feestdagen van f 0,15, voor elk uur dienst op 
de schietbaan." 

20. De sub 1°. bedoelde belooningen kunnen 
worden genoten te rekenen van 1 October 1908. 

Voor den Minister, 
De Secretaris-Generaal, (get. ) DE BRUTJN. 

12 Maart 1909. BESLUIT houdende wijziging 
in de samenstelling van het Wapen der 
Koninklijke Marechaussee. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Marine, Waarnemend Minister van Oorlog, 
van 27 Februari 1909, Kabinet, La. S20 ; 

Gezien het rapport van Onzen Minister van 
Justitie van 8 Maart 1909, 2de Afdeeling C, 
n°. 74, Geheim; 

Gezien het Koninklijk Besluit van 26 Maart 
1908, n°. 39 ; 

Overwege:ide, dat het noodig is, wijziging 
te brengen in de samenstelling van het Wa
pen der Koninklijke Marechaussee; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

de Tabel, behoorende als bijlage A bij het 
Koninklijk Besluit van 26 Maart 1908, n°. 39 , 
wordt, bij deze, ingetrokken en vervangen 
door de Tabel, behoorende als Bijlage bij dit 
Besluit. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvo~ring van dit Besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan Onze Ministers van 
Justitie, van .Binnenlandsche Zaken en van 
Financiën, alsmede aan de Algemeene Reken
kamer. 

's Gravenhage, den 12 Maart 1909. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Marine, 
Waarnemend Minister van Oorlog, 

(get.) J. WENTHOLT. 
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Behoort bij Koninklijk besluit van 12 Maart 1909, no. 44. 

SAMENSTELLING van het wapen der Koninklijke mm·echaussee. 

Troepen. Paarden. 

STERKTE 
Onder

officieren 

EN 
ei en rnan
f schappen 

SA MENSTELLING. 

1°. De Staf van het Wapen. 
Kolonel of Luitenant-Kolonel, In-

<l) 

'cl 
f!:l 
0 

specteur van het Wapen 1 
Kapitein , toegevoegd aan den In-

specteur . 1 
Marechaussees d { l • klasse } er 2• klasse -
Schrijver -

Totaal 2 

2". De l • Divisie. 
.,; Luitenant-Kolonel of Majoor, 

'::ä Divisie-Commandant. . . · 1 l 
·;:;: Opperwachtmeester , dd. Kwar-
Q t1ermeester . . . . . . . -
... Wachtmeester , Brigadier of } 
~ Marechaussee . . -
...,. M { 1 • klasse . } _g arechaussees der 2• klasse . -
r.lJ. Schrijver . . . . . . . . . , -
Kapiteins of Luitenants,-Districts-

Commandanten . . 4 
Wachtmeesters . . . I 
Brigadiers . . . . . . -
Wachtmeesters-titulair · \ -
Brigadiers-titulair . . . . . . -

1
1° klasse . . } 

Marechaussees der 2• klasse . . -
3• klasse. -

Hoefsmeden 

2 

2 

.., 
<l) 
0 
i> 

1 

1 

2 

2 

2 

4 

2 

1 
memorie -

1 

1 

8 
24 42 

memorie -
memorie -
86 , 122 -

memorie -
- 2 

1 

24 

85 

Totaal 6 llO 168 10 llO 

3°. De 2• Divisie. 

. Lui~e~ant-Kolonel of Majoor, 
~ D1v1sie·Oomman ::!ant. 
~ Opperwachtmeester, dd. K war-
A tiermeester 
... Wachtmeester, Brigadier of } 
~ Marechaussee . . -
.... M h J 1° klasse . ) ., arec aussees der 1 2, klasse . -
û5 Schrij ver . 
.Kapite ins of Luitennnts , 

1 

.Î:>istri~ts: 1-
. . . . 3 

}-

1= 

2 

1 

memori e -

1 1-
1 

6 

26 18 
memorie -

1 

26 

memorie - -

Commandan ten 
W achtmeesters . 
Brigadiers . . . . . 
Wachtmeesters titulair 
Brigadiers- titulair . 

1• klasse. 
1\farechaussces dor l '..:l• klasse . 

. 3• klasse . 
l - 9a / ö6 -- 93 

- memorie - -
Hoefämedcn 

Totaal ~ 1~ 17: ~ 1~ 

BIJZONDERE BEPALING.b:N. 

a. Van de vier Divisie-Com
mandanten kunnen twee den 
rang van Luitenant-Kolonel 
hebben. 

b. De Opperwachtmeesters heb
ben den rang van Adjudant
Onde,·ojficier. 

c. De Wachtmeesters hebben 
den rang van Sergeant-ma
joor . 

d. Het totale aantal bij elke 
Divisie aanwezige Wacht
meesters bedraagt hoogstens 
het één derde gedeelte van 
de totale organieke sterkte 
aan Wachtmeesters en Briga
diers bij de Divisie, waarbij 
dit getal Wachtmeesters , zoo 
noodig, in het meerdere kan 
worden afgerond. 

e. Aan de Brigadiers, die ge
durende een tiental jaren 
hunnen rang effectief hebben 
bekleed, zich door goed ge
drag, ijver voor den dienst 
en nauwgezette plichtsbe
trachting onderscheiden en 
bij gebleken geschiktheid 
voor den rang van W acht
meester uit gebrek aan vaca
tures niet tot dien rang be
vorderd kunnen worden, kan 
de titulaire rang van Wacht
meester worden verleend. 

f. De Brigadiers hebben den 
rang van Se,·geant. 

g. De Marechaussees der I• en 
2• klasse kunnen, bij geble
ken geschiktheid voor den 
Brigadiersrang en bij ont
stentenis van vacatures in 
dien rang, tot Brigadier-titu
lair worden bevorderd. 

Het totaal aantal bij elke 
Divisie aanwezige Briga
diers-titulsir te paard en te 
voet mag hoogstens het één 
vijfde gedeelte van doorga
nieke sterkte aan marechaus
sees bij die Divisie bedragen. 
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Troepen. Paarden. 

STERKTE 

EN 

SAMENSTEL L IN G. 

40_ De 3• Divisie. 

ö Luitenant-Kolonel of Majoor, 
;;; Divisie Commandant. 
~ Opperwachtmeester, dd. Kwar-
0 tiermeester 

Onder
officieren 

" en man
~ schappen ., 

"cl 
ES 
0 

1 

..; 
"' 0 
I> 

1 
1 

2 

,. Wachtmeester, Brigadier of_ } ~ 
~ Marechaussee 

memorie -

{ 1° klasse . } 
] Marechaussees der 2• klasse . -
r:n Schrijver. . . . . . . 1 -

Kapiteins of Luitenants, Districts- I 
Commandanten . . . . . . 3 

11 -

6 
Wachtmeesters . f _ 
Brigadiers . . . . . I 
Wachtmeesters-titulair -
Brigadiers-titnlRir . . . . . 1 -

38 

1 

38 

11• klasse. l 
Marechaussees der 

1
2° klasse . f -

memorie -
memorie -

1 
115 1 - - 115 

3• klasse. - memorie -
Hoefsmeden - 1 2 

Totaal 4 164 4 8 154 

5°. De 4• Divisie. 

Luitenant-Kolonel of Majoor-
-~ Divisie-Commandant. 
-~ Opperwachtmeester dd. Kwar-

1 

2 

Ä tiermeester - -
,. Wachtmeester, Brigadier of l _ memorie _ 
~ Marechaussee . 1 

{ 1° klasse. } 
] Marechaussees der 2• klasse . - 1 

1 r:n Schrijver . . . . . . . . · 1- -
Kapiteins of Luitenants, Districts-

Commandanten . . . . . 3 - -
Wachtmeesters . . l _ 42 16 

ö 

Brigadiers . . . . . f 
Wachtmeesters-titulair 1 - memorie -
Brigadiers-titulair . . . . . 1 - memorie -

1 

42 

1
1• klasse. l 132 1 48 ~1arechaussees der 2• klasse . f - - 132 
3° klasse . - memorie 

Hoefsmeden - - 3 

Totaal 4 175 69 8 175 

6°. Het Depot. 

_ Kapitein-Commandant . 
o Opperwachtmeester, dd. Kwar-
~ t1ermeester . . . . 

1 

A Wachtmeester, Hrigadier of 
,e__ Marechaussee . . . } -

i Marechaussees der { 1 • klasse · } -
~ ~k~~e. 

Schrijver . . 1 -

2 

1 

memorie -

~1~-= 

BlJZONDJ<:JU: BEPALINOEK . 

h. De Marechaussees der l• en 
2• klasse, alsmede de hoef
smeden hebben den rang van 
Korpoi·aal. 

i. De Marechaussees der 2• 
klasse worden, bij goed ge
drag en dienstijver, na zes 
jaren dienst bij het Wapen, 
tot de l• klasse bevorderd . 

k. De staf van het Wapen 
wordt in administratie ge 
voerd bij de l• Divisie. 
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Troepen. Paarden. 

Onder- ,:: 
STERKTE officieren "' ,:: ci 

g en man- ci Q) "' 
EN schappen .. p. 

Q) ·8 ~ BIJZONDERE BEPALINGEN. .. .. 
"' Q) 

SAMENSTELLING. ë:l -d .. ,3 !!:!~ 
!l:l .. Q) !l:l 0"' 
0 .. 0 0 

.. ,:: .. I> "' .. ,:,. ]S 
2l 2l 0 

Opperwachtmeester-Instructeur -

1 

1 - - 1 
Wachtmeesters . . . . . . - 1 1 - l 
Brigadiers . - 1 1 - 1 

Marechaussees 
11• klasse. 

der 2• klasse. 1- memorie - - . 
3• klasse. 

Hoefsmid - - 1 - -
-- -- -- -- --

Totaal 1 4 6 2 3 
-- - - -- --

70_ Het Wapen der Koninklijke 
Marechaussee. 

De Staf van het Wapen 2 2 2 4 -
De l • Divisie 6 110 168 10 110 
De 2• Divisie 4 120 78 8 120 
De 3• Di 1,isie 4 164 4 8 164 
De 4• Divisie 4 176 69 8 176 
H et Depot. 1 4 6 2 3 

-- -- -- -- - -
Totaal 20 666 326 40 6!i2 

Mij bekend, 
De Minisffr ,:an Ma,·ine, Wa,1rne,nend Minister van Om·log, 

27 Maa,·t 1909. BESLUIT, houdende wijziging 
in de indeeling van het Wapen der Ko
ninklijke Marechaussee. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister vnn 
Marine, Waarnemend Minister van Oorlog, 
van 20 Maart 1909, Kabinet, La. P 8 ; 

Gezien het rapport van Onzen Minister van 
Justitie van 26 Maart 1909, 2de Afdeeling C, 
no. 278, Geheim; 

Gezien de Koninklijke Besluiten van 26 
Maart 1908, no. 39, 7 Augustus 1908, no. 44 en 
van 12 Maart 1909, no. 44 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1 . In de Tabel, behoorende als Bijlage 
B bij het Koninklijk Besluit van 26 Maart 
1908, n°. 39, worden onder het Hoofd "Indee
ling van het Wapen der Koninklijke Mare
chaussee" gesteld de woorden : 

Staf van het Wapen te 's Gravenhage. 
Depot te Apeldoorn. 
2. In de Instructie voor den Inspecteur der 
1909. 

(get. ) J. WENTHOLT. 

Cavalerie in tijd van vrede, zooals deze is 
vastgesteld bij het Koninklijk Besluit van 7 
Augustus 1908, no. 44, vervalt artikel 16 en 
worden de artikelen 16, 17 en 18 veranderd 
in de artikelen 16, 16 en 17. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit Besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan Onze Ministers van 
Justitie, van Binnenlandsche Zaken en van 
Financiën, alsmede aan de Algemeene Reken
kamer. 

's Gravenhage, den 27 Maart 1909. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Ma,·ine, 
Waarne-mend Mînister van Oorlog, 

(get.) J. WENTHOLT. 

19 April 1909. ARREST van den Hoogen Raad, 
houdende beslissing : 

dat art. 7 der Algemeene Politieveror
dening van de gemeente Amsterdam als 
dader nog een ander strafbaar stelt dan 
de in art. 47 Sw. genoemde daders en 
hierdoor de strafrechtelijke aansprakelijk-

48 
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heid uitbreidt buiten de grenzen, door dat 
artikel voor wetten en verordeningen vast
gesteld, van welke voorschriften alleen 
bij de wet mag worden afgeweken ; 

dat de gemeentelijke wetgever hierdoor 
de grenzen zijner bevoegdheid heeft ovi,r
schreden, zoodat art. 7 niet verbindend is. 

De Hooge Raad enz. ; 
Overwegende, dat noch bij de aanteekening 

van het beroep, noch naderhand, door of van 
wege den requirant eenige gronden voor dat 
beroep zijn aangevoerd ; 

0. ambtshalve: 
dat aan den requirant bij de aanleidende 

dagvaarding is telastgelegd ert bij het thans 
bestreden vonnis, met zijne schuld daaraan, 
wettig en overtuigend bewezen is verklaard, 
dat hij op 6 Nov. 1907 op den openbaren v,eg 
de Prins Hendrikkade te Amsterdam door J. 
]!'r. B. kalfsvleesch heeft doen vervoeren, 't welk 
zich in ondeugdelijken toestand bevond, ter
wijl evenzeer wettig en overtuigend bewezen 
is verklaard de verzwarende omstandigheid, 
waarop de requirant door den Ambtenaar van 
het 0. M. ter terechtzitting van het Kanton
gerecht is opmerkzaam gemaakt, dat hij het 
feit pleegde, terwijl nog geen jaar was ver
loopen, sedert eene vroegere veroordeeling van 
hem wegens gelijke overtreding onherroepelijk 
was geworden ; 

0. dat de Rechtbank het bewezene heeft gc
qualificeerd, heeft toegepast de artikelen en 
den requirant heeft veroordeeld gelijk een en 
ander blijkt uit het hoofd van dit arrest; 

dat de toegepaste artikelen der Alg. Politie
verordening van Amsterdam, voor zoover zij 
hier in aanmerking komen, luiden als volgt : 
Art. 2ó - op de overtreding waarvan straf 
is gesteld in art. 288 : 

Het is verboden vleesch in ondeugdelijken 
toestand te vervoeren ; 

Alg. Bep. (der Verordening) Art. 7: Het 
doen verrichter, van in deze verordening ver
boden handelingen wordt gestraft met dezelfde 
straf als het verrichten van die handelingen; 

0. dat de Rechtbank bij het bestreden von
nis het doen vervoeren van het v leesch als 
bewezen heeft aangenomen uitsluitend op grond 
van de erkentenis van den requirant, dat hij 
aan J. F. B. last heeft gegeven het vleesch te 
vervoeren en de verklaring van dezen als ge
tuige, dat hij op last van den requirant het 
vleesch heeft vervoerd, zonder een ondernoek 
in te stellen, of de requirant de ingevolge art. 
258 in verband met art. 288 strafbare h~nde
ling deed verrichten door een ander, die daarbij 
bloot als zijn werktuig handelde; 

dat toch de Rechtbank geoordeeld heeft dit 
onderzoek niet te moeten instellen, omdat zij 
te dezen van toepassing achtte art. 7 der Alg. 
Bepalingen voormeld, welk artikel de woorden 
,,doen verrichten" of, zooals het artikel oor• 
spronkclijk luidde "doen plegen" niet bezigt 
in -den zin dier laatste woorden in art. 4 7 
aanhef en 1°. Strafr., doch in dien zin dat het 
ver-richten en het doen verrichten der verboden 
handelingen twee verschillende overtredingen 
vormen" ; 

0. dat deze beslissing hiervan uitgaat, dat 
art. 7 voormeld ongedeerd laat en bestaanbaar 
is naast art. 47 trafr.; 

dat die beslissing echter, indien art. 7 eene 
regeling inhoudt van de vraag, wie als daders 
der daarin bedoelde verboden handelingen 
strafbaar zijn, in strijd is met art. 91 Strafr., 
ingevolge welk artikel blijkens zijne bewoor
dingen zoowel als blijkens zijne geschiedenis, 
de vraag wie als daders van eene overtreding 
strafbaar zijn uitsluitend hare beantwoording 
kan vinden in art. 47 Strafr.; 

dat nu art. 7 inderdaad zoodanige regeling 
behelst, omdat het, waar in art. 2ó8 verboden 
is het vervoeren onder andere van vleesch in 
ondeugdelijken toestand, voor dat verboden 
vervoer als dader strafbaar stelt nog een ander 
persoon dan de in art. 47 Strafr. genoemde 
daders, en hierdoor de strafrechtelijke aan
sprakelijkheid heeft uitgebreid buiten de 
grenzen bij dat artikel, in verband met 
art. 91 van hetzelfde Wetboek, voor wetten 
en verordeningen vastgesteld, van welke voor
schriften alleen bij de wet mag worden afge
weken; 

dat de gemeentelijke wetgever hierdoor de 
grenzen zijner bevoegdheid heeft overschreden 
en alzoo art. 7 niet verbindend is en de Recht
bank, die in overeenste=ing met hare voor
melde opvatting bewezen verklaarde het doen 
vervoeren, zonder te onderzoeken of en te 
beslissen, dat de requirant het vervoeren deed 
verrichten door een ander die daarbij bloot 
als zijn werktuig handelde zooals art. 47 Strafr. 
eischt voor het doen plegen van een strafbaar 
feit, heeft geschonden art. 221 in verband 
met de artt. 211, 223 en 2ó7 Strafv. en met 
art. 47 Strafr.; 

Vernietigt het vonnis door de Arrond.
Rechtbank te Amsterdam den 2ó Nov. 1908-
in deze zaak gewezen; 

Recht doende krachtens art. 106 R. 0. : 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

Amsterdam, ten einde op de bestaande hoogere 
beroepen opnieuw te worden berecht en af-
gedaan. C'iV. v. 'T R. 8866.) 
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26 April 1909. ARREST van den Hoogen Raad, 
houdende beslissing dat de bevoegdheid om 
havengeld te vorderen voor het gebruik 
maken of genot hebben van de openbare wa
teren, waterwegen of waterwerken binnen 
de gemeente niet beperkt is tot het geval, 
dat de retributie gevorderd wordt voor 
een genot, dat de gemeente zonder die ver
goeding niet bij machte is te verschaffen. 

De Hooge Raad enz.; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij memorie : 
Schending van art. 238 in verband met art. 

254 der Gemeentewet ; 
Overwegende, dat bij het bestreden arrest 

ten laste van den requirant wettig en overtui
gend is bewezen verklaard, dat bij, op 19 Febr. 
1907, als schipper van het tjalkschip "de vrouw 
Anna", zijnde een binnenvaartuig, daarmede 
heeft gevaren in en door, en is verbleven en 
daaruit heeft gelost in den Poel zijnde open
baar watergebied der gemeente Zaandam en 
opzettelijk niet dadelijk bij aankomst in die 
gemeente het havengeld heeft voldaan, en 
later met dat schip het watergebied dier ge
meente heeft verlaten zonder belasting te be
talen , alsmede zijne schuld daaraan, en dit 
feit vervolgens is gequalificeerd en de requi
rant te dier zake veroordeeld als in het hoofd 
van dit arrest is vermeld ; 

0 . dat blijkens de toelichting van het mid
del van cassatie, daarbij de wettigheid der 
heffing van het voormelde havengeld en de 
juistheid van 's Hofs beslissing worden bestre
den op grond "dat de gemeentelijke wetgever 
slechts bevoegd is om eene retributie te vorde
ren voor een genot ,dat de gemeente, zonder die 
vergoeding niet bij machte is te verschaffen; 
- dat dan ook in de verordening moet worden 
opgenomen voor het gebruik van welke werken 
de gevraagde retributie verschuldigd is ; -
dat althans feitelijk moet vaststaan, dat er van 
een gemeentewerk gebruik is gemaakt, hetgeen 
uit het bestreden arrest niet blijkt"; 

0. hieromtrent, dat de bij het bestreden 
arrest toegepaste verordening der gemeente 
Zaandam, inhoudt, dat de Raad dier gemeente 
in zijne vergadering van 3 Dec. 1904, gelet op de 
artt. 232, 233, 237, 238,240,254, 257 en vlg. der 
Gemeentewet, beeft vastgesteld de navolgende 
"Verordening op de heffing eener belasting 
onder den naam van "havengeul", waarvan 
het eerste artikel luidt: .,Te beginnen met 
1 ,Jan . 1905 wordt in deze gemeente, behoudens 
het bepaalde in art. 6 dezer verordening, van 
zee- en binnenvaartuigen en houtvlotten, voor 
het varen in of door of het verblijven in het 

watergebied der gemeente, eene belasting ge
heven onder den naam van "havengelà" ; 

dat hieruit voldoende blijkt, dat de voor
melde belasting geheven wordt voor het varen 
in of door, of het verblijven met schepen of 
vlotten in het openbare watergebied der ge
meente Zaandam, en de belasting alzoo ver
schuldigd is voor het (lp die wijze gebruik maken 
of genot hebben van de openbare wateren, 
waterwegen of waterwerken binnen die ge
meente ; 

dat de bevoegdheid, bij art. 240/in verband 
met de artt. 238 en 254 der Gemeentewet, aan 
de gem~entebesturen toegekend om soortge
lijke belasting of retributie te heffen, niet be
perkt is tot het geval, dat zij gevorderd wordt 
voor een genot dat de gemeente zonder die 
vergoeding niet bij machte is te verschaffen, 
en het Hof derhalve niet behoefde te onder
zoeken of dit laatste bij de heffing van het 
onderwerpelijke havengeld het geval was; 

dat volgens de Verordening het havengeld 
verschuldigd is voor het bevaren van of het 
verblijven in het openbare watergebied der ge
meente, waurdoor dit geheele watergebied is 
aangewezen als het gemeentewerk, voor welks 
gebruik of genot de belasting geheven wordt, 
terwijl door 's Hofs beslissingen in de 5e en 
Se overweging van het bestreden arrest mede 
vaststaat, dat het water "de Poel", waarin de 
requirant met zijn tjalkschip heeft gevaren en 
is verbleven, behoort tot het openbare water
gebied der gemeente Zaandam; 

dat het Hof ook de wettigheid der voormelde 
heffing heeft onderzocht en daarbi.i, in de 11 • 
overweging van het bestreden arrest, feitelijk 
heeft beslist "dat de gemeente Zaandam kosten 
heeft gemaakt ter bevordering van de bevaar
baarheid van baar watergebied, speciaal door 
den vaargeul in de Binnenzaan te doen uitdie
pen , in het vaarwater bij de Gasfabriek te doen 
baggeren , de Zaan te doen uitdiepen ter ge
legenheid van het maken eener sluis, en eene 
schoeiing te doen aanbrengen in de nabijheid 
van gemelde Gasfabriek" ; 

dat hieruit volgt, dat het openbaar water
gebied der gemeente Zaandam te recht is aan
gemerkt als een openbaar gemeentewerk voor 
welks gebruik of genot de Gemeentewet toelaat 
om, bij wijze van retributie , ten behoeve der 
gemeente belasting te heffen tot dekking van 
de ten laste der gemeente komende kosten 
van dat werk ; 

dat toch onder zoodanige kosten niet alleen 
zijn te begrijpen de kosten van aanleg van 
eenig werk, maar ook de uitgaven die door 
de gemeente zijn gedaan om een werk in bruik-

48* 
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baren staat te brengen of te onderhouden, tot 
welke laatste behooren de voormelde kosten 
ter bevordering van de bevaarbaarheid van 
haar watergebied door de gemeente Zaandam 
gemaakt; 

dat het Hof nog in de 13• overweging van 
zijn arrest heeft verklaard "dat de beklaagde 
havengeld was verschuldigd, op grond dat hij 
in en door het watergebied van de gemeente 
Zaandam met een tjalk heeft gevaren en daarin 
is verbleven en derhalve van het watergebied, 
waarvoor de gemeente Zaandam kosten heeft 
gemaakt, gebruik en genot heeft gehad, zoodat 
het niet ter zake doet, of beklaagde nog boven
.dien van eenig gemeentewerk of imichting. in 
gemeld watergebied aanwezig heeft gebruik 
gemaakt ; 

dat hierdoor in het bestreden arrest is beslist, 
dat voormeld watergebied is het gemeentewerk, 
waarvan door den requirant op de boven be
wezen verklaarde wijze is gebruik gemaakt, 
en het alzoo onjuist is te beweren , dat dit 
punt in 's Hofs arrest onbeslist is gelaten; 

dat mitsdien geen der gronden, waarop het 
middel rust, tot cassatie kan leiden ; 

Verwerpt het beroep. (W. v. 'T R. 8867.) 

12 Juni 1909. BESLUIT tot verleening van 
vrijstelling van briefport. 

WIJ WILHELiUNA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 7 Juni 1909, n°. 2101, afdee 
ling P. en T. ; 

Gelet op artikel 1 van het Koninklijk be
sluit van 19 December 1892 (Staatsblacl n°. 
284) gewijzigd bij dat van 12 Januari 1904 
(Staatsb/,ad no. 8) tot uitvoering van artikel 24 
der wet tot regeling bij het Koninklijk besluit 
van 9 October 1908 (Staatsblacl n°. 316); der 
brievenposterij, waarvan de volledige tekst is 
bekend gemaakt ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
vrijstelling van port te verleenen voor de brief
wisseling over dienstzaken : 

a. enz. 
b. van de plaatselijke comm issiën van toe

zicht op het middelbaar onderwijs met ge
meentebesturen en met besturen en directeu
ren van de aan haar toezicht onderworpen on
derwijsinricntingen; 

c. van de inspecteurs van het middelbaar 
onderwijs met besturen en directeuren van 
scholen voor nijverheids- en handelsonderwijs, 
zoomede met de bestnren van vereenigingen, 

welke zich de oprichting en instandhouding 
van zoodanige scholen ten doel stellen ; 

d. enz. 
De bij dit besluit verleende vrijstellingen 

zijn alleen geldig, ingeval de titularissen niet 
in dezelfde plaats wonen. 

Onze Minister enz. 
Het Loo, den 12 Juni 1909. 

v;et.) WILHELMINA. 
De Ministe1· van Waterstaii:t, 

v;et. ) L. H . W. REGOUT, 

15 September 1909. BESLUI'l', tot wijziging van 
het besluit van 12 Maart 1909, houdende 
wijziging in de samenstelling van het 
Wapen der Koninklijke Marechaussee. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog van 2 September 1909, Kabinet Litt. 
GB'; 

Gezien het Rapport van Onzen Minister van 
Justitie van den 11 September 1909, 2de Af
deeling C, n°. 568 ; 

Gezien het Koninklijk Besluit van 12 Maart 
1909, no. 44; 

Overwegende, dat het wenschelijk is eenige 
wijziging te brengen in de tabel, behoorende 
bij genoemd Koninklijk Besluit ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
1°. de tweede zinsnede van punt g der bijzon

dere bepalingen van bovenvermelde tabel 
wordt gelezen als volgt: 

"Het totaal aantal bij elke Divisie aanwezige 
Brigadiers-titulair te paard en te voet mag 
het één vijfde ged'eelte van de organieke sterkte 
aan marechaussees bij die Divisie bedragen, en 
bij te kort aan Brigadiers, zooveel meer als 
het aantal ontbrekende Brigadiers bedraagt". 

2°. aan punt h van de bijwndere bepalingen 
van meervermelde tabel wordt een nieuwe 
zinsnede toegevoegd, luidende : 

" Aan hoefsmeden met 15 jaren dienst, die 
van uitnemend gedrag en bijzonder geschikt 
als werkman zijn, kan de rang verleend wor
den van Brigcidie,·". 

Onze Minister va11 Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit Besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan Onze Ministers van 
Justitie, van Binnenlandsshe Zaken en van 
Financiën, alsmede aan de Algemeene Reken
kamer. 

Het L oo, den 15den September 1909. 
v;et. ) W I L H EL MINA. 

De Minister van Oorlo_q, (get. ) W. COOL. 



OFFICIËELE VERBETERINGEN. 

Bladz. 284. Kolom 2. In regel 11 v. o. in te voegen achter de woorden raad in dat dis• 
trict: ,,te Gouda, die in het vierde militiedistrict voor welke de militieraad in dat district". 

Bladz. 429. Kolom 2. In regel 22 v. o. achter de woorden Algemeene Rekenkamer te 
lezen : en aan den Raad van State. 

Bladz. 502. Kolom 2. In regel 16 v. b. staat: Wanneer telkens een schip, lees: Telkens 
wanneer een schip. 

Bladz. 509. Kolom 2. In regel 16 en volg, v. o. staat: lshet stoomschip grooter dan moet op 
elke wacht bovendien nog een man, die in de niachinekamer of op de stookplaats eenigszins 
gewend is, aan dek beschikbaar zijn, te lezen : Is het stoomschip grooter clan moet op 
elke wacht bovendien nog een man aan dek be,9chikbaar zijn. 

regel 12 en volg. v. o. staat: Op de wacht in d~ machinekamer moet op elk sto01nschip 
behalve de machinist nog een man zijn, tenzij enz., te lezen : Op de wacht in de machinekam~r 
moet op elk sto01nschip behalve de machinist nog een man, die in de machinekamer of op 
de stookplaats eenigszins gewend is, zijn, tenzij enz. 

Bladz. 527. Kolom 1. In regel 11 en volg. v. o. staat: door een sterk ijzeren of stalen dekhi,is 
lees: door een sterk ijzeren of stalen dekhuis, dat de machinekap insluit. 

Bladz. 538. Tabel A, laatste kolom, staat: ,,192.88". lees : ,,182.88". 
Bladz. 539. Tabel B, regel 2 v. o., kolom 8 en 9, staat: ,,23" en "23", lees : ,,25" en "25". 
Bladz. 540. Tabel B, laatste regel v. o., kolom 2, staat: ,,88", lees: ,,89" . 
Bladz. 550. Tabel D, in den derden regel van den staat, 5• kolom, staat: ,,1501", lees: ,,1510". 
Bladz. 554. Kolom 2, in het staatje, 2• kolom, regel 1 en 5, staat : ,, 0.5 en 0.8" , lees : 

,,0.4 en 0.85". 
Bladz. 558. Kolom 2, regel 6 v. o., staat: ,,1883", lees: ,,1885". 
Bladz. 560. In den voorlaatsten regel, laatste kolom van het staatje, staat : ,,108", lees: ,,114". 
Bladz. 563. In het staatje, 2• kolom, regel 4 en 5, staat: ,,0.75 en 0.80", lees: ,,0.80 en 0.85". 
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De jaargang is geheel chronologisch, behalve: 
Besluit van den Minister van Oorlog van 12 Januari, bladz. 750; 

Koninklijk Besluit van 12 Maart , 750 ; 

" " 
27 Maart, 

" 
753 ; 

Arrest van den Hoogen Raad van 19 April, 
" 

753 ; 

" " " " " 
26 April, " 

755 ; 
Koninklijk Besluit van 12 Juni, 

" 
756; 

" " 
15 September, ,, 756 ; 

welke stukken voorkomen op de hierboven genoemde bladzijden. 

Aanbesteding. Mi&sive van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Ged. Staten 
van de provinciën, betreffende de ;plitsing 
vav bestekken . l 2 Jan. 

Absint. Wet hondende bepalingen betreffende 
absint. S. 402. G Dec. 

Academie. (Kon.militaire) Besluit tot nadere 
wijziging van het Reglement voor de K o
ninklijke l\Iilitaire Academie. S. 115. 22 April. 

Arbeid van jeugdige personen en van vrouwen. 
Arrest van den Hoogen Raad houdende be
slissing dat het eikschillen, dat afgeloopen 
moet zijn voordat de boschbouw zijn doel 
bereikt heeft, daarvan deel uitmaakt en niet 
valt onder arbeid, zooals dit begrip verstaan 
wordt in de arbeidswet. 18 Jan. 

- Missive van den )1inister van Binnenland
sche Zaken aan de Commissarissen der Ko
ningin in de provinciën betreffende arbeids
kaarten in Pruissen. 1 Febr. 

- W e t t o t w ij z i g i n g tl e r A r b e i tl s-
w et. S. 244. 1 Juli. 

In werking treding dier wet . S. 287. 10 Aug. 
- Besluit tot intrekking van het K. B. van 

9 December 1889, S. 176, laatstelijk gewijzigd 
bij K. B. van 3 F ebruari 1902, S. 15, en tot 
vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur. a ls bedoeld bij de artt. 5 en 11 
der Arbeidswet. S. 266. 12 Juli . 

- Besluit tot verdeeling van het Rijk in 
districten ten behoeve van den dienst der 
arbeidsinspectie. S. 288. 10 Aug. 

- Besluit tot vastst elling van een algemeenen 

maatregel van bestuur, als bedoeld in het 
vierde lid van artikel 12 der Arbeidswet . 

S. 289. 10 Aug. 
- Besluit tot int rekking van h~t K. B. van 

13 Juli 1906, S. 204, laatstelijk gewijzigd 
bij K. B. van 17 September 1906, S. 243, 
en t::>t vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, al s bedoeld bij ar
tikel 4 der Arbeidswet. S. 290. 10 Aug. 

- Besluit houdende nadere wijziging van het 
K. B. -van 18 Maart 1903. S. 86, tot vast
stelJing van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld bij artikel 5, 4do lid , 
der Arbeidswet, zooals dat besluit laat
stelijk gewijzigd i~ b ij het K . B. van 30 Au
gustus 1906 (Staatsblad n°. 233). S. 291. 

10 Aug. 
- Besluit van den Minister van Landbouw, 

Nijverheid en Handel tot vaststelling van 
modellen, ter uitvoering van het besluit van 
10 Augustus 1909 (Stbl. n°. 290). 30 Aug. 

- Besluit van den Minister van Landboull', 
Nijverheid en Handel tot uitvoering van het 
besluit van 10 Augustus 1909, S. 290, waarbij 
o. a . is vastgesteld een algemeene maatregel 
van bestuur, als bedoeld bij art. 4 der Ar
beidswet. 14 Sept. 

- Besluit van den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel tot uitvoering van 
art. 40 van het K. B. van 10 Augustus 1909, 
S. 209, tot vaststelling van een aJgemeenen 
maatregel van bestuur als bedoeld bij art. 4 
der Arbeidswet. 29 Oct. 
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S. 460. 31 Dec. - Missive va.n den Minister va.n Landbouw, 
ij verheid en Handel a.a.n de Commissarissen 

der Koningin betreffende toepassing van 
a.rt. 5. derde lid der Arbeidswet. 27 Nov. 

- Zie ook : Posterij. 
Archieven. Missive va.n den Minister va.n 

Binnenla.ndsche Zaken aan de Gedeputeerde 
Staten in de provinciën betreffende vernieti
ging van stukken in gemeente-archieven. 

5 Febr. 
- Idem. 29 Juli. 
Armwer.en. "Missive van den Minister van 

Binnenlandsche Zaken aa.n de Commissaris
sen der Koningin in de provinciën , betref
fende de regeling van vergoeding wegens 
onderstand va.n armlastigen met Duitschland. 

15 Jan. 
- Besluit tot beslissing van het geschil over 

de woonplaats van de armlastige krank
zinnige JOHANNA SCHIPPEREN. s. 15. 21 Jan. 

- Missive va.n den Minister van Binnen
landsche Zaken a.an de Gedeputeerde Sta.ten 
der provinciën, betreffende het voorthelpen 
van minderjarige Nederlanders bwtenslands. 

11 Aug. 
Azijnen. Besluit houdende vrijdom van be

lasting voor azijn en houtzuur ten gebruike 
voor de werkzaamheden in fabrieken van 
lithopone. S. 56. 19 Febr. 

- Besluit houdende wijziging van de bepa
lingen omtrent de azijnmakerijen, waarin 
waterhoudend calcium-acetaat als grondstof 
gebruikt wordt. S. 270. 15 Juli. 

Baggeren. Zie : Rivieren. 
Begraafplaatsen. Wet t ot nad e re wij

z i g in g v an d e w et v an 10 A p r i 1 
1869, S. 65, betrek k e I ijk het be
g raven van I ijk en, de heg r a a. f. 
plaatsen en de begrafenisreg
t en. S. 455. 31 Dec. 

Begrootlngen. Wetten tot vaststelling va.n 
de >'olgende hoofdstukken der Sta.atsbegroo
ting voor 1909: 

II. 
III. 
IV. 
v. 
VI. 
VIIB. 
VIII. 
IX. 
X. 
XL 
XII. 

- Als voren voor 1910: 

s. 25. 
s. 26. 
s. 30. 
s. 31. 
s. 33. 
s. 34. 
s. 38. 
s. 42. 
s. 45. 
s. 47. 
s. 48. 

5 Febr. 
5 Febr. 

10 Febr. 
10 Febr . 
11 Febr. 
11 Febr. 
11 Febr. 
12 Febr. 
13 Febr. 
13 Febr. 
13 Febr. 

I. S. 459. 31 Dec. 

VIIA. 
- Wetten tot verhooging en wijziging van de 

volgende hoofdstukken der Sta.atsbegrooting 
voor 1908: 

II. s. 425. 31 Dec. 
III. s. 447. 31 Dec. 
IV. s. 145. 12 Ju,1i. 

s. 431. 31 Dec. 
v. s. 418. 30 Dec. 
VI. s. 378. 6 Dec. 
VIIB. s. 147. 12 Juni. 

s. 426. 31 Dec. 
VIII. s. 40. 12 Febr. 

s. 41. 12 Febr. 
s. 386. 6 Dec. 
s. 423. 31 Dec. 

IX. s. 179. 14 Juni. 
s. 428. 31 Dec. 

X. s. 448. 31 Dec. 
XL s. 439. 31 Dec. 
XII. s. 446. 31 Dec. 

- Als voren voor 1909: 
IV. s. 325. 27 Sept. 

s. 419. 30 Dec. 
s. 420. 30 Dec. 
s. 471. 31 Dec. 

v. s. 32. 10 Febr. 
s. 210. 30 Juni. 
S. 464. 31 Dec. 

VI. s. 377. 6 Dec. 
VIII. s. 385. 6 Dec. 

s. 387. 6 Dec. 
s. 422. 31 Dec. 
s. 470. 31 Dec. 

IX. s. 96. 3 April. 
s. 186. 14 Juni. 
s. 258. 1 Juli. 
S. 259. 1 Juli. 
s. 366. 16 Nov. 

x. s. 172. 14 Juni. 
s. 206. 30 Jn,li. 
s. 220. 1 Juli. 

XL s. 217. 1 Juli. 
- Wetten tot : 

Aanvulling der middelen ter goedmaking 
van de uitgaven begrepen in de Sta.ats
begrooting voor het dienstjaar 1909. S. 49. 

13 Febr. 
Aanwijzing van de middelen ter goedmaking 

van de uitgaven, begrepen in de Sta.ats
begrooting voor het dienstjaar 1910. S. 461. 

31 Dec. 
Aanvulling van de middelen ter goedmaking 

van de uitgaven, begrepen in de Sta.a.ts
begrootingvoor hetdienstjaar 1910. S. 462. 

31 Dec. 
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Beschikbaarstelling van gelden , wegens door 1 

het Departement van Oorlog gedane ver
strekkingen, voor den dienst van 1909. 

S. 384. 6 Dec. 
Beschikbaarstelling van gelden, wegens ;,er

strekkingen door het Departement van Ma
rine gedaan, voor den dienst van 1909. 

S. 379. 6 Dec. 
Vaststelling van de begrooting van uitgaven, 

ten behoeve van de voltooiing van het 
vestingstelsel, dienst 1909. S. 37. Il Febr. 

Verhooging en wijziging van de Begrooting 
der Uitgaven van de Algemeene Lands
drukkerij voor het dienstjaar 1908. S. 433. 

31 Dec. 
Vaststelling van de begrooting der Uitgaven 

van de Algemeene Landsdrukkerij voor 
het dienstjaar 1910. S. 453. 31 Dec. 

Regeling van de ontvangsten en uitgaven 
van het Weduwen- en Weezenfonds voor 
burgerlijke ambtenaren voor het dienst
jaar 1910. S. 456. :n Dec. 

Verhooging en aanvnlling van de begrooting 
van uitgaven van het Fonds vo<'r de 
uitvoering van de Tiendwet 1907 (Staats
blad n•. 222), voor het dienstjaar 1909. 

S. 424. 31 Dec. 
Vaststelling van de begrooting van uitgaven 

van het Fonds voor de uitvoering van de 
Tiendwet 1907 (Staatsblad n°, 222), voor 
het dienstjaar 1910. S. 451. 31 Dec. 

Regeling van de ontvangsten en uitgaven 
van het weduwen- en weezenfonds voor 
militairen en gepensionneerde militairen 
der landmacht voor het jaar 1909. S. 382. 

6 Dec. 
Regeling van de ontvangsten en uitgaven 

van het weduwen- en weezenfonds voor 
militairen en gepensionneerde militairen 
der landmacht voor het dienstjaar 1910. 

S. 457. 31 Dec. 
Regeling van de ontvangsten en uitgaven 

van het weduwen- en weezenfonds voor 
militairen en gepensionneerde militairen 
der zeemacht voor het jaar 1909. S 383. 

6 Dec. 
Regeling van de ontvangsten en uitgaven 

van het Weduwen- en Weezenfonds voor 
militairen en gepensionneerde militairen 
der zeemacht voor het dienstjaar 1910. 

S. 458. 31 Dec. 
Wijziging van hoofdstuk I der begrooting 

van uitgaven van Nederlandsch-Indië voor 
het dienstjaar 1908. S. 443. 31 Dec. 

Wijziging en verhooging van het tweede 
hoofdstuk der begrooting van uitgaven 

van Nederlanqsch-Indië voor het dienst
jaar 1908. S. 444. 31 Dec. 

- Besluit houdende af- en overschrijving van 
het Ilde op het I ste hoofdstuk der begrooting 
van uitgaven van Nederlandsch-Indië voor 
het dienstjaar 1909. S. 90. 2 April. 

- Wetten houdende : 
Verhooging van de begrooting van uitgaven 

van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1909. S. 94. 3 April. 

Wijziging en verhooging der begrooting van 
uitgaven van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1909, ten behoeve van den aan
leg van een spoorweg van Tjikampek naar 
Chirebon. S. 178. 14 Jtmi. 

Wijziging en verhooging van de begrooting 
van uitgaven van Nederlandsch-Indië voor 
het dienstjaar 1909. S. 214. 1 Jllli. 

Goedkeuring eener o;,ereenkomst met de 
naamlooze t"ennootschap .,Zeehaven en 
Kolenstation Sa.bang" te Amsterdam, be
treffende den aankoop van een deel van 
hare bezittingen op het eiland W è en 
daarmede verband houdende regelingen. 
Wijziging en verhoogin~ van de begrooting 
van uitgaven van Nederlandsch-Indië voor 
het dienstjaar 1909. S. 364. 16 Nov. 

Wijziging en verhooging der begrooting van 
uitgaven van Nederlandsch-Indië voor he.t 
dienstjaar 1909, ten behoeve van de ver
betering der haventoestanden te Sema
rang. S. 365. 16 Nov. 

Verhooging van het eerste hoofdstuk der 
begrooting van uitgaven van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1909. S. 415. 

30 Dec. 
Vaststelling van de begrooting van Neder

landbch-Indië voor het dienstjaar 1910. 
(Hoofdstuk I . Uitgaven in Nederland.) 

S. 434. 31 Dec. 
Vaststelling van de begrooting van Neder

landsch-Indië voor het dienstjaar 1910. 
(Hoofdstuk II. Uitgaven in Nederlandsch
Indië.) S. 435. 31 Dec. 

Wijziging en verhooging der begrooting van 
uitgaven van Neder!andsch-Indië voor het 
dienstjaar 1910, ten behoeve van den aan
leg van een Stoomtramweg van Tasik
malaja naar Singaparna. S. 442. 31 Dec. 

Aanwijzing van de middelen tot goedmaking 
van de uitgaven, begrepen in de begroo
ting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1910. (Hoofdstuk I . Middelen 
in Nederland.) S. 436. 31 Dec. 

Aanwijzing van de middelen tot goedmaking 
van de uitgaven, begrepen in de begrooting 
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van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1910. (Hoofdstuk II. Middelen in 
Nederlandsch-Indië.) S. 437. 31 Dec. 

Voorziening in het kas-tekort van den Jn. 
dischen dienst in 1910. S. 463. 31 Dec. 

Verhooging en wijziging van de koloniale 
huishoudelijke begrooting van Curaçao 
voor het dienstjaar 1908. S. 445. 31 Dec. 

Vaststelling van het slot der rekening van 
de koloniale uitgaven en ontvangsten voor 
Curaçao over het jaar 1905. S. 92. 3 April. 

Idem over het jaar 1906. S. 440. 31 Dec. 
Definitieve vaststelling van d e koloniale 

huishoudelijke begrooting van Curaçao 
voor het dienstjaar 1910. S. 441. 31 Dec. 

Vaststelling van het slot der rekening van 
de koloniale uitgaven en ontvangsten ,,oor 
Suriname over het dienstjaar 1904. S. 93. 

3 April. 
Idem over het jaar 1905. S. 438. 31 Dec. 
Wijziging en verhooging van de koloniale 

huishoudelijke begrooting van Suriname 
voor het dienstjaar 1909, S. 216. 1 Juli. 

Belastingen. ( Provinciale) Arrest van den 
Hoogen Raad, houdende beslissing, dat: 

het bij de verordening tot heffing van weg
~eld in de provincie Noord-Brabant ;.nirestelde 
weggeld haren grond vindt in een ig gebruik 
of genot, dat d e provincie, die het verschaft, 
niet kan verschaffen zonder het doen van 
uitgaven daarvoor en mit3dien valt onder 
de zoogenaamde retributiën, welke art. 
l 26bis e der Provinciale Wet aan de Staten 
toestaat t e heffen ; dat de beoordeeling, of 
dit weggeld de voor retributiën vereischte 
evenredigheid heeft, niet ter beoordeeling 
van den rechter staat. 8 Febr. 

Belastingen. (Rijks Directe) Besluit tot wij
ziging van het besluit van 30 Maart 1904, 
houdende nieuwe bepalingen omtrent d e 
ambtenaren der directe belastingen , invoer
rechten en accijnzen. 16 Juli. 
- Zie ook: Personeele belasting. 

Vermogensbe/,asting. 
Beroepswet. Zie : OngeV(lllein·er:zeke1 ii,g. 
Beurzen. Besluit houdende aanvulling van 

art. 7 van het K. B. van 2 December 1823, 
S. 49, gewijzigd bij K. B. van 20 April 1873 
(Staat sblad n°. 44). S. 359. 10 Nov. 

Boterhandel en margarine. Arrest van den 
Hoogen Raad , houd ende bes,i ssing dat de 
beteekenis van net woord " len,ren" in art. 2 
der Boterwet bepaald wordt door de om
schrijving daarvan gegeven in art. 667 B. W. , 
volgens welk artikel d e levering van roerende 
zaken geschiedt d oor de enkele overp:ave, 

door den eigenaar of in zijn naam verricht. 
25 Jan. 

- Besluit tot uitvoering van het bepaalde bij 
de artikelen 2, 5, 8 en 19 der Boterwet, 
.,;olgens den tekst bekend gemaakt bij het 
K. B. van 13 Augustus 1908 (Stbl. n°. 28/i). 

S. 346. 28 Oct. 
- Besluit tot vaststelling van het tijdstip van 

inwerkingtreding,andewetvan 11 Juli 1908, 
S. 227, tot aanvulline- en wijziging van de 
wet van 9 Juli 1900, S. 112, houdende be
palingen tot voork 'Jming van bedrog in den 
boterhandel. S. -105. 17 Dec. 

- Besluit ter uitvoering van het bepaalde bij 
het 2de lid van artikel 9 d er Boterwet, 
vo lgens den tekst, bekend gemaakt bij het 
Koninklijk besluit van 13 Augustus 1908 
(Staatsblad n°. 285). S. 406. 17 Dec. 

- Besluit van den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel, tot uitvoering van 
het 4de lid van art. 9 der Boterwet, vo lgens 
den tekst, bekend gemaakt bij Koninklijk 
besluit van 13 Augustus 1908 (Staatsblad 
no. 285). 22 Dec. 

- Besluit van d en Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel, tot uitvoering van 
art. 4 van het Koninklijk besluit van 28 Oc
tober 1909 (Staatsblad n°. 346). 23 Dec. 

Bruggen. Besluit tot vaststelling van een 
Reglement voor de scheepvaart ter beveili
ging van de beweegbare bruggen in de spoor
wegen Amsterdam- Utrecht, Utrecht-
Amersfoort, Utrecht--Arnhem en Utrecht-
Boxtel over d e Keulsche Vaart, van de 
rivier de Lek te Vreeswijk tot Amsterdam. 

S. 360. 11 No,. 
- Zie ook : Scheepvaart. 
Burgerlijke Rechtsvordering. W e t t o t u i t. 

voe rin g van h et op 17 Juli 1905 
t e 's G r a v e n h a g e g e s i o t en v e r
d ~ a g betreffende d e burgerlijke 
r ec ht svo rderinis, S. 141. 12 Juni. 

Inwerkingtreden dier wet. S. 260. 1 Juli . 
- W e t to t w ij z i g in g e n a an v u I

l i n g v a n d e w e t v a n 12 F e b r u ar i 
1901, S. 64, houdend e b eg in se I e n 
en voo r sc hrift e n o mtrent 
maatr ege len ten op zi c ht e van 
j e u ~d i ge personen e n nader e 
wijziging e n aanvu llin g van 
d e b e p a I i n g e n : n h e t B u r g e r-
1 ij k W e t b o e k o m t r e n t d e o u d e r-
1 ij k e mac ht e n d e voog dij en 
d a a r m e d e s a m e n h a n g e n d e a r 
t i k e I en, z o o m e d e v an e en d a a r
m e d e v e r b and h o u d e n d v o o r-
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sc hrift in 
Bur g erlijke 

het Wetboek va.n 
R e g t s v o r tl e r i n g. 

S. 322. 27 Sept. 
Inwerkingtreden dier wet. S. 361. 11 Nov. 

We t tot on ver wij I tl e best rij
ding va.n den achterstand bij 
s o m m i g e g e r e c h t e n . (W ij z i g i ng 
va.n de wet op de Regterlijke 
Or g anisatie en het Beleid d er 
Justitie en van het Wetboek 
,. a. n B u r g e r ! ij k e R e g t s v o r tl e
r i n g e n v a. s t s t el I i n g e en e r p en
s i o e 11 s b e p a. 1 i n g.) S. 324. 27 Sept. 

Inwerkingtreden dier wet. S. 339. 11 Oct. 
- Zie ook : Tractaten. 
Burgerlijke stand. Missive va.n den Minister 

va.n Binnenla.ndsche Zaken a.a.n de Ged. 
Sta.ten va.n de provinciën, betreffende schrift
etukken, afgegeven door ambtenaren va.n 
den burgerlijken stand. 13 Ja.n. 

- Missive va.n den Minister van Binnenla.nd
sche Zaken aan de Comrmssa.rissen der Ko
ningin, betreffende het a.a.nvra.gen van docu
menten bij de ambtenaren van den bun~er
lijken stand in Zuid-Afrika. 3 Ma.art. 

- Besluit houdende vaststelling va.n den a.1-
gemeenen maatregel va.n bestuur, bedoeld 
in artikel 31 der wet va.n 23 Mei 1899, S. 128, 
en art ikel 61 van het Burgerlijk Wetboek. 

S. 87. 1 April. 
- Circulaire van de Ministers va.n Justitie 

en va.n Binnenland5Che Zaken aan de Com
missarissen der Koningin, betreffende huwe
lijksbevoegdheid van Belgen. 1/5 Nov. 

- Besluit tot schorbing van het besluit van 
den raad der gemeente Maasniel, waarbij 
J. B. HuSKENS is benoemd tot ambtenaar 
va.n den burgerlijken stand dier gemeente. 

S. 70. 15 Maart. 
Burgerlijk Wetboek. Besluit tot wijziging van 

den bij K. B. van den 15den Juni 1905, S. 207, 
va.stgestelden a.lgemeenen maatregel va.n be
stuur, a.ls bedoeld in a.rt. 385b, laatste lid, 
van het Burgerlijk Wetboek. S. 39. 11 Febr. 

- Besluit houdende vaststelling van den al
gemeenen maatregel van bestuur, bedoeld 
in artikel 31 der wet van 23 Mei 1899, S. 128, 
en artikel 61 van het Burgerlijk Wetboek. 

S. 87. 1 April. 
~ Wet tot uit,oer in g va.n enkele 

bepalingen va.n het op 17 Juli 
l 905 te 's G ra.ven ha.ge ges I o ten 
verdrag betreffende de cura
teele en soortgelijke maa.tre
g e I e n v a. n b e s c h e r m in g. S. 228. 

1 Juli. 

Inwerkingtreden dier wet. S. 274. 22 Juli. 
- W e t to t w ij z i g in g en a a. n vu I

l i n g v a. n tl e w e t v a. n 12 F e b r u
a r i 1901, S. 64, hou tl en tl e begin
s e l e n en v o o r s c h rif ten o ro
t r en t m a a. t r eg e I en ten o p z i c h
t e "a.n jeugdige personen en 
nadere wijziging en a.a.nvulling 
v a. n tl e b e p a. 1 i n g e n i n h e t B u r
g e r lijk Wetboek omtrent de 
ouder lijk e macht en de voogdij 
en daarmede samenhangende 
a r t i k e 1 e n, z o o m e tl e v a. n e e n 
daarmede v e rba.nd boud end 
voorschr i ft in het Wetboek 
van Burgerlijke Regtsvorde
r i n g. S. 322. 27 Sept. 

Inwerkingtreden dier wet. S. 361. 11 Nov. 
- Besluit t ot vaststelling va.n een a.lgemeenen 

maatregel van bestuur, als bedoeld in ar
tikel 385c van het Burgerlijk Wetboek, zoo
als dit luidt ingevolge de wet van 27 Sep
tember 1909 (Saaisblad n°. 322). 

S. 356. 5 Nov. 
-Wet houdende wijzig i ng en 

aanvulling va.n enkele artike
l en van het Burgerlijk Wet
b o e k , t e r o p h e f f i n g v a. 11 tl e b e
z w a. r e n, w a. a r to e h et b es t a a. n tl e 
voorschrift betreffende het 
o n tl e r z o e k n a a r h e t v a. tl e r
s c h a p a a n l e i tl i n g e, e e f t. S. 363. 

16 Nov-. 
Inwerkingtreden dier wet. S. 371. 22 Nov. 

Consulaten. Besluit tot nadere wijziging va.n 
het K. B. va.n 29 Augustus 1894, S. 146, 
gewijzigd bij de K. B. va.n 13 Mei 1896, 
S. 81, 1 Februari 1898, S. 42, en 20 Septem
ber 1898, S. 213, ter uitvoering van art. 1 
der wet houdende regeling van de bevoegd
heid der consulaire ambtenaren tot het op
maken ,va.n burgerlijke akten en va.n de 
consulaire rechtsmacht (Stbl. 138 van 1887 
en 204 van 1888.) S. 133. 3 Juni. 

:-- Besluit van den Minister va.n Buiten
la.ndsche Zaken, houdende aanwijzing van 
een district en ressorten voor de Neder
landsche Consulaire ambtenaren in Zuid
Afrika. 12 Juni. 

- Besluit tot wijziging van de a-rtikelen 23 
en 24 va.n het Consulair Reglement (Sta.a.ts
bla.d 1906, n°. 215.) S. 472. 31 Dec. 

Curaçao. Besluit tot regeling va.n de rechts
macht van den Hoogen Raad der Ned. in 
de koloniën Suriname en Curaçao. S. 59. 

23 Febr. 
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- Wet tot regeling van het mijnrecht in de 
kolonie Curaçao. S. 213. l Juli. 

- Besluit tot regeling van de rechtspleging 
bij de landmacht en van de rechtsmacht 
van het Hoog Militair Gerechtshof in de 
koloniën Suriname en Curaça.v. S. 350. 

30 Oot. 
- Zie ook : Begrootingen. 
Domeinen van den Staat. Wet tot goed

keuring van de overeenkomst met de ge
meente Nijmegen, betreffende afstand van 
gebruiksrecht op de kazerne in de Burcht
straat aldaar en verkoop van den militairen 
grond ( van het voormalig fort "Kijk in de 
Pot") ka.da.straal bekend: Nijmegen sectie B, 
n°. 2310, en Ha.tart, sectie A, n°. 1308, aan 
de gemeente Nijmegen. S. 36. 11 Febr. 

- Wet houdende ma.chti,:;ing tot het sluiten 
van eene overeenkomst van ruiling met de 
Stichting "Insu1a. Dei", te Arnhem. S. 254. 

1 Juli. 
Drankwet. Zie : Sterke drank. 
Dijksbesturen, enz. Zie : W aterBchappen. 
Fabrieken enz. Besluit tot vernietiging van 

het besluit van burgemeester en wethouders 
der gemeente Va.als, waarbij aan de maat
schappij " de Automaat", aldaar, voorwaar
delijk vergunning is verleend tot het op
richten van eene bergplaats van petroleum 
op het perceel ka.da.straal bekend gemeente 
Va.als, sectie A, n°. 4875. S. 7. 4 Jan. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit 
van burgemeester en wethouders van Maas
bree, waarbij aan WIJNAND GRUTTERS te 
Blerick vergunning is verleend tot het op
richten van een schietboom op perceel 
ka.da.straal bekend Sectie A, n°. 4487, aan 
den Horsterweg te Blerick. S. 28. 8 Febr. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit 
van burgemeester en wethouders van Bres
kens, waarbij afwijzend is beschikt op het 
verzoek van J. F. BoUTENS te Middelburg 
tot wijziging der voorwaarden, welke bij 
besluit van burgemeester en wethouders 
voornoemd, dd. 21 Mei 1908, zijn toegevoegd 
aan de op 9 Februari 1907 aan P. J. LA!l:O 
verleende vergunning tot het oprichten 
van een distilleerapparaat voor het stoken 
van harsolie op perceel kadastraal bekend, 
gemeente Breskens, Sectie D, n°. 1301. S. 63. 

4 Ma.art. 
- Besluit houdende beslissing. dat eene in

richting tot biologische reiniging van water, 
als waarvan in het besluit sprake is, niet 
valt onder die, welke bedoeld zijn bij art. 2 
sub VII der Hinderwet, omdat bij die in-

richting het doel meer is om de vorming 
van afval te voorkomen dan om afval te 
bewaren en te bewerken. 19 Ma.art. 

- Missive van den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel aan de Commissarissen 
der Koningin, betreffende naleving der Hin
derwet. 17 April. 

- Besluit houdende beslissing. dat eventueele 
waardevermindering van onroerende goede
ren, niet valt onder de schade, bedoeld in 
art. 11, tweede lid sub b der Hinderwet. 

17 Mei. 
- Besluit houdende beslissing dat in eene 

vergunning krachtens de Hinderwet gegeven 
geen plaats is voor de vermelding eener 
eventueele toepassing der Woningwet. 

15 Juni. 
- W e t t o t w ij z i g in g d e r H in-

der wet. S. 246. 1 Juli. 
Inwerkingtreden dier wet. S. 287. 10 Aug. 

Gedistilleerd. Besluit houdende bepalingen 
omtrent branderijen waarin ta.piocameel als 
grondstof gebruikt wordt. S. 64. 8 Maart. 

- Besluit houdende afwijking van de wette
lijke bepalingen omtrent deu invoer van 
gedistilleerd. S. 81. 20 Ma.art. 

- Wet tot verh.ooging van den 
accijns op ge di st illeerd en 
voorloopige r egeling van d e 
bestemming van de opbren gs t 
dier "ver ho o ging. S. 375. 4 Deo. 

- Zie ook: Wijn . 
Gemeentebestuur. Besluit houdende beslis

sing : dat aankoop van grond voor een · be
langrijk bedrag ten behoeve van een be
paald doel (oprichting van een schouwburg) 
niet kan goedgekeurd worden, zoolang aiet 
uit eene raming van kosten voor het geheele 
werk blijkt, welke fina.noieele last daardoor 
op de gemeente zou worden gelegd; dat in 
hooger beroep door de Kroon in het algemeen 
de vraag te beantwoorden is of aan een raads
besluit de volgens de Gemeentewet vereiscbte 
goedkeuring al of niet behoorde te worden 
verleend, zoodat dat onderzoek zich niet 
behoeft te beperken tot de vraag of de 
gronden waarop Gedeputeerde Sta.ten hunne 
goedkeuring aan het raadsbesluit hebben 
ontbonden juist zijn . 5 Febr. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den ra.ad der gemeente Avereest, waarbij 
aan J. G. PETERS aldaar, vrij stelling is ver
leend van het bepaalde in artikel 6, alinea 1 
van de bouwverordening. S. 82. 24 Ma.art. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den ra.ad der gemeente Westbroek, strek-
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kende om in bij dat besluit nader omschreven 
gevallen de raadsvergaderingen van West
broek steeds te beleggen vóór die van Acht
tienhoven. S. 97. 3 April. 

- Besluit waarbij goedkeuring is onthouden 
aan een besluit van den gemeenteraad om 
kosten van inpoldering van aan de gemeente 
behoorende perceelen te bestrijden door het 
te gelde maken eener inschrijving op het 
Grootboek der at. Schuld. 7 April. 

- Besluit houdende beslissing, dat het toe
zicht van Ged. Staten - ten aanzien van 
de goedkeuring van een raadsbesluit tot 
verkoop van grond - strekt om te beoor
doolen of een dergelijk besluit overeen te 
brengen is met eene redelijke behartiging 
van het gemeentebelang. 26 Mei. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit 
van den Raad der gemeente Dockum, waarbij 
W. EISMA werd ontslagen als ontvanger 
dier gemeente en van het besluit van Ged. 
Staten van Friesland, waarbij dat ontslag 
is goedgekeurd. S. 129. 28 Mei. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit 
van den gemeedteraad van Breda, strekkende 
tot aankoop van de Baronielaan en het 
Engelbert-van-Nassauplein en van het be
sluit van Ged. Staten van Noordbrabant, 
waarbij eerstgemeld besluit is goedgekeurd. 

S. 281. 4 Aug. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

den Raad der gemeente LeimllÎden van 
28 September 1909, strekkende tot voldoe
ning aan een verzoek van G. BERNARD al 
daar, om tegen een doof dezen te betalen 
som van / 1000 (duizend gulden) en te ver
leenen recht van uitweg, af te zien van 
onteigening van verzoekers eigendom. S. 343. 

23 Oct. 
- Besluit houdende beslissing dat het voor

schrift, dat eene begrooting gesloten wordt 
op den laatsten Juni van het jaar, volgende 
op dat waarop zij betrekking heeft, toelaat 
het nemen van besluiten omtrent de be
grooting tot op dien datum, ook a l zijn deze 
beslui ten aan goedkeuring onderworpen. 

20 Nov. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

den raad der gemeente Utingeradeel, waarbij 
A. H. LoOTS te Rotterdam, met ingang 
van 1 Januari 1910, is benoemd tot direc
teur van de in aanbouw zijnde gemeentelijke 
gasfabriek aldaar. S. 409. 21 Dec. 

- W et t o t w ij z i g i n g d e r G e m e e n- 1 

tew et. S. 416. 30 Dec. 
- W et houdende r ege lin g va n 

d e z e k e r h e i d s t e 11 i n g d o o r g e
m een team b ten aren. S.417. 30Dec. 

Gemeentegrenmn. Wet tot verandering van 
de grens tusschen de gemeenten Vlaardingen 
en Vlaardinger-Ambacht. S. 174. 14 Juni. 

- Wet tot wijziging van de grens tusschen 
de gemeenten Rotterdam en Schiedam. 

S. 243. 1 Juli. 
Gemeenteverordeningen. Bes.luit tot vernieti

ging van art. 161b der a lgemeene politie
verordening van de gemeente Velsen, vast
gesteld door den raad dier gemeente in zijne 
vergadering van 14 Mei 1907, voorzooveel 
de bij gemelde bepaling gestelde voorwaarde 
ter beoordeeling van burgemeester en wet
houders wordt gelaten. S. 6. 2 Jan. 

- Arrest van den Hoogen Raad houdende 
bepaling dat art. 30 der algemeene politie
verordening voor de gemeente Vreeland aan
hef en onder letter b ook door hare plaat
sing duidelijk de bedoeling van den wet
gever te kennen geeft om de vrijheid om
muziek te maken binnen de gemeente te 
beperken. Deze bepaling raakt dus de politie 
over openbare vermakelijkheden, zoodat te
recht in overeenstemming met art. 188 der 
Gemeentewet aan den burgemeester de be
voegdheid is gegeven uitzonderingen op het 
algemeen verbodene toe te staan. 25 Jan. 

- Besluit tot vernietiging van art. XIII 
van de verordening op de keuring van 
slachtvee, vleesch, spek en visch in de 
gemeente Echt. S. 60. 1 Maart. 

- Arrest van den Hoogen Raad, houdende 
beslissing : dat de vraag of de artikelen 
eener gemeentelijke verordening treden in 
hetgeen geacht moet worden van algemeen 
Rijksbelang t-e zijn, door de artt. 150 en 153 
der Gemeentewet aan het oordeel van den 
rechter onttrokken is; dat eene verordening, 
waarbij het houden van een openlijk huis 
van ontucht wordt verboden, geen inbreuk 
maakt op een voorschrift van den hoogeren 
wetgever. 8 Maart. 

- Besluit tot vernietiging van artikel 21 der 
algemeene politieverordening van de gemeente 
Beuningen van l September 1908, voor zoo
veel dit artikel wielrijders betreft. S. 83. 

26 Maart. 
- Arrest van den Hoogen Raad, houdende 

beslissing: dat art. 7 der Algemeene Politie
verordening van de gemeente Amsterdam 
als dader nog een ander strafbaar stelt dan 
de in art. 47 Sw. genoemde daders en hier
door de strafrechtelijke aansprakelijkheid 
uitbreid t bniten de grenzen, door dat artikel 
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voor wetten en verordeningen vastgesteld, 
van welke voorschriften alJeen bij de wet 
mag worden afgeweken ; dat de gemeentelijke 
wetgever hierdoor de grenzen zijner bevoegd
heid heeft overschreden, zoodat art. 7 niet 
verbindend is. (blz. 753.) 19 April. 

- Arrest van den Hoogen Raad, houdende 
beslissing dat de bevoegdheid om havengeld 
te vorderen voor het gebruik maken of 
genot hebben van de openbare wateren, 
waterwegen of waterwerken binnen de ge
meente niet beperkt is tot het geval, dat 
de retributie gevorderd wordt voor een 
genot, dat de gemeente zonder die ver 
goeding niet bij machte is te verschaffen. 

(blz. 755.) 26 April. 
- Besluit tot vernietiging van art. 17 van 

het reglement van orde voor de vergaderingen 
van den Raad der gemeente Wormer, vast
gesteld op 18 December 1908. S. 277. 28 Juli. 

- Arrest van den Hoogen Raad, houdende 
beslissing dat het toegepaste artikel van de 
Arnhemsche politieverordening hetzelfde on
derwerp regelt a ls art. 424 Wetb. v. Strafr. 
- baldadigheid op of aan den openbaren 
weg of op eenige voor het publiek toe
gankelijke plaats - en dus, als dagteekenende 
van voor de invoering van het Wetboek, 
door die in voering krachtens art. 151 Ge
meentewet heeft opgehouden te gelden. 

25 Oct. 
- Arrest van den Hoogen Raad, beslissende 

dat de bepalingen van de artt. 50, 53 en 54 
van de Verordening op de Straatpo litie te 
Deventer niet meer dan eene beperking 
van de rechten van eigendom bevatten en 
dus, als zijnde in overeenstemming met 
art. 625 B. W. in verband met art. 144 der 
Grondwet en a1t. 135 der gemeentewet, 
n iet de grenzen van de bevoegdheid der 
gemeentebesturen overschrijden. 15 Nov. 

Geneeskundig Staatstoezicht enz. Besluit tot 
nadere wijziging van het reglement voor de 
Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen. 

S. 410. 21 Dec. 
- Wet tot nadere wijzigin g van 

d e w e t v an 1 J u n i 1865, S. 60, 
rege l ende de u i toefening der 
geneeskunst. S. 452. 31 Dec. 

Geslacht. Wet tot teruggaaf van 
g e s I a c h t a c c ij n s, b e t a a l d v o o r 
vee, dat afgekeurd of slechts 
voo rwaard elijk g oed ge keurd 
1v o r d t . S. 35. 11 F ehr. 

- Missive van den Minister van Binnenland
sche Zaken aan de Ged. Staten van de pro-

vinoiën, betreffende de teruggaaf van ge
slacht accijns betaald voor afgekeurd of 
slechts voorwaardelijk goedgekeurd vee. 

25 Febr. 
- Besluit houdende bijzondere bepalingen 

met betrekking · tot den accijns op het ge
slacht van onteigend vee. S. 294. 10 Aug. 

Grensscheiding. Zie : Gemeentegrenzen. 
Grondbelasting. Resolutie van den Minister 

van Financiën tot wijziging van de resolutie 
van 13 Februari 1877, n°. 56, betreffende 
de instructie omtrent de werkzaamheden ter 
uitvoering van de wet op de grondbelasting. 

8 Febr. 
- Missive van den Minister van Binnenland

sche Zaken aan de Commissarissen der 
Koningin in de provincien, betreffende 
ontheffing van grondbelasting wegens ge
leden schade aan boom- of veldvruchten 
door onvoorziene rampen. 24 Sept. 

Handel-Maatschappij . ( Nederlandsche) Wet 
houdende bekrachtiging eener ov'ereenkomst 
met de Nederlandsche Handel-Maatschappij, 
ter vervanging van die, bekrachtigd bij de 
wet van 18 Juli 1904 (Stbl. n°. 192). 

S. 218. 1 Ju li. 
Havens. Besluit tot vaststelling van een regle

ment van politie voor de Rijkshavens te Helle
voetsluis, te Middelharnis, te Numansdorp, 
aan de Stoofpolder (gemeente Bruir>isse) en 
aan den Willempolder (gemeente St. Philips
land), en de daartoe beboorende werken. 

S. 139. 9 Juni. 
- Besluit tot vaststelling -..an een bijzonder 

reglement van politie voor de buitenhaven 
te Middelharnis, voor zoover in beheer bij 
het Rijk. S. 140. 9 Juni. 

- Zie ook Scheepvaart. 
Hinderwet. Zie : Fabrieken enz. 
Houtzuur. Zie: Azijnen. 
Idioten. Zie: Krankzinnigen. 
Indië. ( Nederlandsch-) Besluit houdende bij

zondere voorwaarden voor benoembaarheid 
tot technische betrekkingen bij den dienst 
van het stoomwezen in Neder!andsch-Indië 
en regelen betreffende de uitzending ,an 
dergelijk personeel uit Nederland. 6 Febr. 

- Besluit houdende vaststelling van bijzondere 
voorwaarden van benoembaarheid tot, tech
nische betrekkingen bij den Waterstaat en de 
burgerlijke openbare werken in Nederlandsch
Indië en regelen betreffende de uitzending 
van personeel uit Nederland voor zoodMige 
betrekkingen. 16 Febr. 

Nadere wijziging van dit besluit. 19 Oot. 
Idem. 8 Deo. 
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- Besluit tot aanvulling en wijziging van het 
besluit op de Indische bestuursopleiding. 

S. 108. 14 April. 
Nadere wijziging van dit besluit. S. 312. 

20 Sept. 
Besluit tot wijziging .-an het K. B. van 

22 December 1867, n°. 4 (Nederlandsch 
Staatsblad n°. 154 en Indisch Staatsblad 
1870, n°. 71). S. 124. 21 Mei. 

-W et houdende wijziging van 
a r t i k e 1 42 v a n h e t b ij d e w e t 
v an 2 Sept e m be r 1854, S. 129, 
vastgestelde Re g l eme nt op 
het bel e id der reg ee rin g van 
N e d e r I a n d s c h-I n d i ë. S. 177. 

14 Juni. 
- Wet houdende n erz i en in g en 

bek e ndmakin g van den t e kst 
van d e w et van 17 November 
1872, S. 130, to t vasts te IJ in g d e r 
tariev e n van in-, uit- en door
vo e r in N e cl e r I a " cl s c h-I n d i ë. 

S. 215. l Juli. 
- Besluit tot nadere aanvulling en wijzigin? 

van bet Besluit op de Indische bestuurs
opleiding. S. 312. 20 Sept. 

- Besluit van den Minister van Koloniën , tot 
wijziging van het besluit van den Minister 
van Koloniën a. i., houdende nadere bepaling 
van den omvang en de mate van kennis in 
elk der vakken van de examens voor den 
Nederlandsch-Indischen administratieven 
dienst veroischt en vaststelling van regelen 
voor die examens. 24 Sept. 

- Besluit houdende bekendmaking van den 
geldenden tekst der Indische Tar-iefwet. 

S. 341. 20 Oct. 
- Besluit tot wijziging van het besluit van 

28 April 1906, houdende met buitenwerking
stelling "an bestaande bepalingen, vaststel
ling van een reglement op de t oekenning van 
overtocht van Nederland naar Nederlandsch
Indië en omgekeerd, ten laste van de Indische 
begrooting. 22 Oct. 

- Wet houdende goedkeuring eener overeen
komst met de naamlooze vennootschap 
" Zeehaven en Kolenstation Sabang" te 
Amsterdam, betreffende den aankoop van 
een deel van hare bezittingen op het eiland 
W'è en daarmede verband houdende 1·ege
lingen. Wijziging en· verhooging van de 
begrooting van uitgaven van .Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 19G!l. S. 364. 

16 Nov. 
- Besluit betreffende het toekennen van perio

dieke traktementsverhoogingen t en aanzien 

van betrekkingen of ambten in Nederlandsch 
Indië. 18 Dec. 

- Zie ook Begrootingen. 
Inkwartiering. Missive van den Minister van 

Oorlog aan de Commissarissen der Koningin 
in de provinciën, betreffende de paarden
vordering. 15 Sept. 

Jacht en visscherij. Arrest van den Hoogen 
Raad, houdende beslissing, dat in den zin 
van artikel 2 der Jachtwet buiten den eigenaar· 
van den grond alleen hij als rechthebbende 
op de jacht op den grond is te beschouwen, 
die zijn recht om te jagen ontleent aan een. 
zakelijk jachtrecht, aan eene huur- of pacht
overeenkomst van den grond of aan eenig 
zakelijk recht op dien grond, niet dus als. 
huurder van de jacht. 15 N ov. 

Kanalen. Besluit tot wijziging van het bijzon
der reglement van politie voor het Noordzee. 
kanaal. S. 373. 25 Nov. 

- Zie ook : Bruggen, Scheepvaart. 
Kerkelijke Zaken. Besluit houdende beslissing 

dat onder art. 7 der wet van 10 September-
1853, S. 102, ook vallen de niet aan kerk
genootschappen behoorende gebouwen tot. 
uitoefening van den openbaren godsdienst. 

ó Mei. 
Kiesrecht. Be~lnit van den Minjster van Bin

nenlandsche Zaken betreffende de zitting 
van het hoofdstembureau in verband met. 
de verkiezing 
gemeente: 

Hoogwoud. 
Klundert. 
Wittem. 

van leden van den raad der 

19 Jan. 
6 Maart. 

27 Maart" 
Roermo,icl. 1 Mei. 
Meerssen. 12 Mei. 
Den Helder (3cle kiescli&rict). 15 Juni . 

' - Arrest van den Hoogen Raad, beslissende,. 
dat voor plaatsing op de kiezerslijst noodig 
is overlegging van de voor voldaan getee
kende aanslagbiljetten van alle Rijks directe 
belastingen waarin hij , die op de kiezerslijst. 
wenscht geplaatst te worden, is aangeslagen. · 

18 Juni. 
- Alsvoren, beslissende dat het eindexamen. 

der Rijkslandbouwschool te Wageningen 
voldoet aan den eisch ge.teld bij art. lb-
40. der Kieswet. 18 Juni. 

- Besluit van den Minister van Binnen 
landsche Zaken betreffende de zitting van 
het hoofdetemhnreau van het kiesdiotrict. 
voor de verkiezin? van leden van den raad 
der gemeente Zevenaar. 30 Juni. 

- Arrest van den Roogen Raad, houdende 
beslissing dat de schuldenaar door het vonni ~ 
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rnn faillietverklaring de beschikking en het 
beheer over zijne goederen zoowel tegen
woordige als die hij gedurende het faillisse
ment verwerft, verliest en op dien grond 
t-0recht van de uitoefening van het kiesrecht 
wordt uitgesloten. 16 ,Juli. 

- Als voren houdende beslissing dat hij, die 
niet zelf in dienstbetrekking geweest is over
eenkomstig art. l b 2°. der kieswet. aan art. 2, 
a l. 12 dier wet ~een kiesrecht als loonkiezer 
kan ontleenen. 16 Juli. 

- Besluit va11 den 1inister van Binnen
landsche Zaken , betreffende de zitting ,,an de 
hoofdstemhureaux van de kiesdistricten voor 
de Yerkiezing van leden van den raad der 
gemeea te: 

Zaandam. 7 Aug. 
Haarlemmerme~r. 14 Aug. 
Bussum. 1 Sept. 

- Besluit betreffende onregelmatigheden bij 
eene stemming voor den gemeenteraad, die 
op den uitslag van geen invloed geweest zijn. 

10 Dec. 
Kinderarbeid. Zie : Arbeid van feitgdige T!er

sonen en ~-rouwen. 
Koninklijk huls. Wet tot voorziening in het 

Regentschap in geval van Troonopvolging 
tijdens de minderjarigheid van den Troon
opvolger. S. 88. 2 April. 

- Wet t ot regeling van de voogdij o,,er den 
minderjarigen Koning. S. 89. 2 April. 

- Besluit .ter uitvoering van art. 2 der wet 
Ya.n 2 April 1909, S. 89, tot regeling van , 
de voogdij over den minderjarigen K oning. 

S. 103. 8 April. 
- Besluit t ot wijziging rnn het K. B. van 

10 Juli 190ï. S. 181, houdende nad ere vast
stelling van het wapen van het Koninkrijk 
der Nederlanden en van den K oning der 
:-,,edcrlanden. alsmede van de andere leden 
van het Koninklijk Huis. S. 271. 13 Juli. 

- Besluit houdend e vaststelling van de onder
scheidingsvlag voor Ha.re Koninklijke Hoog
heid JULIANA, Prinses van Ora.njo Nassau, 
Hertogin van Mecklenburg. S. 358. 8 Nov. 

Krankzinnigen. Besluit houdende nadere wij 
ziging van het K. B. van 13 Februari 1892, 
S. 43, waarbij aan de Vereeniging tot opvoe
ding en verpleging van idioten en achterlijke 
kinderen, gevestigd te Utrecht, vergunning 
is verleend om het landgoed ,.'s H eerenloo" 
te Ermelo tot een gesticht voor idioten in te 
richten. S. J 6. 21 Jan. 

- Besluit houdende aanwijzing van de Johan
nes-Stichting, Christelijk Toevluchtsoord , te 
Nieuwveen , als eene inrichting, d ie niet als , 

krankzinnigengesticht wordt beschouwd, ook 
wanneer daarin meer clan twee krankzinnigen 
worden verpleegd. S. 22. 5 Febr. 

- Beslujt tot nadere wijziging van het K. B. 
van 18 September 1906, S. 244, waarbij aan 
de Vereeniging tot Christelijke verzorging 
van krankzinnigen in Nederland, gevestigd 
te Utrecht, vergunning is verleend op een 
terrein in de gemeenten Doorwerth en 
Renkum een gesticht voor krankzinnigen op 
te richten. S. 125. 22 Mei. 

- Besluit waarbij aan Regenten van het krank
zinnigengesticht te Utrecht vergunning wordt 
verleend op een terrein aan den Dolderschen 
weg te Zeist een gesticht voor krankzinnigen 
op te richten. S. 134. 4 Juni. 

- Besluit houdende nadere wijziging van het 
K. B. van 13 Januari 1892, S. 22, waarbij 
aan de Vereeniging tot Christelijke Verzor
ging van krankzinnigen in Nederland, ge
vestigd te Utrecht, vergunning is verleend 
op het landgoed Bloemendaal te Loosduinen 
een gesticht voor krankzinnigen op te 
richten. S. 193. 23 Juni. 

- Alsvoren van het K. B. van 16 September 
1895, S. 161, waarbij aan het bestuur der 
gemeente Leiden vergunning is verleend 
op het landgoed " Endegeest", gemeente 
Oegstgeest , een gesticht voor krankzinnigen 
op te richten. S. 301. 26 Aug. 

- Alsvoren van het K . B. van 22 Maart 1904, 
S. 65, waarbij aan het Be&tuur der provincie 
• oordbolla.nd vergunning is ver leend op 
een terrein in de gemeente Castricum een 
gesticht voor krankzinnigen op te richten. 

S. 340. 16 Oct. 
- Alsvoren van het K. B. van 28 Augustus 

1888, S. 144, tot bepaling van het maximum 
der verpleegden en het minimum der genees
kundigen in het provinciaal krankzinn igen
gesticht " llfoerenberg" te Bloemendaal. 

S. 345. 26 Oct. 
- Alsvoren, van het K. B. van 13 Februari 

1892, S. 43, waarbij aan d e Vereeniging tot 
opvoed ing en verpleging van idioten en 
achterlijke kinderen, gevestigd te Utrecht, 
vergunning is verleend om het landgoed 
,, 's Heerenloo" te Ermelo, tot een gesticht 
voor idioten in te richten. S. 404. 17 Dec. 

- Alsvoren van het K . B. van 7 Mei 1888, 
S. 83, tot bepaling van het maximum der 
verpleegden en het minimum der genees
kundigen in het kranjrn innigengesticht te 
Zutphen. · S. 412. 24 Deo. 

- Alsvoren. 1°. va.n het K. B. van 5 Augustus 
1888, S. 113, tot bepaling van het maximum 
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der verpleegden en het minimum der genees
kundigen in het krankzinnigengesticht " Rei
nier van Arkel" te 's Hertogenbosch; 2°. van 
het K. B. van 5 Augustus 1888, S. 114, tot 
bepaling van het maximum der verpleegden 
en het minimum der geneeskund igen in het 
krankzinnigengesticht " Voorburg" te Vught. 

S. 413. 27 Dec. 
- Zie ook : A rmwezen. 
Krijgsschool . Besluit tot nadere wijziging van 

het Reglement voor de Hoogere Krijgsschool. 
S. 114. 22 April. 

Landbouw enz. Besluit houdende bepalingen 
tot wering van den Amerikaanschen kruis
bessenmeeldauw. S. 278. 28 Juli. 

Landweer. Missive van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken aan de Commissarissen 
der Koningin, betreffende art. 10 der Militie
wet 1901 en art. 10 der Landweerwet van 
24 Juni 1901 (Staatsblad n°. 160). 22 Maart. 

- Missive van den Minister van Oorlog aau de 
Co mmissarissen der Koningin , betreffende 
de staten van in lichtingen en advies nopens 
verzoeken om ontheffing van den werkelijken 
dienst of vergoeding wegens den werkelijken 
d ienst. 7 April. 

- Beschikking van den Minister van Marine, 
waarnemend Minister van Oorlog, betref
fende dienstreizen van dienstplichtigen der 
Nationa le Militie - die, voor den dienst ter 
zee bestemd, daaronder begrepen - en 
van personeel der Landweer, voor zooveel 
de zorg daarvoor aan de Burgemeesters der 
Gemeenten is opgedragen . 28 April. 

- Besluit van den Minister van Oorlog, hou
dende wijziging van den staat boooeld hij § 4 
der Landweerin structie II. 4 Mei. 

- Missive van den Minister van Binnenland
sche Zaken aan de Commis arissen der 
Koningin betreffende het dragen van eigen 
kleeding door militie- en landweerplicht igen. 

30 Nov. 
- Besluit van den Minister van Oorlog afd. 

Militie en Landweer (L.) n°. 98 tot wijziging 
van het besluit van 12 Mei 1906, VIIdc afd., 
n°. 277 (Landweer-instructie III). 7 Dec. 

- W e t t o t a an v u 11 i n g e n w ij z i
g in g van eenige b epa lin ge n 
d e r L a n d w e e r w e t (S t a a t s b I ad 
1901, n°. 160), aan ge vu 1 d b ij d e wet 
van 27 A pr i l 1906. S. 73, en ge
w ij z i g cl b ij d e wet va n 13 Ju I i 
1907 (S tb 1. 11°. 187). S. 421. 30 Dec. 

- Wet tot aanvulling en wijziging rnn eenige 
bepalingen der Landweerwet (Staatsblad 
1901, n°. 160), aangevuld bij de wet van 
1909. 

27 April 1906, S. 73, en gewijzigd bij de wet 
van 13 Juli 1907 (Staatsblad n°. 187). S. 42 1. 

30 Dec. 
Loodswezen. Besluit houdende wijziging van 

het Bijzonder Reglement op den loodsdienst 
in het IVde en Vde district (Goedereede, 
Maas en Brouwershaven), vastgesteld bij 
K. B. van den 22sten Januari 1902, S. 5, 
en laatst elijk gewijzigd bij K. B. van den 
30sten Mei 1908 (Staatsblad n°. 102). S. 126. 

24 Mei. 
Loterij. Besluit houdende wijziging van het 

model, waarnaar de loten der Staatsloterij 
vervaardigd worden. S. 85. 29 Maart. 

Marechaussee. Besluit houdende wijziging in 
de samenstelling van het Wapen der K onink
lijke Marechaussee. (blz. 750). 12 Maart. 

Wijziging van dit besluit. (blz. 756). 
15 Sept. 

Besluit, houdende wijziging in de indeeling 
van het Wapen der Koninklijke Mare
chaussee. (blz. 753. ) 27 Maart. 

Margarine. Zie : Bot,erhandd. 
Maten en Gewichten. Besluit van den Minister 

van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
houdende vaststel ling van het goedkeurings
merk der maten en gewichten enz. voor het 
jaar 1910. 25 Oct. 

- Besluit tot regeling van den herijk der maten 
en gewichten in 1910 en 1911. S. 362. 

13 Nov. 
Mijnen. Zie: Curaçao. 
Militair Onderwijs. Besluit t ot nadere wijzi

gin g van het Reglement voor den Hoofd
cursus. S. 116. 22 Apri l. 

- Besluit tot vaststelling van de Instructie, 
houdende regeling van den werkkring en 
de bevoegdheid van den Inspecteur van het 
Militair Onderwijs. S. 376. 4 Dec. 

- Zie ook : Academie (Kon. militc1ire) en 
K rijgsschod. 

Militaire Zaken. Besluit van den Minister van 
Oorlog tot wijziging van het besluit van 
10 Juni 1907, houdende nadere regeling van 
het voorbereidend militair onderricht. (blz. 
750). 12 J an. 

- Besluit, tot wijziging van het besluit van 
8 Mei 1906, betreffende het reserve-personeel 
van de landmacht beneden don rang van 
offi cier. 25 ,Jan. 

- Besluit van den Minister van Marine, waar
nemend Minister van Oorlog, tot wijziging 
van de Ministerieele Beschikking van 6 Juni 
1906, Illcle afd. n°. 396, houdende voor
schriften ter uitvoering van het K . B. van 
8 i\Iei 1906, n°. 95. 11 l◄,eur. 

19 
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- Besluit betreffende vrijwillige verbintenis 
van militie-plichtige leerlingen bij 's Rijks 
Veeartsenijschool te Utrecht in verband met 
benoeming tot reserve-paardenarts. 11 Maart. 

- Missive van den Minister van Binnen
landsche Zaken aan de Commissarissen der 
Koningin, betreffende het geven van voor
bereidend militair onderricht in vergunnings
of verlofslocaliteiten. 16 April. 

- Besluit betreffende b'3looningen aan reserve
personeel, voor het geven van onderricht in 
den wapenhandel en in het schieten. 8 Mei. 

- Besluit van den Minister van Oorlog 
VI• Afd. n°. 181 betreffende belooningen aan 
reserve-personeel, voor het geven van onder
richt in den wapenhandel en in het schieten. 

2 Juni. 
- Besluit houdende nadere vaststelling van 

de Instructie voor Stellingcommandanten 
en Commandanten van Afzonderlijke Forten, 
voor tijd van oorlog of van oorlogsgevaar. 

s. 305. 8 Sept. 
- Besluit tot aanvulling van de bepalingen, 

regelende de door de gepensionneerde mili
tairen van het Nederlandsch-Indische leger 
te betalen kosten voor verpleging in een 
maritieme of militaire ziekeninrichting. 

S. 336. 9 Oct. 
- Besluit tot regeling van de rechtspleging 

bij de landmacht en van de rechtsmacht van 
het Hoog Militair Gerechtshof in de kolonie 
Suriname en Curaçao. S. 350. 30 Oct. 

- W e t to t w ij z i g i n g v a n ar t i
k e 1 31 der wet van 23 Mei 1899, 
S. 128, h o u d end e b e p a] in g en t e r 
uitvoering van a rtikel 187 der 
Grond wet. S. 469. 31 Dec. 

- Zie ook: Militie (Nationale), Pen.sioenen. 
Militie. ( Nationale) Besluit houdende beslis

sing, dat het trekken van een lotingsnummer 
door een ander dan dengenen die daartoe 
volgens art. 31 der militiewet bevoegd is, 
op den uitslag der loting van invloed is en 
dus vernietiging van de loting moet mede
brengen, voor zooveel betreft het onbevoeg
delijk getrokken nummer en de daarop vo l
gende. 4 Jan. 

- Besluit tot nadere aanvulling en wijziging 
van het K. B. van 2 Dec. 1901, S. 230, hou
dende voorschriften betreffende de uit
voering van de Militiewet 1901 (Staatsb.lad 
1901, n°. 212), zooals dat besluit is aange
vuld en gewijzigd bij het K. B. van' 17 Oct. 
1904 (Stbl. n°. 234). S. 10. 9 Jan. 

Gedeeltelijke inwerking t reden. S. 123. 
19 Mei. 

- Be~luit van den Minister van Mariue tot 
wijziging van de "Voorschriften betreffende 
het ver!eenen van vergunningen tot uitoefe
ning van de buitenlandsche zeevaart en de 
zeevisscherij aan zeemiliciën-verlofgangers." 

18 Jan. 
- Besluit betrekkelijk de hoegrootheid van 

het in het tijdvak van 1 tot 15 Maart af te 
leveren gedeelte van de ter volledige oefening 
in te lijven lotelingen der lichting van 1909 
en van het daarin door elke provincie te 
dragen aandeel. S. 17. 21 Jan. 

- Besluit van den :Minister van Oorlog, tot 
vaststelling van eene Militie-Beschikking 
1909 , met daarbij behoorende Militie
Instructie 1909. 21 Jan. 

Wijziging van dit besluit. 5 Juni. 
16 Oct. 

- Missive van den Minister van Binnen
landsche Zaken aan de Commissarissen der 
Koningin in de provinciën, betreffende het 
aandeel in de lichting voor de nationale 
militie. 11 Febr. 

- Besluit houdende regeling der positie van 
burgerlijke ambtenaren, diezichals adspirant
militie-officier hebben verbonden. S. 75. 

16 Maart. 
- Missive van den Minister van Binnen

landsche Zaken aan de Commissarissen der 
Koningin, betreffende art. 10 der Miltiewet 
1901 en art. 10 der Landweerwet van 24 Juni 
1901 (Staatsblad n°. 160). 22 Maart. 

- Missive van den Minister van Oorlog aan 
de Commissarissen der Koningin, betreffende 
de staten van inlichtingen en advies nopens 
verzoeken om ontheffing van den werke
lijken dienst of Vergoeding wegens den 
werkelijken dienst. 7 ApriL 

- Missive van den Minister van Binnen
!andsche Zaken aan de Commissarissen der 
Koningin betreffende de aanwijzing van 
lotelin gen ~oor korte oefening. 14 April. 

- Besluit tot wijziging van het besluit van 
21 ]'ebruari 1908, n°. 34, houdende bepa
lingen nopens de opleiding van militie
plichtigen voor den militaixen telegraaf- en 
telephoondienst. 24 ApriL 

- Beschikking van den Minister van Marine, 
waarnemend Minister van Oorlog, betref
fende dienstreizen van dienstplichtigen der 
Nati -:male Militie - die, voor den dienst ter 
zee bestemd, daaronder begrepen - en van 
personeel der Landweer, voor zoo ,eel de 
zorg daarvoor aan de Burgemeesters der 
Gemeenten is opgedragen. 28 April. 

- Besluit van den Minister van Oorlog, Afd_ 
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Militie en Landweer (M.) n°. 211, tot wijziging 
van het besluit van 22 Februari 1908, Afd. 
Militie en Landweer (M.) n°. 320, betreffende 
de opleiding van militieplicbtigen voor den 
militairen telegraaf- en telephoondienst. 

13 Mei. 
Wijziging van dit besluit. 19 Juni. 

Besluit van den Minister van Oorlog, 
II• Afd. n°. 182, tot wijziging van het besluit 
van 10 Juni 1907, betreffende regeling van 
het voorbereidend militair onderricht. 

15 Mei. 
- Mi&sive van den Minister van Oorlog aan 

de Commissarissen der Koningin betreffende 
den datum van opkomst van milicien
verlofgangers, die voor herhalingsoefeningen 
opkomen. 15 Mei. 

- Besluit waarbij ontheffing van den werke-
lijken dienst is verleend. 17 Mei. 

- Besluit tot verdere inwerkingtreding der 
Wet van 5 December 1908, S. 347, tot 
nadere aanvulling en wijziging der Militie
wet 1901, en van het K. B. van 9 Januari 
1909, S. 10, tot nadere aanvulling en wijziging 
van het K. B. van 2 December 1901, S. 230, 
houdende voorschriften betreffende de uit
voering van de Militiewet 1901. S. 123. 

19 Mei. 
- Beshiit waarbij ontheffing van den werke-

lijken dienst is verleend. 22 Mei. 
- Besluit betreffende uitbreiding van het 

aantal plaatsen, waar de militieraden in de 
pro\Tinciën I oordbrabant, Zuidholland , Zee
land, Friesland en Groningen t ot het houden 
hunner zitting vergaderen. S. 137. 8 Juni. 

- Besluit houdende wijziging van het rechts
gebied der militieraden in de provincie Fries
land. S. 138. 8 Juni. 

- Missive van den Minister van Binnen
landsche Zaken aan de Commissarissen der 
Koningin betreffende jaarlijksch onderzoek 
van verlofgangers der militie te land, aan wie 
uitstel van herhalingsoefeningen i~ verleend. 

11 Juni. 
- Missive van den Minister vau Oorlog aan de 

Commissarissen der K oningin betreffende 
verlofgangers der militie. 14 Juni. 

- Missive van den l\finister van Oorlog aan 
de Commissarissen der Koningin betreffende 
art. lll en 123 der Militiewet 1901. 21 Juni. 

- Besluit houdende regeling van de opleiding 
van ingeschrevenen voor de militie en inga
.lijfden bij de militie te land en van de benoe
ming van ingelijfden biJ de militie tot den 
officiersrang bij de infanterie, zoomede tot 
regeling van de opleiding tot bevordering 

van militie-officieren bij genoemd wapen. 
S. 262. 3 Juli. 

- Missive van den Minister van Binnen
landsche Zaken aan de Commissarissen der 
Koningin, betreffende de herkeuring van 
miliciens, ingelijfd krachtens art. 99 der 
Militiewet 1901 in September van het lich
tingsjaar. 21 Aug. 

- Besluit waarbij ontheffing van den werke
lijken dienst bij de militie is verleend. 

26 Aug. 
- Besluit van den Minister van Marine tot 

vaststelling van een " Regeling betreffende 
de samenstelling der Zeemilitie volgens de 
Militiewet 1901", laatstelijk aangevuld en 
gewijzigd bij de wet van 5 December 1908, 
S. 347, en volgens htt K. B. van 2 December 
1901, S. 230, laatstelijk aangevuld en ge
wijzigd bij K. B. van 9 Januari 1909 (Staats
blad n°. 10). 29 Sept. 

- Besluit betrekkelijk de lichting der nationale 
militie van het jaar 1910. S. 337. 9 Oot. 

- Missive van den l\finister van Oorlog aan 
de Commissarissen der Koningin in de pro
vinciën, houdende toezending der vast
gestelde regeling betreffende aanmelding 
van lotelingen en onderzoek naar hunne 
geschiktheid voor inlijving bij een bereden 
korps. 21 Oot. 

- Besluit waarbij ontheffing van den werke
lijken dienst bij de militie is verleend. 4 ov. 

- Missive van den Minister van Binnen
landsche Zaken aan de Commissarissen der 
Koningin betreffende het dragen van eigen 
kleeding door militie- en landweerplichtigen. 

30 Nov. 
- Besluit houdende bepalingen nopens de 

opleiding van militie-telegraaf-personeel. 
20 Dec. 

- Missive yan den Minister van Binnen
landsche Zaken aan de Commissarissen der 
Koningin betreffende toepassing van art. 113, 
1 • zinsnede, der Militiewet 1901. 30 Dec. 

- Missive van den l\finister van Binnen
landsche Zaken aan de Commissariss n der 
Koningin betreffende toepassing van art. 90 
der Militiewet 1901. 30 Dec. 

- Zie ook: Militaire Zaken. 
Mlnlsterleele departementen. Besluit tot wij

ziging van het besluit van 9 Mei 1906, S. 110, 
houdende vaststelling van bepalingen omtrent 
de wijze van benoeming en de bezoldiging 
van ambtenaren en bedienden bij de Depar
tementen van Algemeen Bestuur. S. 192. 

18 Juni. 
Muntwezen. W e t h o u tl e n d e r eg e I in g 

49* 
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Y an b et munt w e·z e n in cl e k 0-

l 0 n ie Suriname. S. 212. 1 Juli. 
- W e t h o u d e n d e n a d e r e v o o r

z i e n in g o m t r e n t d e g e 1 e g e n
b e i d tot inwi sse lin g van de 
m u P tb i Ij ette n. S. 252. l Juli. 

-Wet houdend e nadere bep~ 
lingen Jmtrent het toezicht 
en de zorg over zaken der 
~Iunt en daarmede in v e rband 
staan cl e voorzieningen. S. 253. 

l Juli. 

In werking treding dier wet. S. 321. 
24 Sept. 

- Besluit houdende wijziging van het K. B. 
van 12 December 1901, S. 265, regelende 
de wijze van intrekking van munten , die 
ingevolge artikel 18, late lid , der 1\Iuntwet 
1901 moeten worden ingetrokken en vermunt. 

S. 306. 0 Sept. 
- Besluit houdende regeling van de inrichting 

van den dienst van 's Rijks Munt. S. 318. 
23 Sept. 

- Besluit houdende wijziging en aanvulling 
van het, bij K. B. van 17 April 1907, S. 86, 
gewijzigde, K. B. van 19 December 1901, 
S. 271, regelende de voorwaarden, waaronder 
voor rekening "Van anderen dan het Rijk 
aan 's Rijks Munt kan worden gemunt, 
medailles kunnen worden geslagen en stem 
pels kunnen worden vervaardigd. S. 320. 

23 Sept. 
Naturalisatie. Wetten houdende naturalisatie 

van: 
Aaldering. 'l'h. R. s. 400. 6 Dec. 
Achterbergh. E. C. M. 5. 2 Jan. 
Ailjon. I. 400. 6 Dec. 
Albus. K. W. 394. 6 Dec. 
Andriessen. A. H. 144. 12 Juni. 
Appeven. J. H. H . van 91. 3 April. 
Appeven. P. H. H. van 399. 6 Dec. 
Arts. R. F. 91. 3 April. 
Axer. H.M. 5. 2 Jan. 
Barentzen. E. H. 400. 6 Dec. 
Baumann. M. E. 91. 3 April. 
Beckers. P. H. 143. 12 Juni. 
Beeks. J. 4. 2 Jan. 
Beernink. A. 389. 6 Dec. 
Bekker. H. J. 4. 2 Jan. 
Bekman. G. 144. 12 Juni. 
Beleir. A. de 227. 1 Juli. 
Belle. J. P. M. M. van 5. 2 Jan. 
Belle. W. F. 401. 6 Dec. 
Benavente. N. 399. 6 Dec. 
Bentum. E. 91. 3 April. 
Berents. A. 399. G Dec. 

Berg. G. van den, wed. van G. Kolenbrander. 

Berger. H. 
Bergh. J. M. v.d. 
Beijer. M. 
Blaak. H. 
Blerkom. M. van 
Blezer. J. H. 
Blom. L. A. M. J . 
Blondeel. C. 
Blouw. J. 
Boddeus. J. G. 
Boelkens. Th. 
Bogaart. P. J. 
Bögers. H. A. 
Boon. D. J. van der 
Boom. G. Aan den 
Borgert. J. B. G. 
Bos. M. 
Bos. P. 

, ~ouman. J . H. 
ltó'uten. N. 

S. 4. 2 Jan. 
399. 
401. 

4. 
91. 

5. 
4. 

143. 
158. 
144. 
144. 
143. 
401. 
143. 

4. 
401. 

5. 
144. 

91. 
91. 
91. 

6 Dec. 
6 Dec. 
2 Jan. 
3 April. 
2 Jan. 
2 Jan. 

12 JtUÜ. 

12 Juni. 
12 Juni. 
12 Juni. 
12 Juni. 

6 Dec. 
12 Juni. 

2 ,Tau. 
6 Dec. 
2 Jan. 

12 Juni . 
3 April. 
3 April. 
3 April. 

Braak. B. ter 4. 2 Jan. 
Bra.uts. J. 400. 6 Dec. 
Brauwere van Steeland. J. P. H. G. N. de 

S. 5. 2 Jan. 
Brauwere van Steeland. M. A. I. H . N. de 

S. 5. 2 Jan. 
Bremmers. J. 399. 6 Dec. 
Broekhuis. H. 399. 6 Dec. 
Broens. H. P. A. 143. 12 Juni. 
Brons. F. 144. 12 Juni. 
Brons. J. 91. 3 April. 
Bruns. A. 399. 6 Dec. 
Bruijn. C. de 144. l2 Juni. 
Bruijne. B. L. de 5. 2 Jan. 
Busemeijer. G. H. genaamd La.gomann. 

S. 171. 12 Juni. 
Busmann. J. J. 401. 6 Dec. 
Busscher. B. 400. 6 Dec. 
Busscher. G. 399. 6 Dec. 
Cammans. Ch. 
Castelijns. R. 
Cate. F. W. ten 
CharJier. G. 
Claessen. N. 
Classen. P. L. 
Clerks. P. R. 
C!ermonts. P. W. F. 
Cohon. D. 
Cohen. N. J. 
Collet. J. 
Coning. A. G. B. 
Counen. P. 
Consten. M. J. 
Coppers. G. W. 

143. 
4. 

143. 
143. 
143. 
399. 
401. 
144. 
143. 
143. 
400. 

5. 
400. 
143. 
160. 

12 Juni. 
2 Jan. 

12 Juni. 
12 Juni. 
12 Juni. 

6 Dec. 
6 Dec. 

12 Juni. 
12 Juni . 
12 Juni. 

6 Dec. 
2 Jan. 
6 Dec. 

12 Juni. 
12 Juni . 
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Cornelis. M. S. 143. 12 Juni. 
Cortvriendt. A. A. M. 144. 12 Juni. 
Cousin. F . J. 
Crets. J . W. 
Cruchten. P . H. van 
Curtuis. H . D. 
Cuijpers. Th. 
Dekeling. W. J. B. 
Dekker. G. J. 
Demming. J. 
Dentandt. P. M. 
Derksen. B. 
Derksen. G. 
Diederen . J. N. 
Dobbelstein. C. H. 
Dol!. G. M. 
Dols. A. 
Dolstra. G. 
Dongen. C. van 
Donzel. J. van 
Douven . N. J . 
Duuren. J. A. A. van 
Duijkers. P. J. 
Dijck. J. H. van 
Eisden. J. van 
Elzen. J. ten 
Emberg. J. H. R. 
Emden. H . A. van 
Engelmann. F. 
Engelsman. A. 
Ennen. W. 
Eppink. J . 
Erven. W. van 
Es. P. A. N. v. d. 

Ph. 

144. 12 Juni. 
5. 2 Jan. 

143. 12 Juni. 
144. 12 Juni. 
400. 6 Dec. 
143. 12 Juni. 
401. 6 Dec. 

91 . 3 April. 
167. 12 Juni. 
144. 12 Juni. 
91. 3 April. 

400. 6 Dec. 
91. 3 April. 

225. 1 Juli . 
399. 6 Dec. 
399. 6 Dec. 
401. 6 Dec. 
401. 6 Dec. 
400. 6 Dec. 

5. 2 Jan. 
400. 6 Dec. 

91. 3 April. 
401. 6 Dec. 
143. 12 Juni. 
400. 6 Dec. 

5. 2 Jan. 
400. 6 Dec. 

5. 2 J an. 
144. 12 Juni. 
401. 6 Dec. 
144. 12 Juni. 
399. 6 Dec. 
143. 12 Juni. 
144. 12 Juni. 
400. 6 Dec. 

91. 3 April. 
4. 2 Jan. 

143. 12 Juni. 
143. 12 Juni. 
143. 
400. 
144. 
399. 
400. 
4;01. 

4 . 
4. 

12 Juni. 
6 Dec. 

12 Juni. 
6 Dec. 
6 Dec. 
6 Dec. 
2 Jan. 
2 Jan. 

144. 12 Juni. 
144. 12 Juni. 

Evers. J. H . 
Faure. A. M. 
Fliex. C. A. J. 
Foijer. H. 
Francken. M. M. 
Frankfort. J. S. 
Frankfort. V. · 
Franssen . F. 
Franssen. P. J. H. 
Fij ten. W. H. 
Garmers. H . 
Geerling. G. W. 
Geiger. J. G. L. 
Gelekerken. M. J. 
Gelissen. P. H. 
Gernig. B. H. 
Gerits. H . A. 
Gersen. C. P. wed. van E. N orden. 

Gerzon. J. 
Gescher. F. J. 
Giebels. H. 

S. 91. 3 April. 
222. 1 Juli. 
170. 12 Juni . 
400. 6 Dec. 

Giesbers. L. 
Gilsing. A. B. 
Glane. J . ter 
Gobelet. J. H. 
Goldstein. M. 
Gompers. L. 
Goosen. P . H . H. 
Goossen. W. 
Goossens. L. 
Groen. K. 
Groen. J. H . M. v. d . 
Groen . P. J. M. v. d. 
Groot Severt. A. 
Grote. J. W. de 
Gubbels. P. 
Haakman. J . J . 
H aan. J. H . de 
Haanraats. J. N. 
Haaren . J . van 
Haas. E . de 
Habets. J . 
Hal. E. van 
Hamburg. B. 
Hamburger. W. 
Hamers. J. G. 
Hamers. M. J. 
Harms. J·. 
Hartog. J. 
Hartog. J . D. 
Heesters. A. 
Heffels. M. 
Heiligers. H. J. 
Hein. A. 
Hendriks. F. 
H endriks. F. W. H. 
Henssen. J. M. 
Heuvelt. G. 0. 
Herrebout. K . 
Heijden. A. v. d. 
Hi!eijn . E . 
Hoekman. A. 
H oenen . H. J. 
H oenen. W. 
H ocnen. W. 
Hofhuis. J . H . 
Honthuesen . J. J. 
H oof, Ch. van 
lioogman. E. 
Hoogstoel. F. 
Horst. G. ter 
Hugues. E. 
Huisman. G. J . 
Hulkenberg. B. 
Huntink. J . 
Hüsken. M. A. 
Ising. J. W. 

s. 400. 
143. 
400. 
401. 
143. 

5. 
5. 
4. 

91. 
400. 
401. 
144. 

4. 
400. 

91. 
5. 
4. 

400. 
401. 

5. 
399. 
143. 
401. 

4. 
399. 
400. 
143. 

4. 
5. 

400. 
91. 

400. 
399. 
400. 

4. 
399. 
400. 
143. 

6 Dec. 
12 Juni. 
6 Dec. 
6 Dec. 

12 Juni. 
2 Jan. 
2 Jan . 
2 Jan. 
3 April. 
6 Dec. 
6 Dec. 

12 Juni. 
2 Jan. 
6 Dec. 
3 April. 
2 Jan. 
2 J an. 
6 Dec. 
6 Dec. 

2 Jan. 
6 Dec. 

12 Juni. 
6 Dec. 
2 Jan. 
6 Dec. 
6 Dec. 

12 Juni. 
2 Jan. 
2 Jan. 
6 Dec. 
3 April. 
6 Dec. 
6 Dec. 
6 Dec. 
2 Jan. 
6 Dec. 
6 Dec. 

12 Juni. 
91. 3 April. 

144. 12 J uni. 
400. 6 Dec. 
401. 6 Dec 
400. 6 Dec. 

5. 2 Jan. 
400. 6 Dec. 

4. 2 Jan. 
91. 3 April. 

400. 6 Dec. 
144. 12 Juni. 
91. 3 April. 

143. 12 Juni. 
5. 2 Jan. 
5. 2 Jan. 
4. 2 Jan. 

399. 6 Dec. 
91. 3 April. 
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Italiaander. M. s. 143. 12 Juni. Kurstjens. M. R . s. 399. 6 Dec. 
Jacobs. J. M. 400. 6 Dec. Kuster. R . J. 401. 6 Dec. 
Jacobs. M. 143. 12 Juni. Kuster. J . 401. 6 Dec. 
Jacobs. P. J. A. 144. 12 Juni. Knijper. A. L. J . 91. 3 April. 
Jansen. B. 4. 2 Jan. Knijpers. J . R. 400. 6 Dec. 
Jansen. B. 399. 6 Dec. Laenen. H . R . 91. 3 Apri l. 
Jansen. J . 400. 6 Dec. Lagcher. F. 400. 6 Dec. 
Jansen. J. H. 400. 6 Dec. Lagemann. J. T. 156. 12 Juni. 
Jansen. S. J. 400. 6 Dec. Lakerink. J. 401. 6 Dec. 
Janssen. c. 91. 3 April. Lamers. R. J. 399. 6 Dec. 
Janssen. G. R. 400. 6 Dec. Lannoye. P. J. 224. 1 Juli. 

Janssen. F. 399. 6 Dec. Leeflang. A. 399. 6 Dec. 
Janssen. R. 400. 6 Dec. Leib. K. 392. 6 Dec. 
Janssen. R. 399. 6 Dec. Lensen. P. M. 91. 3 April. 
Janssen. H.H. 144. 12 Juni. Lenssen. H. !)l. 3 April. 
Janssen. J. J . 400. 6 Dec. Lerssen. P. J. H. 401. 6 Dec. 
Janssen. M. S. 400. 6 Dec. Leusink. J. 401. 6 Dec. 
Janssen. Th. 91. 3 April. Levels. W. 91. 3 April. 
Jellesma. M. J. 91. 3 April. Levie. M. 399. 6 Dec. 
Jeths. G. 401. 6 Dec. Lieven. W. 400. 6 Dec. 
Jongen. J. H. 401. 6 Dec. Linnards. A. 400. 6 Dec. 
Jongh v. Arkel. H. S. de 4. 2 Jan. Linssen. R. 91. 3 April. 
Jonkhans. G. 91. 3 April. Linssen. L. H. 399. 6 Dec. 
Juressen. J. H. 401. 6 Dec. Lintermans. R. 401. 6 Dec. 
Kamphuis. J. 401. 6 Dec. Lippits. M. A. F. 399. 6 Dec. 
Kanstein. I. S. 5. 2 ,Jan. Loeven. W. 143. 12 Juni. 
Kanters. J. M. 400. 6 Dec. Loobeek. F. J. 5. 2 Jan. 
Kapelle. J. H . 399. 6 Dec. Loobeek. J. E. 4. 2 Jan. 
Kappen. A. F. P. 91. 3 April. Loobeek. P. 5. 2 Jan. 
Kersjes. S. Th. 399. 6 Dec. Lotgerink. C. M. 401. 6 Dec. 
Kesing. J . 401. 6 Dec. Lövering. H . M. 143. 12 Juni. 
Kessels. M. H. 91. 3 April. Löwinsohn. A. 398. 6 Dec. 
Ketelaar. P. J. 4. 2 Jan. Luchtman. A. M. 400. 6 Dec. 
Kienhorst. J. W. 400. 6 Dec. Lünskens. T. 5. 2 Jan. 
Kiggen. P. M. 144. 12 Juni. Lutjem,. M. A. H. 400. 6 Dec. 
Kinderen. P. J. V. de 91. 3 April. Maanen. W. J. van 4. 2 Jan. 
Kingmans. N. J. K. 401. 6 Dec. Maas. G. 401. 6 Dec. 
Klaassen. J. 143. 12 Juni. Maasland. T. 399. 6 Dec. 
Klarenaar. J. T. 401. 6 Dec. Maertens. L. H. 5. 2 Jan. 
Klemantaski. M. 401. 6 Dec. Ma.essen. J. H. 401. 6 Dec. 
Kloosterziel. H. 91. 3 April. Man. J. L. de 400. 6 Dec. 
Knarren. Th. 400. 6 Dec. l\farsman. A. 401. 6 Dec. 
Knippers. G. 144. 12 Juni. Marwijk. G. G. van 4. 2 Jan. 
Knubben. J. L. 91. 3 April. Masolijn. A. R. 91. 3 April. 
Knubben. P. J. 143. 12 Juni. Meer. A. J. ter 91. 3 April. 
Kobus. J . 5. 2 Jan. Meer. H. ter 91. 3 April. 
Kok. H. 91. 3 April. llfondes. I. 4. 2 Jan. 
Kok. J. 4. 2 Jan. llfondes da Costa. I. 91. 3 April. 
Kortboyer. J. 143. 12 Juni. Menkhorst. B. 91. 3 April. 
Korting. E. 390. 6 Dec. Merkel bag. L. 400. 6 Dec. 
Kraus. A. M. J. 4. 2 Jan. Mets. F. I. de 401. 6 Dec. 
Kreuels. C. J. 143. 12 Juni. Meulen. J. H. ter 4. 2 Jan. 
Kriens. I . H. A. 143. 12 Juni. Meulenberg. P. M. J. 400. 6 Dec. 
Krul. H. 144. 12 Juni. Meunders. J. J. 143. 12 Juni. 
Kuiper. A. 400. 6 Dec. Meijer. J. 143. 12 Juni. 
Kuiper. R. 14,$. 12 Juni. Meijs. J. P. M. 143. 12 Juni. 
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Minkenberg. W. 
Mos. A. J. 
Mueller. J . 
Muller. N. H. 
Nekelsburg. M. 
Nenij. P. 
Neuberg. E . 
Neumann. E. G. 
Nienhuis. A. 
Niesters. J. H. 
Noll. L. F . 
Nijboer. G. J. 
Nijsseu. H . J . 
Nijsten. J . B. 
Odekercken. A. 
Oelderink. J. 
Offermans. J . H. 
Onstenk. A. C. M. 
Oonk. J. H. 
Oosterbaan. S. 
Oostelaar. A. 
Ortmanns. L . 
Os. S. G. van 
Otten. 0. 
Otto. H. 
Packbier. G. H. 
Panhuis. H. in 't 
Pas. B. v. cl. 
Pas. H . te 
Pas. J . S. t e 
Peeters. J. 
Peeters. M. C. 
P ekel. R. Th. 
P elzer. M. J. H. 
P eters. W. H. 
Philips. E. 
Plate. F. 

S. 400. 6 Dec. 
91. 3 April. 

399. 6 Dec. 
4. 2 Jan. 
5. 2 Jan. 

91. 3 April. 
393. 6 Dec. 
159. 12 Jun i. 
143. 12 Juni. 
144. 12 Juni. 
155. 12 Juni. 
399. 6 Dec. 
401. 6 Dec. 
399. 6 Dec. 
399. () Dec. 
401. 6 Dec. 
399. 6 Dec. 
143. 12 Juni. 
400. 6 Dec. 
400. 6 Dec. 
144. 12 Juni. 

5. 2 Jan. 
5. 2 Jan. 

91. 3 April. 
144. 12 Juni. 
400. 6 Dcc. 
143. 12 Juni. 

4. 2 Jan. 
143. 12 Juni. 
401. 6 Dec. 

5. 2 J an. 
4. 2 Jan. 

399. 6 Dec. 
4. 2 Jan. 

399. 6 Dec. 
401. 6 Dec. 
399. 6 Dec. 

Plaum. J. M. 5. 2 Jan. 
Ponj ée. F. A. 91. 3 April. 
Poper. R. H. 399. 6 Dec. 
Pozzi. C. 399. 6 Dec. 
Quadflieg. J . 91. 3 April. 
Quadvlieg. H. H. V. 399. 6 Dec. 
Rademaker. F. wed. van J. C. Knarren. 

S. 91. 3 April. 
Rahr. H . L. wed. van M. P. L. Dicke. 

Rasmers. J. H. W. 
Regnier. J. P. V. 
Reinders. G. 
Reinke. C. A. J. 
R ei, . J. v. d. 
R ekers. G. 
R ennings. J . 
R eijers. M. W. E . 
Riesen. A. van 

S. 5. 2 Jan. 
l 68. 12 .Juni. 

5. 2 Jan. 
144. 12 Juni. 
161. 12 Juni. 
163. 12 Juni. 
400. 6 Dec. 
169. 12 Jun i. 
143. 12 Juni. 
400. 6 Dec. 

Riesen. C. van wed. van B. Meulekamp. 

Rinkhuijzen. H. G. van 
Rinkler. J. J. M. 
Rippe. B. 
Roco. S. 
R oddeman. J. 
R oelofs. M. H. J. 
Römkens. A. J . 
Roosenboom. G. 

S. 5. 2 Jan. 
400. 6 Dec. 
400. 6 Dec. 
162. 12 Juni. 

5. 2 Jan. 
91. 3 April. 
4. 2 J an. 

401. 6 Dec. 
4. 2 Jan. 

Rovers. W. 143. 12 Juni. 
6 Dec. Rugers. P. J. 400. 

Rutjens. G. wed. van W. Otten. 

Rutten. G. 
Ruijters. J . W. 
Ruij ters. H. 0. P. 
Rijdt. C. E. v. d . 
Rijk. S. van 
Savelkoul. N. 
Schaap. A. 
Sch,iffer. F. A. E. 
Schans. W. H. M. v. tl. 
Scharloo. J. 
Scheenhouwer. C. M. 
Schieferdecker. H. M. 
Schiphouwer. G. 
Schmitz. P . 
Schreppers. N. F . A. 
Schreur. J. 
Schuil. J. 
Schuncken. L. J . 
Schüttler. J. H . 
Servaes. J. 
Sessing. H . Th. 
Si monis. L. 
Simons. A. W. 
Simons. J . J . 
Sloggem. S. 
Slosser. H. 
Slot. G. 
Smeets. J. H. 
Smeets. J . M. 
Smit. G. 
Snabilié. C. J. W. 
Snels. A. J . F. 
Snijders. H. A. 
Sodenkamp. H . 
Span. Th. 
Specht. F. J. 
Spee. J . J. 
Stangier. G. 
Stemkens. A. H . 
Stelten. W. 
Stevens. H . 
Stevens. W. 

s. 4. 2 Jan. 
91. 3 April . 

400. 6 Dec. 
143. 12 J uni. 
144. 12 Juni . 

4. 2 Jan. 
91. 3 April. 

143. 12 Juni. 
399. 6 Doe. 
399. 6 Dec. 
144. 12 Juni . 
143. 12 Jnni. 
223. 1 Juli . 
143. 12 Jun i. 

5. 2 J an. 
144. 12 Juni. 

4. .2 Jan. 
400. 6 Dec. 
400. 6 Dec. 
391. 6 Deo. 
401. 6 Dec. 

91. 3 April. 
l 66. 12 Juni. 
399. 6 Dec. 
157. 12 Juni . 
401. 6 Dec. 

4. 2 Jan. 
91. 3 Ap1·il. 

400. 6 Dec. 
400. 6 Dec. 
401. 6 Dec. 
401. 6 Dec. 

5. 2 Jan. 
5. 2 Jan. 

143. 12 J ,rni. 
143. 12 Juni. 
143. 12 ,Juni. 

91. 3 April. 
400. 6 Dec. 

91. 3 April. 
401. 6 Dec. 
143. 12 Juni. 
401. 6 Dec. 
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Stcijns. L. S. 143. 
Stienen. A. ll. 4. 
Stienezen. G. 144. 
Stoffele. P. J. 399. 
Stokvis. J. 401. 
Straaten. H. van 143. 
Straaten. J. L. C. van 164. 
Strolenberg. M. A. 
Stroucken. P. J . C. 
Struijs. L. J. V. 
Suers. F. W. 
Sutter. C. de 
Swab. L. C. 
Tak. G. S. 
Teering. B. 
Terra. J . 
Teunnissen. G. 
Teupken. J. L. J. 
Theunissen. G. H. 
Theunissen. J. 
Tilmans. J. 
Tomasso. J. A. 
Tright. J. G. van 
Tromp. J. 
Tulp. G. 
Uüting. F. C. 
Vaasen. G. R. 
Vaassen. J. L. 
Vannuijs. H. 
Vastenholt. D. 
Vaukan. J. J . 
Veldscholte. H. 

5. 
401. 

5. 
144. 
165. 
400. 

4. 
143. 
400. 
144. 

4. 
4. 

91. 
91. 

400. 
399. 
401. 
400. 
399. 

5. 
400. 
400. 

4. 
400. 
401. 

Venhoven. J. H. 226. 
VenDis. J. E. C. 91. 
Verbeeck. J. B. F . 144. 
Verhoef. B. 400. 
Verhoeff. F. P. 399. 
Verhoeven. A. W. 400. 
Verhij. H. 4. 

Verkinnis. H. J . H. 5. 
Verspeek. J. R. 400. 
Verspeek. Th. 400. 
Verstappen. P. J. 144. 
Visscher. K. 399. 
Visser. K. 144 
Vocht. G. F. de 5. 
Vokkert. H. J . 14i. 
Vondenhoff. J . J. 399. 
Voorter. J. H. 5. 
Voorzanger. A. 5. 
Vorstermans. F. 399. 
Vos. B. 91. 
Vos. B. L. 400. 
Vos. J . A. 91. 
Vos. P. de, wed. v. A. Markus. 4. 
Vossenaar. B. J. A. 5. 

12 Juni. 
2 J an . 

12 Juni. 
6 Dec. 
6 Dec. 

12 Juni. 
12 Juni. 
2 Jan. 
6 Dec. 
2 Jan. 

12 Juni. 
12 Juni. 
6 Dec. 
2 Jan. 

12 Juni. 
6 Dec. 

12 Juni. 
2 Jan. 
2 Jan. 
3 April. 
3 April. 
6 Dec. 
6 Dec. 
6 Dec. 
6 Dec. 
6 Dec. 
2 Jan. 
6 Dec. 
6 Dec. 
2 Jan. 
6 Dec. 
6 Dec. 
1 Juli. 
3 April. 

12 Juni. 
6 Dec. 
6 Dec. 
6 Dec. 
2 Jan. 
2 Jan. 
6 Dec. 
6 Dec. 

12 Juni. 
6 Dec. 

12 Juni. 
2 Jan. 

12 Juni. 
6 Dec. 
2 Jan. 
2 Jan. 
6 Dec. 
3 April. 
6 Dec. 
3 April. 
2 Jan. 
2 Jan. 

Vossenaar. W. J. A. 
Vries. P. J. de 
Vries. W. de 
Walle. P. Th. v. d. 
Waller. H.A. 
Wassenaar. J. 
Wee. P. F. L. G. 
W eernink. B. 
Weernink. J. 
Weinberg. J. 
Wensing. H. 
Went. A. J. 
Wersch. M. J. von 
Wessel. B. 
Westerink. J. A. 
We3termann. C. J. 
Westerveld. H. Oh. 
Wetterhahn. H. J. 
Weijers. R. B. 
Weijers. W. W. 
Wiebols. A. 
Wil. T. te 
Winkels. A. 
Winkens. F. J. 
Winsum . H. van 
Winsum. H. A. van 
Wintgens. H. 
Wisboom. D. W. P. 
Wissing. Tb. 
Witjas. J. 
Witjes. H. 
Wittuwa. G. J. 
Woensel Kooy. P. van 
Wolff. J. 
Wolffers. H. C. 
Wolschrijn. C. 
Wolterbeck. A. H. 

s. 5. 
400. 
401. 
143. 

4. 
91. 
5. 

144. 
144. 
395. 
400. 
401. 

91. 
5. 

400. 
396. 
143. 
143. 
144. 
397. 
388. 

5. 
401. 

5. 
401. 
401. 
399. 
400. 
143. 

4. 
399. 

4. 

2 Jan. 
6 Dec. 
6 Deo. 

12 Juni. 
2 Jan. 
3 April. 
2 Jan. 

12 Jmli. 
12 Juni. 

6 Dec. 
6 Dec. 
6 Dec. 
3 April. 
2 Jan. 
6 Dec. 
6 Dec. 

12 Juni. 
12 Juni. 
12 Juni. 
6 Dec. 
6 Dec. 
2 Jan. 
6 Dec. 
2 Jan. 
6 Dec. 
6 Dec. 
6 Dec. 
6 Dec. 

12 Juni. 
2 Jan. 
6 De0. 
2 Jan. 

144. 12 Juni. 
400. 6 Dec. 
399. 6 Dec. 
143. 12 Juni. 
400. 6 Dec. 

Wolterink. B. 144. 12 Juni . 
Wolters. P . H. 400. 6 Dec. 
Workum. S. J. 400. 6 Dec. 
Zeckendorf. A. 4. 2 Jan. 
Zeegers. J. 399. 6 Dec. 
Zwart. A. J. de 5. 2 Jan . 
Zwiers. L. 400 6 Dec. 

Notariaat. W e t h o u d e n d e n ad e re 
w ij z i g i n g d e r w e t o p h e t N o
t ar i s ambt. S. 142. 12 Juni. 

- Besluit houdende verlenging van den ter
mijn voor overbrenging van notarieele ar
chieven naar het Rijksarchief in de pro
vincie Zeeland. S. 264. 7 Juli. 

- Besluit tot bepaling der toelage, welke de 
griffier der arrondissements-rechtbank als 
secretaris der Kamer van Toezicht en als 
bewaarder van het archief dier Kamer zal 
genieten. S. 269. 12 Juli. 
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Besluit houdende verlenging van den ter
mijn voor overbrenging van notarieele ar
chieven naar het Rijks-archief in de pro
vincie Noordholland. S. 299. 23 Aug. 

- Besluit houdende verlenging van den ter
mijn voor overbre1,ging van notarieele ar
chieven naar het Rijksarchief in de pro
vincie Limburg. S. 311. 16 Sept. 

Onderwijs. ( Hooger) Besluit tot aanwijcing, 
overeenkomstig artikel 157 der hoogeronder
wijswet, van het Chrü,telijk gymnasium te 
's Gravenhage der vereeniging voor Christelijk 
voorbereidend universitair onderwijs, ge
vestigd te Utrecht. S. 23. 5 Febr. 

- Besluit waarbij, met intrekking van het 
K. B. van 11 Mei 1907, S. 100, worden aan
gewezen de buiten landsche instellingen en 
technische hoogescholen, bedoeld in art. 120 
der hooger-onderwijswet, alsmede diploma's 
en getuigschriften, bedoeld in dat wetsartikel, 
en de daaraan verbonden vrij stellingen wor
den omschreven. S. 207. 30 Juni. 

- Besluit waarbij worden aangewezen de bui
tenlandsche instellingen van onderwijs of 
onderzoek, bedoeld in art. 152 der hooger
onderwijswet. S. 208. 30 Juni. 

- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig ar
tikel 170 der hooger-onderwijswet van de 
Sint Rad boud-stichting, gevestigd te Utrecht, 
als bevoegd om bij de faculteit der letteren 
en wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te 
Utrecht een leerstoel te vestigen. S. 335. 

9 Oot; 
- Besluit houdende nadere wijziging van het 

bij de K. B. van 4 Juni 1878, S. 86, 22 Juli 
1893, S. 119, 28 Juli 1894, S. 140, 26 April 
1895, S. 77, 13 Mei 1896, S. 78, en 24 Juli 
1901, S. 195, gewijzigde K. B. van 27 April 
1877, S. 87, waarbij de in de artikelen 131, 
137 en 141 der Hooger-onderwijswet bedoelde 
examens en promotiën zijn vastgesteld. S. 411. 

24 Dec. 
Onderwijs. ( Lager) Besluit tot vernietiging 

van de besluiten van burgemeester en wet
houders van Winschoten, tot goedkeuring 
van wijzigingen in de leerplannen >"o or de 
openbare lagere scholen, respect.ie;,e]ijk te 
Sint-Vitusholt, a.au den Ga.ssing el, a.a.u den 
Dwingeloweg, aan de Langestraat, aan de 
Pottebakkerij en aan den Visschersdijk, alle 
gelegen in de gemeente Winschoten. S. 8. 

5 Jan. 
- Besluit tot vernietiging van een gedeelte 

der Verordening tot regeling der jaarwedden, 
vergoedingen en belooningeri van het onder
wijzend personeel der openbare lagere scholen 

in de gemeente Bolsward, vastgesteld door 
den Raad dier gemeente bij besluit van 
22 October 1908, n°. 4, en, voor zooverre 
betreft de regeling, welke krachtens artikel 
26, sub 9°. der wet tot regeling van het 
lager onderwijs onderworpen is aan de goed
keuring van Gedeputeerde Staten, goed
gekeurd door Gedeputeerde Staten van Fries
land, bij besluit van 19 November 1908, 
n°. 59, 2de afdeeling_. S. 19. 29 Jan. 

- Besluit houdende beschikking op het beroep 
ingesteld door den Raad der gemeente 
Oostelbeers c. a . tegen het besluit van Ge
deputeerde Staten van Noordbrabant, dd. 25 
Juni 1908, G. ri0 • 137, 2de afdeeling, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan zijn besluit 
van 15 Mei 1908, tot het verleenen van 
eervol ontslag aan ADI\IA.NA JOI{ANNA BAKX 
als onderwijzeres aan de openbare lagere 
school te Middelbeers. S. 5l. 16 Febr. 

- Bes! uit houdende beschikking op het beroep, 
ingesteld door JACOMINA ZoNNENBEI\G, ge
boren VAN DEI\ SwALUW, onderwijzere~ te 
Rotterdam, tegen het besluit van Gedepu
teerde Staten van Zuidholland, dd. 25 Mei 
1908, waarbij het besluit van den Raad der 
gemeente Rotterdam, dd. 9 Januari 1908, 
tot vastste1ling van eene verordening " rege
lende : a. het verleenen van verlof aan 
onderwijzers wegens ziekte en aan gehuwde 
onderwijzeressen wegens zwangerschap en 
bevalling, b. den stilstand van wedde bij 
aan onderwijzers verleend verlof" is goed
gekeurd. S. 52. 17 Febr. 

- Besluit houdende beschikking op het be
roep, ingesteld door A. LANGER.IJS, onder
wijzeres aan de openbare lagere school te 
Oostwoud (gemeente Midwoud), tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Noord
ho\land d.d. 3 Juni 1908, n°. 48, waarbij 
het besluit van den Raad der gemeente 
Midwoud, d.d. 4 Mei 1908, tot vaststelling 
van eene verordening, regelende de jaar
wedden van het onderwijzend personeel in 
die gemeente, is goedgekeurd. S. 53. 17 Febr. 

- Besluit tot wijziging en aanvulling van de 
Regelen voor de Rijksnormaallessen, vast
gesteld bij K. B. v a.u 29 Juni 1890, S. 97, 
aangevuld en gewijzigd bij de K. B. ,an 
27 Juli 1896, S. 142 en 14 April 1898 (Staats
blad n°. 108). S. 66. 11 Maart. 

- Besluit tot aanvulling van het K. B. van 
8 Mei 1906, S. 107, gewijzigd en aangevuld 
bij K. B. van 29 Januari 1907, S. 21, tot 
vaststelling van voorschriften voor en het 
verleenen van eene Rijksbijdrage aan ge-
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meentelijke en bijzondere kweekscholen, be
doeld in art. 12, derde lid , sub 1°., der wet 
tot regeling van het Jager onderwijs, waar
van de gewijzigde tekst is bekend gemaakt 
bij K. B. van 26 Juni 1905 (Stbl. n°. 219). 

S. 69. 15 Maart. 
- Bes.Jnit tot wijziging en aanvulling van de 

artikelen 1 en 2 van het K. B. van 3 April 
1.890. S. 34, gewijzigd en aangevuld bij K. B. 
van 30 November 1895, S. 183, houdende 
,oorschriften ter uitvoering van artikel 12, 
derde lid , sub 20., der wet tot regeling van 
het lager onderwijs, zooals die is gewijzigd 
bij de wet van 8 Dec. 1889 (Stbl. n°. 175). 

S. 72. 1.6 Maart. 
- Besluit houdende beschikking op bet be

roep ingesteld door den raad der gemeente 
Uithuizen tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Groningen, d.d. 9 October 1908, 
n°. 28, 3de afdeeling, waarbij goedkeuring 
is onthouden aan zijn besluit d.d. 17 Juni 
1908, n°. 3a, tot wijziging van de Verorde
ning, regelende de jaarwedden. de belooning 
voor het geven van herhalingsonderwijs en 
de vergoeding voor huishuur der onder
wijzers aan de openbare lagere scholen in die 
gemeente, zooals zij is V"aotgesteld bij zijn 
besluit, d.d. 29 Oct)ber 1906. en goedgekeurd 
bij besluit van Gedeputeerde Staten van 
Groningen, d.d. 16 November 1906, n°. 27, 
3de afdeeling. S. llO. 17 April. 

- Besluit waarbij goedkeuring is onthouden 
aan eene regeling van den leeftijd voor de toe
lating van kinderen tot de openbare lagere 
school. 27 Mei. 

- Besluit tot vernietiging van een gedeelte 
der Instructie voor de on dei wij zeis aan de 
openbare lagere scholen in de gemeente 
Hoogeveen, vastgesteld door den Raad dier 
gemeente in zijne vergadering van 24 De
cember 1885 en gewijzigd den 8 April 1897. 

S. 1 28. 28 Mei. 
- Besluit houdende besfüsing dat de in art. 59, 

1 sub 4°. der Wet tot regeling van het lager 
onderwijs gestelde voorwaarde. dat geen 
onderwijzer voor lan ger dan één jaar tijdelijk 
wordt aangesteld, in dien · zin behoort te 
worden opgevat, dat de tijdelijke aanstelling 
van een onderwijzer, die aan de school ~er
honden blijft, uiterlijk na één jaar door eene 
definitieve behoort te worden gevolgd. 21 Juli. 

- Besluit tot vernietiging van artikel 8 der 
Verordening tot regeling der jaarwedden van 
het onderwijzend personeel aan de openbare 1 

lagere scholen te Uithoorn, en, voor zooverre 
betreft de regeling , bedoeld in artikel 26, 

negende en tiende lid, der wet tot regeling 
van het Jager onderwijo, in beroep vast
gesteld bij K. B. van 20 April 1909, n°. 14. 

S. 273. 22 Juli. 
- Missive van den Minister van Binnenland

sche Zaken aan de Ged. Staten in de pro
vinciën, betreffende toepassing van art. 48 
j0. art. 26 der wet tot regeling van het Lager 
Onderwijs. 7 Aug. 

- Besluit ter aanvulling van het K. B. van 
12 September 1905, S. 267, tot vaststelJing 
van regelen omtrent den bouw en de in
richting van schoollokalen, bedoeld in het 
5de lid onder A van artikel 59 der wet tot 
regeling van het lager onderwijs, zooals 
dat besluit is gewijzigd bij K. B. van 11 Mei 
1908 (Stbl. n°. 133). S. 303. 3 Sept. 

- Missive van den MinLter van Bi.nnen
landsche Zaken aan de Gedeputeerde Staten 
der provinciën, betreffende het tijdstip van 
indiensttreding van aangestelde onderwijzers. 

8 Sept. 
- Besluit houdende beslissing dat verzuim 

van den termijn, genoemd in art. 59, lid 7, 
sub a der Wet tot regeling van het lager 
onderwijs, voor het bestuur eener bijzondere 
school de aanspraak op de Rijksbijdrage 
verloren doet gaan. 30 Sept. 

- Missive van de Ged. Staten van Friesland 
aan de gemeentebesturen in die provincie, 
betreffende toepassing van art. 48 der Lager 
Onderwijswet. 28 Oct. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den Raad der gemeente Losser, waarbij 
o. m. is besloten, niet over te gaan tot be
noeming van een hoofd aan de openbare 
lagere school te Beuningen, en eene nieuwe 
oproeping van sollicitanten te doen voor de 
betrekking van hoofd dier school. S. 407. 

18 Dec. 
-· Besluit tot wijûging van het Koninklijk 

besluit van 12 September 1905, S. 267, tot 
vaststelling ,an de regelen omtrent den bouw 
en de inrichting van schoollokalen, bedoeld 
in het vijfde lid onder A van artikel 59 der 
wet · tot regeling van het lager onderwijs, 
zooals dat besluit laatstelijk is gewijzigd 
bij dat van 3 September 1909 (Staatsblad 
n°. 303). S. 414. 29 Dec. 

Onderwijs. ( Middelbaar) Missive van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken aan de 
Geel. Staten ,an de provinciën, betreffende 
den duur >7an cursussen aan burgera-,ond
scholen.. in verband met Rijkspensioen. 2 Jan. 

- Wet tot wijziging en aanvul -
1 in g van de wet tot reg e ling 
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v a n h e t m i tl tl e l b a a r o n tl e r w ij s. 
S. 173. 14 Juni. 

Inwerkingtreding dier wet. S. 369. 18 Nov. 
- Besluit ter uitvoering van artikel 45bis 

der wet tot regeling van !:iet midddbaar 
onderwijs. S. 368. 17 Nov. 

- Zie ook : Posterij. 
Onderwijs. (Militair) Zie: llfüitair Onderwijs. 
Ongevallenverzekering. W e tt en tot wij-

z i g in g va n de On ge"a llcnwet 
1901. S. 46. 13 Febr. 

8 146. 12 Juni. 
S. 204. 30 Juni. 
S. 205. 30 J WlÎ. 

S. 249. 1 J uh. 
Inwerkingtreding dier wet. S. 287. 10 Aug. 

- Lijst van fondsen , vastgesteld ingevolge 
art. 92, tweede lid, der Ongevallenwet 1901, 
door den Raad van Toez cht op de Rijks
verzekeringsbank en goedgekeurd door de 
Ministers van Landbouw, Nijverheid en Han
del en van Financiën, Staatscourant van 
2 Maart 1909, n°. 51. 16/19 Febr. 

- Mi &s ive van den Minister van Binnenland
sche Zaken aan de Commissarissen der Ko
ningin betreffende kostelooze afgave van 
attestatiën de vita, noodig voor het ontvangen 
der Duitscbe ongevallenrente. 25 Febr. 

- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 
van 14 Juli 1902, S. 153, gewijzigd bij K. B. 
van 25 Aug. 1906, S. 232, tot va;tstelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in art. 19 der Ongevallenwet 1901 
en tot wijziging Van het K. B. van 25 Au
gustm, 1906 (Stbl. n°. 232). S. 76. 18 Maart. 

Bekendmaking van den tekst van dit be-
sluit. S. 86. 30 Maart. 

- Besluit t ot nadere wijziging van het K. B. 
van 15 November 1902, S. 195, laatstelijk 
gewijzigd bij K. B. van 1 Mei 1908, S. 125, 
tot vaststelling van een algemeenen maat
regel van bestuur, als bedoeld in art. 31 der 
Ongevallenwet 1901. S. 77. 20 Maart. 

Wijziging van dit zelfde besluit. S. 189. 
18 Juni. 

- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 
van 5 December 1902, S. 206, laatstelijk ge
wijzigd bij K. B. van 24 October 1908, 
S. 326, tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld in de 
artt. 52, tweede en derde lid en 59, sub 1, 
3 en 4 der Ongevallenwet 1901. S. 78. 

20 Ma.art. 
Wijziging van dit zelfde besluit. 

S. 191. 18 Juni. 
S. 313. 21 Sept. 

- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, ter uitvoering van 
artikel 45 der Ongevallenwet 1901. S. 79. 

20 Ma.art. 
- Beschikking van den Minister van Land

bouw, Nij verbeid en Handel, ter uitvoering 
van &rt. 46 der Ongevallenwet 1901. 23 Maart. 

- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 
van 31 Januari 1903, S. 41, houdende be
palingen omtrent de jaarwedden van de 
leden van den Centralen Raad van Beroep, 
de voowitten, >'an de Ra.den van Beroep 
en de ambtenaren bij die cJ!leges aangesteld. 

S. 106. 13 April. 
- Besluit tot wijziging van het K. B. van 

21 November 1908, S. 342, houdende vast
stellin g van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in artikel 59, sub 5, 
der Ongevallenwet 1901. S. lll. 19 April. 

- Besluit tot vaststelling van epn a.lgemeenen 
maatregel van bestuur, ter uitvoering van 
de artikelen 45 en 47bis der Ongevallenwet 
1901. S. 122. 17 Mei. 

- Besluit van den Minister >"an Landbouw, 
Nijverheid en Handel, houdende va.st,:telling 
van het formulier van den loonstaat, be
doeld in artikel 2 van het K. B. van 17 Mei 
1909, S. 122, en het formulier betreffende 
de inlevering door de werkgevers van de 
opgwen, benoodigd tot vaststelling der 
premie over de loonen, op den loonstaat 
vermeld. 21 Mel 

- Be&luit van den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel, houdende v~ststelling 
van het formulier van het loonboek en het 
formulier van den verzamelstaat, bedoeld 
in art. 4 van het K. B. van 17 Mei 1909 
(Staatsblad no. 122). 21 Mei. 

- Besluit tot herziening van het tarief, vast
gesteld bij K. B. ,an l Mei 1908 (Staatsblad 
n°. 127). S. 190. 18 Juni. 

-Wet tot nad e re wijziging der 
B eroepswet. S. 250. 1 Juli. 

Inwerkingtreden dier wet. S. 286. 10 Aug. 
- Besluit van den Minister van Landbouw, 

Nijverheid en Handel, houdende nadere vast
stellin~ van het formulier betreffende de 
inlevering door de werkgevers van de op
gaven, benoodigd tot vastst;t,l!ing der premie 
en het formulier der loonlijsten, bedoeld in 
art. 46 der Ongevallenwet 1901. 12 Nov. 

Onteigening. Wetten betreffende onteigening: 
van eigendommen ten behoeve ~an de ver

breeding van een deel van het Rokin, 
van den Vijgendam, van een deel der Nes 
en van een deel der Warmoesstraat, de 
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verbreeding en verlegging van de Vischsteeg 
en de normal iseering van den Dam te 
Amsterdam. S. 1. 2 Jan. 

van eigendommen ten behoeve van den aan
leg van een scheepvaartkanaal ter ver
binding van de Zuid-Willemsvaart en de 
rivier de Mark onderlin~ en met de rivier 
de Amer. S. 44. 12 Febr. 

van een gedeelte van de Boerhavestraat 
(Olyphantspad) te Amsterdam, ten be
hoeve van den Staatsspoorweg aldaar. 

. 150. 12 Juni. 
van eigendommen in de gemeenten Belling

wolde, Vlagtwedde en Onstwedde, noodig 
voordekanalisatieva.n Westerwolde. S. 151. 

12 Juni. 
van eigendommen ten behoeve van eeo spoor

weg van Hoorn over Venhuizen, naar 
het Staatsspoorwegsta.tion Bovenkarspel
Grootebroek. S. 152. 12 Juni. 

van eigendommen, noodig .oor en ten be
hoeve van de verbreeding van het deel 
der Wassenaarsche straat tusschen de 
Werfstraat en de Zeilstraat te Scheve
ningen, gemeente 's Gravenhage, en van 
een deel eener zijstraat, loopende ,an dat 
straatgedeelte naar den tra.ud wog aldaar, 
met aanleg van eene straat ter verbinding 
van gemelde straatdeelen. S. 175. 14 Juni. 

van eigendommen, noodig voor de vergroo
ting van de algemeene begraafplaats te 
Meppel. S. 176. 14 Juni. 

ten behoeve van een spoorweg van de Van 
EwiJcksluis naar Schagen. S. 182. 14 Juni. 

ten behoeve van de uitbreiding van het 
Sta.atsspcorwegsta.tion Zevenbergen. S. 183. 

14 Jtmi. 
ten behoeve van een spoorweg van 'eede 

naar Hellendoorn. S. 184. 14 Jtmi. 
ten behoeve van spoorweglijnen van Gorre

dijk naar Assen, van Steenwijk naar Ooster
wolde en van Meppel naar Smilde. S. 185. 

14 Juni. 
van eigendommen, noodig voo1 en ten be

hoeve van de verbreeding van een deel 
der Paleisstraat nabij den Dam te Am
sterdam. S. 241. 1 Juli. 

van eigendommen, noodig voor de ver
ruiming van het Waagplein te Alkmaar. 

S. 242. 1 Juli. 
ten behoeve ,an een spoorweg van Hattem 

naar Kampen. S. 257. 1 Juli. 
van eigendommen, noodig voor het aanleggen 

van eene algemeene begraafplaats nabij 
Velp, gemeente Rheden. . 432. 31 Dec. 

,·an eigendommen in de gemeente 's Graven-

ha.ge, noodig voor de uitbreiding en betere 
beveiliging tegen brandgevaa, van het 
gebouw van de Tweede Kamer der Sta.ten
Generaal. S. 449. 31 Dec. 

van eigendommen, noodig voor en ten be
hoeve van den aanleg ,,an een verkeeraweg 
rnn het Spui naar het Buitenhof met omleg-
1,?ing van een deel van het Lang Achterom 
in de gf'meente 's Gravenhage. S. 454. 

31 Dec. 
ten behoeve van een spoorweg van Drachten 

naar Groningen. S. 465. 31 Dec. 
ten behoeve van een spoorweg van Coe

vorden naar de Pruisische grens in de 
richting van euenhaus. S. 466. 31 Dec. 

ten behoeve van de uitbreiding van het 
stationsemplacement Apeldoorn. S. 467. 

31 Dec. 
ten behoeve van een spoorweg van Alkmaar 

door de Zijpe naar Schagen. S. 468. 
31 Dec. 

Overzetveren. Zie : Veren. 
Paardenfokkerij. Zie: Posterij. 
Paardenvordering. Zie: Inkwartiering. 
Pensioenen. Missive van den Minister van 

Binnenlandsche Zaken aan de Ged. Staten 
van de provinciën, betreffende den duur 
van cursussen aan burgeravondscholen, in 
verband met Rijkspensioen. 2 Jan. 

- Missive van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken aan de Gedeputeerde Sta.ten der pro
vinciën, betreffende de berekening van 
pensioensbijdragen 'van openbare lagere 
onderwijzers. 9 Febr. 

- Missive van den Minister van Binnen
landsche Zaken aan de Ged. Staten, be
treffende inhouding van pensioensbijdragen 
van de jaarwedde van overleden onderwijzers 
bij het openbaar lager onderwijs. 2 :Ma.art. 

- Besluit houdende beslissing dat zij, die 
ingevolge art. 8 van het K. B. 'van 13 Mei 
1881, n°. 1, aan~esteld zijn als onderwijzer 
bij de Rijksnormaallessen, beschouwd moeten 
worden a.ls burgerlijk ambtenaar iu den zin 
van art. 2 der Bnr~erlijke Pensioenwet. 

23 Maart. 
- Besluit waarbij aan den heer J. H. HooGERS, 

eervol ontslagen 1eeraar aan eene hoogere 
burgerschoo l te 's Gravenhage, een jaarlijksch 
pensioen ten Jaste van den Staat wordt 
toegekend ten bedrage van / 1449. S. 107. 

14 April. 
- Missive van den Minister van Binnen

Jandsche Zaken aan de Gedeputeerde Sta.ten 
betreffende jaarwedden en pensioensgrond
slagen van leeraren. 29 April. 
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Arrest van den Hoogen Raad, houdende 
be&!issing dat als burgerlijke pensioenen in 
den zin der Burgerlijke Pensioenwet en dus 
ook van haar art. 25 alleen te beschouwen 
zijn pensioenen toegekend aan burgerlijke 
ambtenaren, d. w. z. aan de ambtenaren 
aangeduid in art. 2 derzalfde wet, waartoe 
de onderwijzers bij het openbaar lager 
onderwijs niet behooren. 18 Juni. 

- Bes1uit waarbij aan C. C. JAGER, eer vol 
ontslagen leeraar aan de · gemeentelijke 
hoogere burgerschool te Nijmegen , een jaar
lijksch pensioen ten laste van den Staat 
wordt toe~ekend van/ 1585 's jaars. S. 194. 

23 Juni. 
- Be8luit, waarbij aan mejuffrouw S. F. 

SPENGLER, eervol ontslagen leerares aan de 
gemeentelijke middelba,e school voor meisjes 
te Amsterdam, een jaarlijksch pensioen wordt 
toe~ekend van / llll. S. 195. 23 Juni. 

- Besluit waarbij aan Dr. A. R uTGERS, eer
vol ontslagen leeraar aan het gymnasium 
te Utrecht, een jaarlijksch pensioen ten 
laste van den Staat wordt toegekend van 
f 1512. s. 196. 23 Juni. 

- Besluit waarbij aan mejuffrouw S. J. H. 
KAEMPFI', eervol ont ;,lagen loeraree aan de 
~emeentelijke middelbare school voor meisjes 
te 's Gravenhage, een jaarlijksch pensioen 
ten laste van den Staat wordt toegekend 
ten bedrage vau / 1419. S. 197. 23 Juni. 

- Besluit waarbij aan mejuffrouw A. NICOLAÏ, 
eervol ontslagen directrice der gemeentelijke 
middelbare school met 5-jarigen cur&us voor 
meisjes te Utrecht, een jaarlijksch pensioen 
ten laste van den Staat wordt toegekend 
van / 1748. S. 198. 23 Juni. 

- Wet h oudende be pa I in ge n om
t r e n t d e t, o eke n n in g van p e n
sioen a a n de weduw e n e n w ee
zen v an m ilit airen en gepe n
s i o nn ee rd e militair e n der 
landmacht b ene d e n d°en rang 
van o ff i c i e r. S. 202. 29 Juni. 

- W e t h o n d e n d e h e p a I i n g e n o m
t rent d C t O C k e Il Il i Il g Van ]) C Il· 

s i o e n a a n d e w e d n w e n e n w e e
z e n van mi I i t ai r e n e n gepen
s i o n n e e r d e m i I i t a i r e n d e r z e e
m a c b t h e n e d en den ran g van 
off i cie r . S. 203. 29 Juni. 

- Besluit waarbiJ aan mejuffrouw J . M. 
ScJUAP, eerrnl ontslagen onderwijzere~ aan 
de hoogere burgeri,chool met 5jarigen cursus 
voor meisjes te Rotterdam, een jaarlijksch 
pensioen ten laste van den taat wordt 

toegekend ten bedrage van / 1447. S. 265. 
8 Juli. 

- Besluit betreffende het bewijs van aan
stelling van een onderwijzer bij het open
baar Jager onderwijs voor de berekening 
van zijn pensioen. 9 Aug. 

- W et to t on ver w ij l de best 1 ij
ding van den achterstand bij 
sommige ge r ec hten. (W iJ z i g in g 
van de w et op de R egte rlijk e 
Organi sat i e e n h e t Beleid der 
Justitie e n van het Wetboek 
v a n B u r g e r l ij k e R e g t s v o r d e
rin g, e n v a ~ t s t e 11 i n g e e n e r 
pe n s i oensbepa lin \1. ) S. 324. 

27 Sept. 
Inwerkingtreden dier wet. S. 339. ll Oct. 

Besluit waarbij aan den eervol ontslagen 
brievenbesteller P. J. J . WIERS te Roer
mond een jaarlijksch pensioen ten laste van 
den Staat wordt toegekend ten bedrage van 
/ 151. S. 334. 6 Oct. 

- Besluit tot aanvulling vrui de bepalingen, 
regelende de door de gepensionneerde mili
tairen van het Nederlandsch-Indische leger 
te betalen kosten voor verpleging in een 
maritieme of militaire ziekeninrichting. 

S. 336. 9 Oct. 
- Besluit houdende aanwijzing van de po;,ten 

bedoeld bij art. 4, litt. c, der wet van 9 Mei 
1890 (Stbl. n o. 78). S. 357. 6 ov. 

- Wet tot toepassing van artikel 32 der 
Burgerlijke Pensioenwet ten behoeve van 
den gewezen leeraar aan de openbare handels
school en daaraan verbonden hoogere bur
gerschool met driejarigen cursus te Am
sterdam, dr. H . J. EYMAEL. S. 380. 6 Dec. 

- Zie ook : Weduwen - en W eezenfonds. 

Personeele belasting. W e t t o t h e f f i n g 
v a n p e r s o tl e e I e b e I a s t i n g w e
g e n s motorrijt.ui ge n. S.95. 3April. 

- Bêslnit tot ~aststelling van een nieuw 
for mulier voor het beschrijvingsbiljet voor 
de personeele belasting. S. 100. 7 April. 

- Besluit tot vaststelling van eenen algemee
nen maatregel van bestuur, als bedoeld bij 
de artikelen 3lbia, § 4, en 56bi.~ der wet 
van den 16 April 1896, S. 72, laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 3 April 1909 (Staat s
blad n°. 95). S. 102. 7 April. 

- Resolutie van den Minister van Financiën 
tot uitvoering der wet van 3 April 1909, 
S. 95, tot heffing van personeele belasting 
wegens motorrijtuigen. 7 April. 

- Besluit nopens het beroep van J . M. V AS 
VISSER t e Scheveningen. tegen de uitspraak 
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van den directeur der directe belastingen , 
invoerrechten en accijnzen te Rotterdam, op 
zijn verzoek om ontheffing van personeele 
belasting over 1908, wegens een perceel 
te Voorburg, dat door hem in dat jaar ge
durende niet meer dan tien dagen is bewoond 
geweest. S. 117. 23 April. 

- Besluit nopens het beroep van Mr. J. A. H . 
baron VAN ZUIJLEN VAN NrJEVELT te 's Gra
vènhage tegen de uitspraak van den Di
recteur der directe belastingen, invoerrechten 
en accijnzen te Utrecht in zake personeele 
belasting. S. 283. 5 Aug. 

- Besluit waarbij ongegrond wordt verklaard 
het beroep van S. DE HARTOG tegen de 
uitspraak van den directeur der directe 
belastingen, invoerrechten en accijnzen te 
Utrecht in zake personeele belasting. S. 285. 

9 Aug. 
- Besluit waarbij gelast wordt, dat het ge

sticht "Koningslust" te Helden zal worden 
geplaatst op de lijst, bedoeld bij art. 4 § 2 
der wet op de personeele belasting. S. 300. 

24 Aug. 
- Besluit nopens het beroep van G. L . baron 

VAN BoETZELAER te De Bilt, a ls gemachtigde 
van dr. C. W. Th. baron VAN BoETLELAER 
te Batavia., tegen de uitspraak va.n den 
Directeur der directe bela.stingeu, in voer
rechten en accijnzen te Utrecht in zake 
personeele belasting. S. 302. 30 Aug. 

- Besiuit nopens het beroep van het bestuur 
van het Tehuis voor Vrouwen, opgericht 
door de Vereeniging ter Verbreiding der 
Waarh eid te Amsterdam, tegen de beslissing 
va.n den directeur der directe belastingen, 
invoerrechten en accijnzen aldaar in za.ke 
personeele belasting. S. 319. 23 Sept. 

- Wet tot wijzi~ing der wet va.n 
16 A p r i l 1896, S. 72, t o t r eg e l i n g 
d e r p e r s o n e e 1 e b el a s t in g, l a. at
ste l ijk gewjjzigd bij de .vet 
van 3 April 1909 (Staats b 1 ad 
n°. 95). S. 381. 6 Dec. 

Phosphorluelfers. W e t to t w ij z i g i n g 

tl e r P h os p ho r l u c i f er R w et 1901. 
S. 247. l Juli. 

Inwerkingtreden van deze wet. S. 287. 
10 Aug. 

Politie. Circulaire van den Minister van 
Justitie aa.n de Procureurs-Genera.al bij de 
gerechtshoven, betreffende de beitrijding 
van den zoogena.a.mden handel in vrouwen 
en meisjes. 12 Jan. 

- Missive van den Minister van Binnen
landsche Zaken aan de Commissarissen der 

Koningin betreffende l>erbergbezoek door 
politiebeambten in ambtskleeding. 19 No;,. 

- Zie ool;; : Posterij. 
Posterij. Besluit tot aanvulling van artikel 13, 

§ 2, sub 1 en tot wijziging van artikel 20, 
sub a, va.n het K. B. van 30 September 1907, 
S. 260, tot uitvoering va.n het Algemeen 
Postverdrag en, met uitzondering van die 
betreffende de pakketpost, van de bijzondere 
Overeenkomsten van Rome, tot welke Neder
land is toegetreden. S. 24. 5 Febr. 

- Besluiten houdende vrijstelling van brief-
port betieffende : 

Handel in vrouwen en meisjes. 23 Febr. 
Paardenfokkerij. 11 Maart. 
Inspecteurs Registratie en Domeinen. 17 Aug. 
Middelba.ar Onderwijs. (bladz. 756.) 12 Juni. 
Scheepvaart. 13 Oot. 
Arbeid van jeugdige personl'ln en vrouwen. 

22 Oot. 
- Zie ook : Tmctaten. 
Provinciaal bestuur. Arrest van den Roogen 

Ra.ad der Nederlanden, houdende beslissing, 
dat de vra.a.g, of een bepaling, vervat in een 
Provinciaal reglement, treedt op bet e,ebied 
van het a lgemeen rijksbela.ng, aan het oor
deel van den rechter onttrokken is. 15 Febr. 

- Besluit houdende heslissin~, dat door de 
kroon geen beslissing omtrent eene aan de 
goedkeuring van Gedeputeerde Sta.ten onder
worpen verordening kan worden genomen, 
vóórdat omtrent die verordening door da.t 
co !lege is beslist. 5 April. 

- Zie ook: Belastingen. (Provinciale) 
Rechten van in-, uit- en doorvoer. Besluit 

houdende vrijstelling van het invoerrecht 
voor collodion, benoodigd bij de werkzaam
heden in fabrieken van praeparaten tot het 
harden van gasgloeilichtkousjes. S. 55. 

19 Febr. 
- Besluit houdende vrijstelling van het in

voerrecht voor collodion, benoodigd bij de 
werkzaamlieden in lederfabrieken. S. 132. 

2 Juni. 
~ Besluit houdende aanwijzing van eene 

heerbaan en uitbreiding van de attributen 
van het kantoor Oud-Vroenhoven . S. 135. 

4 Juni. 
- Bes.luit houdende vrijsfolling van het in

voerrecht voor amylacetaat, benoodigd bij 
de werkzaamheden in fabrieken van cellu
loïdwaren. S. 209. 30 Jnni. 

-Wet houdende wijziging van 
a r t i k e 1 205 tl e r A 1 g e m e e n e W e t 
v an 2ö A u g u s t u s 1822 (S t a a t s-
b J a tl 11°. 38). S. 251. 1 Juli. 



R ALPHABE'l'lSCH REGIS'l'ER VOOR 1909. 783 

Wet houdende wijziging van artikel 205 
der Algemeene Wet van 26 Augustus 1822 
(Staatsblad n°. 38). S. 251. 1 Juli. 

- Besluit houdende nadere bepalingen tot 
vereenvoudiging van de formaliteiten in 
acht te nemen bij het vervoer van goederen . 

S. 279. 28 Juli. 
- Besluit houdende vrijstelling van het in

voerrecht voor met hout12;eest vermengd vet, 
benoodigd bij de werkzaamheden in chroom
lederlooierijen en 'lloor "cellangohl", benoo
digd bij de werkzaamheden in schoenfabrie
ken. S. 280. 31 Juli. 

- Besluit houdende vrij5telling van het in
voerrecht voor retl1ylchloride (chloora·thyl), 
benoodigd bij de werkzaamheden in fabrieken 
van reukwaren. S. 295. 11 Aug. 

- BeJuit houdend e vrijstelling van invoer
recht voor amyl-acetaat, benoodigd bij de 
werkzaamheden in fabrieken van electrische 
gloeilampen. S. 297. 16 Aug. 

- Missive van den Minister van Binnenland
sche Zaken aan de Gedeputeerde Staten, 
betreffende borgstelling voor belastingschuld. 

23 Nov. 
- Zie ook: Indië. 
Rechtswezen. Besluit tot regeling van de 

rechtsmacht van den Hoogen Raad der Ned. 
in de Koloniën Suriname en Curaçao. S. 59. 

23 Febr. 
- Besluit tot mjziging van het bij K. B. 

van 14 September 1838, S. 36, vastgestelde 
Reglement I , gelijk dit Reglement laatstelijk 
is gewijzigd hij K. B. van 31 Juli 1908 
(Staatsblad n°. 277). S. 101. 7 April. 

Wijziging van dit zelfde besluit. S. 408. 
18 Dec. 

Besluit tot nadere vaststelling van bepa
lingen omtrent de bezoldiging van de be
dienden bij de rechtscolleges, kantongerech
ten en daarbij behoorende parketten. S. 130. 

28 Mei. 
- Wet tot on ver w rj l de best rij

ding van den achterstand bij 
s o m ru i g e g e r e c h t en. (W ij z i g i n g 
van de wet van 9 Apr i 1 1877 
(Staat s b la tl n°. 79). S. 32;!. 27 Sept. 

Inwerkingtreden dier wet. S. 331.. 2 Oot. 
- Wet tot on ver wij Id e best rij

ding van d e n achterstand brj 
s o mm i ge ge r e c h ten. (W ij z i g i n g 

an de w e t op de R egte rlijke 
Organisatie en het B e l e id der 
Justitie e n van het Wetboek 
van Burgerlijke Re gtsvo rde
r in g, en v n s t s te 11 in g een er pen
s ioen s b e pa I in g. ) S. 324. 27 Sept. 

Inwerkingtred~n dier wet. S. 339. 11 Oct. 
Wet houdende wijziging der 

wet va. n 18 Apr i 1 1874, S. 66, to t 
vaststelling der tarieven van 
ge r egt s kost en in straf z a k e n , 
waarvan tl e gewone regt e r ken
ui s neemt. S. 430. 31 Dec. 

- Zie ook: Jl1ilitaire Zaken. 

Registratie. Zie : Posterij. 
Reis- en verblijfkosten. Besluit houdende 

wijziging van artikel 2 van het K. B. van 
5 Januari 1884-, S. 4, tot :regeling van de 
vergoeding voor reis- en verblijfkosten, zoo
als dat laatstelijk is gewijzigd bij K. B. 
van 17 Juni 1908 (Staatsblad n°. 201). 

S. 119. 8 Mei. 
- Besluit tot wijzigi.ng van het K. B. van 

31 Januari 1884, S. 25, waarbij regelen zijn 
gesteld ten aanzien van de vergoeding we
gens reis- en verblijfkosten, toe te kennen 
aan personen die bier te lande met dienst
verrichtingen wurden belast, waarvan de 
kosten gekweten worden uit de koloniale 
geldmiddelen. S. 308. 14 Sept. 

- Besluit tot aanvuUing van de bij het K. B. 
van 24 Maart 1904, S. 66, bepalende rang
schikking van personeel bij het Technisch 
Bureau .-an het Departement van Koloniën 
voor de vergoeding wegens reis- en verblijf
kosten. S. 353. 2 Nov. 

-· Besluit tot rangschikking van de vergoe
cling wegens reis- en verblijfkosten van de 
betrekkingen van assistent bij de keuringen 
en van werkopziehter bij het Koloniaal 
Etablissement te Amsterdam. S. 354. 2 Nov . 

Rivieren. Besluit tot wijziging van het regle
ment van politie voor de scheepvaart en 
de vlotva.art op de Merwede, de Noord en 
de Nieuwe Maas, vastgesteld bij K. B. 
van 28 Sept. 1905, S. 277, en laatstelijk 
gewijzigd bij K. B. van 23 Oot. 1907 (Staats
blad no. 276). S. 62. 2 Maart. 

- Besluit van den Minister van Oorlog, IV• 
Afd. J'.1°. 241, houdende vaststelling van een 
Voorschrift voor het verstrekken van per
soneel en materieel voor het doen van sein
schoten (1909). 29 Jnni. 

- Besluit tot vaststelling van een reglement 
op het baggeren, graven en visschen van 
voorwerpen en het werpen van vaste stoffen 
in de rivieren, langs de zeekusten en in de 
zeegaten, onder beheer van het Rijk (Bagger
reglement). S. 272. 15 Juli 

- Besluit tot toepassing van artikel 2, ar
tilrnl 5, § 4, en artikel 6 der Rivierenwet,. 

S. 349. 29 Oct. 
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- Zie ook : Scheepvaart. 
Roode Kruis. Besluit betrekkelijk de ver

eeniging tot vrijwillige hulp " Het Neder
landsche Roode Kruis". S. 90.A.. 2 April. 

Rijksgestlchten en Rijkswerkinrichtingen. Be
sluit tot nadere wijziging en aanvulling 
,·an den bij K. B. van 15 Juni 1905, S. 209, 
vastgestelden en bij de K. B. van 29 Oc
to ber 1906, S. 274, en 10 Mei 1907, S. 99, 
gewijzigden algemeenen maatregel van be-
tuur. bedoeld bij de artikelen 3 en 21 der 

wet van 12 Februari 1901 (Staatsbla.d n°. 64). 
S. 344. 25 Oot. 

Rijksgronden. Zie : Domeinen van den Staat. 
Schatkistbiljetten. Zie: Sclw,l,d. (Nationale) 
Schatkistpromessen. Zie: Schuld. (Nationale) 
Scheepvaart. Besluit tot vaststell ing van een 

1·egleme~t, houdende bijzondere bepalingen 
ter voorkoming van aan va.ring op sommige 
,aarwaters van de Wester-Scbelde ei\ hare 
mondingen. S. 61. 1 Maart. 

- Besluit tot wijziging van het reglement 
,an politie voor de scheepvaart en de vlot
Yaart op de Merwede, de Noord en de ieuwe 
}{aas. vastgesteld bij Konink]jjk besluit van 
28 eptember 1905, S. 277. en laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 23 Oc
tober 1907 (Stbl. n°. 276). S. 62. 2 Maart. 

- Besluit tot aanvulling van het K. R. van 
23 October 1907, S. 275, tot vaststelling van 
een verbod voor het nachtelijk gebruik van 
de stoomfluit en de scheepsklok op <len 
Rijn , met inbegrip van de Waal en de Lek. 

S. 131. 1 Jw1i. 
-Wet houdende bepalingen ter 

v o o 1· k o m i n g v a n s c h e e p s r a m
p e n , t o t h e t i n s t e 11 en v a n e e n 
o n d e r z o e k o m t r c n t v o o r g e k o
m e n s c h e e p s r a m p e n e n o m
t r c n t maatreg e l e n van tucht 
t e n o p z i c h t e v a n s c h i p p e r s, 
s t u u r I i e d e n o f m a c h i n i s t c n. 
(Schepenwet.) S. 219. l Juli. 

Gedeeltelijke inwerkingtredinit dier wet. 
S. 314. 22 Sept. 

Gedeeltelijke inwerkingtreding dier wet. 
S. 317. 22 Sept. 

Besluit tot wijziging van het reglement 
ter voorkoming van aanvaring of aandrij
ving op openbare wateren in het Rijk, die 
,oor de scheep vaart openstaan. S. 275. 

2:l Juli. 
- Besluit tot vaststelling van eonen alge

meenen maatregel van bestuur, a ls bedeeld 
in de artikelen 5, 9 en 17 vau de chepeu
wet. S. 315. 22 Sept_ 

- Besluit tot uitvoering van artikel 10 der 
Schepenwet. S. 316. 22 Sept. 

- Beschikking van den Minister van Land
bouw, Nijverheid en Handel, ter uitvoering 
van art. 6, 3• en 4• lid der Schepenwet: 

23 Sept. 
- Besluit tot aanwijzing van de krachtens 

de Schepenwet erkende particuliere onder
zoekingsbureaux. S. 329. 2 Oot. 

- Besluit tot uitvoering van artikel 67, 
eerste lid, onder a, der Schepenwet. S. 330. 

2 Oot. 
- Besluit tot uitvoering van artikel 22 en 

artikel 23, 8ste en 9de lid, der Schepenwet. 
S. 333. 5 Oot. 

- Besluit houdende vaststelling van nieuwe 
regelen ten aanzien van de toelating van 
oorlogsschepen van vreemde mogendheden 
in de Nederlandsche territoriale wateren en 
het daarbinnen gelegen Noderlandscb water
gebied. S. 351. 30 Oot. 

- Besluit tot wijziging van het algemeen 
reglement van politie Yoor rivieren, kanalen, 
havens, sluizen, bruggen en daartoe behoo
rende werken, onder beheer van het Rijk, 
vastgesteld bij K. B. van 13 Augustus 1891, 
S. 158, en laat&te!ijk gewijzigd bij K. B. 
van 24 December 1908 (Staatsblad n°. 421). 

S. 372. 25 Nov. 
- Zie ook Poster-ij. 

, , Rivieren. 
Schuld. ( Nationale) Beslujt houdende uitgifte 

van schatkistbiljetten en schatkistpromessen 
volgens de wet van 4 April 1870, S. 62, 
gewijzigd bij die van 31 December 1897, 
S. 281, en de wet van 5 December 1881 
(Staatsblad n°. 185). S. 200. 29 Juni. 

- Besluiten houdende machtiging tot uitgifte 
van schatkistprome.-;sen volgens de wet van 
5 Deoember 1881 (Staatsblad n°. 185). 

Sluizen. Zie : Scheepvacirl. 

S. 68. 13 Maart. 
S. 99. 7 April. 
S. 136. 4 Juni. 
S. 284. 9 Aug. 
S. 332. 5 Oct. 
S. 370. 22 Nov. 

Spaarbanken. Besluit houdende intrekking 
der artikelen 8 en 9 en wijzi~ing van artikel 20 
van het K. B. van 10 Januari 1881, S. 2, 
zooals dit luidt na de daarin gebrachte 
wijzigingen en aanvullingen bij de K. B. 
van 15 Mei 1883, S. 45, 8 Mei 1896, S. 77, 
27 October 1905, S. 203 en 9 September 
1907, . 248, tot uitvoering van de wet 
van 25 Mei 1880, S. 88, gewijz igd en aangevuld 
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bij de wet van 20 Juli 1895, S. 135 en bij 
de wet van 8 December 1906, S. 319, tot 
instelling eener Rijkspostspaarbank, 

S. 20. 29 Jan. 
-Wet houd e nde wijzigin g e n 

aanvulling van de wet van 
25 M ei 1880, S. 88, t o t i n s t e 11 i n g 
e e n e r R ij k s p o s t s p a a r b a n k , g e
l ij k d i e i s g e w ij z i g d e n a an
g e v u I d b ij d e w e t t e n v a n 20 J u I i 
1895, S. 135 en 8 Decemb e r 1906 
(Staatsblad n°. 319). S. 211. 1 Julj, 

Spoorwegen. Wet tot bekrachtiging van een 
tweetal overeenkomsten met de Maatschappij 
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen , be
treffende den aanleg en de exploitatie van 
een spoorweg van Heerlen naar Valkenburg. 

S. 3. 2 Jan. 
- Wet tot toekenning van een renteloos 

voorschot uit 's Rijke schatkist ten behoeve 
van den aanleg en het in exploitatie brengen 
van een spoorweg van Drachten naar Gro
ningen. S. 43. 12 Febr. 

- Besluit tot wijziging van het Algemeen 
Reglement voor den dienst op de spoorwegen, 
vastgesteld bij K. B. van 27 October 1875, 
S. 183, zooals dit laatstelijk is gewijzigd en 
aangevuld bij K. B. van 29 Juni 1907, 
S. 156 en van het Locaalspoorwegreglement 
1902, deel A, vastgesteld bij K. B. van 1 
Augustus 1902, S. l 70, zooals dit is gewijzigd 
en ll,ll,ngevuld bij K. B. van 2 October 1905, 
(Staatsblad n°. 281). S. 58. 23 Febr. 

- Besluit tot wijziging en aan'vullin~ van 
het Algemeen Reglement Vervoer 1901, 
vastgesteld bij K. B. van 4 Januari 1901, 
S. 20, lMtstelijk gewijzigd bij K. B. van 
15 Juli 1907, S. 195, en van het Locaal
spoorwegreglement 1902, deel B, en het 
Vereenvoudigd Locaalspoorwegreglement 
1902, vastgesteld bij K. B. van 18 Au
gustus 1902 (Stbl. n°. 170). S. 67. 11 Maart. 

- Wet tot toekenning van een renteloos 
voorschot uit 's Rijks schatkist ten behoeve 
van den aanleg van een spoorweg van 
Metslawier naar Anjum. S. 153. 12 Juni. 

- Wet tot wijziging van de wet van 23 Mei 
1899 ( tbl. n°. 142). S. 154. 12 Juni. 

- Wet tot toekenning van een renteloos 
voorachot uit 's Rijks schatkist ten behoeve 
van den aanleg on het in exploitatie brengen 
van een spoorweg van Brouwershaven naar 
Burgh. S. 180. 14 Juni. 

- Wet t ot bekrachtiging van eene nadere 
overeenkomst met de Hollandsche IJzeren 
Spoorweg-Maatschappij betreffende denspoor-
1909. 

weg van het station Kwadijk-Edam over 
Edam nMr Volendam. S. 255. 1 Juli. 

- Wet tot toekenning van een nader renteloos 
voorschot uit 's Rijks schatkist ten behoeve 
van den aanleg en het in exploitatie brengen 
van de spoo1·weglijnen, bedoeld in de wet 
van 10 J uli 1900 (Staatsblad n°. 127). 

S. 256. 1 J u li. 
- Besluit tot gelijkstelling van het door de 

Rotterdamsche Electrische Tramweg-Maat
schappij geëxploiteerde spoorwegnet, waarop 
in hoofdzaak geen ander vervoer dan per
sonen vervoer binnen ééne gemeente plaats 
heeft, met de spoorwegen waarop geen 
ander vervoer dan personenvervoer binnen 
ééne gemeente plMts heeft. S. 328. 1 Oct. 

- Besluit tot wijziging en aanvu ll ing van het 
Tramwegreglement 1902, vastgesteld hij 
K. B. van 31 Juli 1902 (Staatsblad no. 162). 

S. 342. 23 Oct . 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 

LocMlspoorwegreglement 1902, deel A, vast
gesteld bij K. B. van 18 Augustus 1902, 
S. 170, gewijzigd en aangevuld bij K. B. 
van 2 October 1905 (Staa.tshlad n°. 281). 

S. 348. 29 Oct. 
- Zie ook : Tradaten. 
Staten-Generaal. Besluit betreffende de ope

ning der gewone vergadering van de Staten 
Generaal. S. 307. 10 Sept. 

Statistiek. Missive van den Directeur van 
het Centraal Burnau voor de statistiek, be
treffende de vaststelling van het bevolkings
cijfer. 11 Aug. 

- Missive van den Minister van Binnen
landsche Zaken aan de Commissarissen der 
Koningin betreffende statistiek woonplaats
veranderingen. 20 Dec. 

Sterke drank. Besluit tot vernietiging van 
het besluit van burgemeester en wethouders 
van Harmelen van 11 Mei 1905, waarbij 
aan lI. H. B. S. TrJHAAR, aldaar, ,·ergunning 
is verleend voor den verkoop van sterken 
drank in het klein. S. 29. 9 Febr. 

- Arre&t van den Hoogen Raad, houdende 
be~lissing, dat, waar in art. 50 lid 1 n°. l 
der Drankwet van eene vereischte vergunning 
gesproken wordt, daaronder niet anders kan 
worden 'verstaan dan het hebben der ver 
gunning, vereischt voor die soort van ver
koop, die plaats heeft. 15 Febr. 

·- Arrest van den Hoogen Raad, houdende 
beslissing: dat volgens art. 24 der Drankwet, 
behoudens de uitzonderingen vermeld iu 
lid 2 en 3 van het artikel, de vergunning 
uitslu itend voor den per&oon des verzoekers 

,o 
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geldt; dat daarmede aan den houder eener 
vergunning de eisoh gesteld wordt, dat bij 
den verkoop van sterken drank, waartoe 
hem vergunning is verleend, hij de werkelijke 
verkooper zij, zoodat hij , wanneer hij zich 
vo lgens art. 28 n°. 2 in de nitoefeuing van 
het bedrijf doet vervangen, de verkoop moet 
geschieden voor zijne rekening en te zijnen 
name ; dat dit beginsel niet is opgeheven 
door de wet van 1 ovember 1907 (Staats
blad n°. 291). 1 Maart. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit 
van burgemeester en wethouders van Tub
bergen, waarbij aan H. B. TER HEYNE, 
aldaar, vergunning is verleend voor den 
verkoop van sterken drank in het klein. 

S. 98. 5 April. 
- Besluit t ot vernietiging van bet besluit 

van burgemeester en wethouders van Broek
huizen, waarbij aan M. CLEVIS, aldaar, ver
gunning is verleend voor den verkoop van 
sterken drank in het klein. S. 104-. 10 April. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit 
van Burgemeester en Wethouders van 
Ubach over Worms van 8 October 1908, 
waarbij aan H . J. BoYMANS, a ldaar, ver
gunning is verleend voor den verkoop van 
sterken drank in het ldein. S. 112. 20 April. 

- Arrest van den Hoogen Raad, houdende 
beslissing dat, indien de ,·ergunningbouder 
zich bij den verkoop van sterken drank 
doet vervangen, waartoe hem voor wat be
treft de uitoefening van het bedrijf, doch 
niet voor wat betreft de uitoefening van 
het vergunningsrecht de bevoegdheid is 
verleend, die verkoop moet geschieden 
voor zijne rekening en te zijnen bate. 3 Mei. 

- Besluit tot handhaving van het besluit 
van Ged. Staten van Gelderland, waarbij 
aan G. J. R0ETERT, te Nijmegen , eene ver
gunning voor den verkoop van sterken 
drank in het klein voor gebruik ter p laatse 
van verkoop, alleen aan logeergasten is ge
weigerd. S. 121. 17 Mei. 

- Besluit t ot wijziging van het K. B. van 
7 Februari 1906, S. 22, tot nadere uitvoering 
van de artikelen 6, eerste lid, en 35, eerste 
lid van de Drankwet (Stbl. 1904, n°. 235). 

S. 127. 25 Mei. 
- Beschikking van den Minister van Binnen

landsche Zaken betreffende aanwijzing der 
standplaatsen van de inspectie op de na
leving 9'an de Drankwet. 8 Juni. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit 
van Ged. Staten van Gelderland, waarbij 
in beroep is ingetrokken de vergunning voor 

den kleinhandel in sterken drank van C. J. 
HERMSEN te Arnhem. S. 187. 15 Juni. 

- Arrest van den Hoogen Ra.ad, houdende 
beslissing, dat uit de geschiedenis der Drank
wet niet volgt, dat een vergunninghouder 
ongestraft, in strijd met de het11 verleende 
vergunning, sterken drank in het k lein zou 
mogen verkoopen, zoo deze a ls medicament 
zou moeten dienen. 14 Juli. 

- Missive van den Minister van Justitie aan 
de Procureurs-Generaal, fnngeerende Direc
teuren van Politie, betreffende het opsporen 
van overtredingen der Drankwet. 9 Aug. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit 
van burgemeester en wethouders van Lim
bricht, waarbij aan P. J. TUMMERS, aldaar, 
verlof voor den verkoop van a lcoholhouden
den drank, anderen dan sterken drank is 
verleend. S. 298. 17 Aug. 

- Arrest van den Hoogen Raad, houdende 
beslissing : dat de woorden "in voorraad 
hebben" in art. 50 I sub 7°. der Drllllkwet 
een engere beteekenis hebben dan de elders 
in de wet voorkomende uitdrukking "aan
wez ig hebben" ; dat de wet echter het "in 
;oorraad hebben" niet beperkt tot het in 
voorraad hebben tot ander dan eigen ge
bruik en aan den rechter naar gelang der 
omstandigheden oyerJaat de vraag te be
a.ntwoordon, of de verlofhouder al dan niet 
in den zin der gezegde bepaling sterken 
drank " in voorraad" had. 4 Oct. 

- Arrest yan den Hoogen Raad, houdende 
beslissing dat het vergnnningsrecht ook 
volgens de gewijzigde Drankwet een per
soonlijk karakter draagt en alleen kan 
dekken het eigen bedrijf van den houder 
der vergunning, zoodat deze zich wel in de 
uitoefening van zijn bedrijf kan doen ver
vangen, doch de hem verleende vergunning 
nooit kan dekken het bedrij f van een ander. 

25 Oct. 
- Besluit tot vernietiging van de bes luiten 

van Burgemeest,,r en Wethouders van H el
mond, waarbij met toepassing van art. II 
van de wet van 1 November 1907, S. 291, 
aan CHR. EERDEN, M. VAN PAREEREN, 
A. H. MoLLEMANS en L. VAN DER VORST, 
allen aldaar, een afschrift is uitgereikt van 
de akte der vroeger te bruinen name gestaan 
hebbende vergunningen voor den verkoop 
van sterken drank in het klein. S. 352. 

l Nov. 
- Arrest van den Hoogen Raad houdende 

besl issing dat de vergunninghouder, die zich 
bij den verkoop van sterken drank in het 
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klein, dus in de uitcJefening van zijn bedrijf 
doet vervangen, d ien verkoop moet doen 
geschieden voor zjjne rekening en te zijnen 
name; dat dit geldt zoo\~el bij verguoning 
verleend aan een natuurlijken persoon , als bij 
vergunning verleend aan eene ~ociet eit 
(rechtspersoon). 1 N0v. 

- Arrest van den Hoogen Raad, houdende 
Leslissin g, dat de in art. 34 der Drankwet 
gestelde verbodsbepaling zonder uit zonde
ring geldt voor elke \ocaliteit, waarvoor 
geene vergunning is .rer1eend, en a!zoo ook 
voor de localiteit van eene societet. die 
geene vergunning heeft. 15 Nov. 

- lliisah e van den Minister van Binnenland
scbe Zaken aan de Commissarissen der K o
ningen betreffend e herberg bezoek door po
litiebeambten in ambtskleeding. l!) No v. 

- Besluit t ot vernietig-in '( van de besluiten 
van GedepuU\ercl e Staten van Zuidh ollancl 
van 10 Februari l!l08, waarbij in beroep is 
gehandh aafd de introkk inl! van de vergun-
1tinf!en voor den Yerkoop van sterken cl ran k 
in het klein van W. A. TrMMEIUfA NS eD ' 
C. ScHOONHEHI te R ot terd a m. S. 473. 31 Dec. 

Strafrecht en strafvordering. W et t o t w ij 
z i g in g e n aa n v ulli n g van de 
w e t va n 12 F eb ru a ri 1901. S. 64, 
h o u d e n d e b eg i n s e I e n e n v o o r 
s c h r i f t e n o m t r e n t m a a t r e ~ e-
1 e n t e n op zi c ht e va n je u g di g e 1 

p e r s o n e n e n n ade r e wijz i g in g ' 
o n a a n v u 1 1 i n g v a n cl e b e p a-
l i n g e n i n h e t B u r g e r I ij k W e t -- j 
b o e k o rn t r e n t d e o \1 cl c r I ij k e 
rn a c h t e n cl e v o o g d ij e n d a a r 
m e d e s a rn e n h a n f! c n d e a r t i k e-

l e n , z o o rn e d e v a n e e n d a a r 
m e cl e v erband h o ud e nd voo ~ 
sc hri f t in h et W etunek a n 
B n r g e r l ij k e R o g t s v o 1· d e r i n g. 

S. 322. 27 Sept. 
In werking t reden ûei er wet. . 361. 

11 Nov. 
Strandvonderij. Zie : Trnctaten . 
Suiker. Besluit houdende vaststelling van 

hot bijzonder recht te heffen van suiker, her
komstig uit landen , d ie premiën op de pro
ductie of den uitvoer daarvan verleenon. 

S. ll. 16 J an. 
- Besluit omtrent vrijdom ,·an den accijns op 

de suiker. S. 267. 12 Juli . 
- Besluit houdende vastste lling van het bij 

zonder recht te heffen van suiker, herkom&tig 
nit de Portugeesche K olonie Moza mbi que. 

S. 282. 5 Aug. 

Suriname. W e t h o u d e n d e r eg e I i n g 
v a n h e t m u n t w e z e n i n d e k o-
1 on i e Suriname. S. 212. 1 Juli. 

- Besluit tot regeling van de rechtsmacht van 
den Hoogen Raad der Ned. in de Koloniën 
Suriname en Curaçao. S. 59. 23 Febr. 

- Besluit tot regeling van de rechtspleging 
bij de landmacht en van de rechtsmacht van 
het Hoog Militair Gerechtshof in de kolonie 
Suriname en Curaçao. S. 350. 30 Oot. 

- Zie ook : B egrootingen. 
Telegrafen en telefonen. Besluit houdende 

wij?iging van het reglement voor den dienst 
der Rijkstelegraaf, vastgesteld bij K. B. van 
8 Juli 1904, S. 127, waarvan de t ekst laatste
lijk is bekend gemaakt bij K. B. van 28 Juli 
1908 (Stbl. 11°. 275). S. 84. 27 Maart. 

- Besluit houdende vast stelling van een nieuw 
reglement voor den dienst der Rjjkstelegra.af. 

S. 199. 23 Juni . 
- Zie ook : Tractaten. 
Tienden. Beschikking van den Minister van 

Financiën betreffende afkoop van tiendrente. 
l Maart. 

- W o t t ot aa n v u 1 J in g d e r Ti e nd
w et Hl07 (S tb 1. n°. 222). S. 221. 1 Juli. 

- Besluit t ot tLÎtvoering van artikel 80 der 
Tionclwet 1907 (St bl. n°. 222). S. 261. 3 Ju li. 

Aanvulling van di t besluit. S. 403. 8 Dec. 
- Besluit van den Minister van Financiën 

houdend e vcrdeeling van de ondorschoideno 
tienddistrict en in schattingsdist ricten. 

20 Oot. 
- Besluit van den Minist er van Financiën 

tot aanvulling van het beslui t van 20 October 
1909, houdende vordeeling van de ond er
scheidene tienddistrict en in schattingsdi
stricten. 20 Nov. 

- W e t t o t a a n v ullin g v an d e 
w e t va n 31 J a n u ar i 1908 , S. 50, 
t o t in st e llin g va n oe n fo nd s 
,oor d e ui tvoe rin g va n d e 
T i e n cl w o t 1907 (S tbl. n°. 222). 

S. 427. 31 Dec. 
- Zie ook: B egrootingen . 
Tolken. Besluit t ot vast stelling van eon reg le

men t voor don t olkendien st bij do Gezant
schappen en Consulaten in Turkije. met 
inbegrip van Egypte, in Marokko en in Perzië. 

S. 268. 12 Juli. 
Tractaten. Besluit bepalende de bekendma

king in het Staat sblad van de op 18 Mei 1907 
te Born geteekende slotprotoko!Jen van de 
Derde Internationale Conferentie betreffende 
techni . che eenheid der spoorwegen. S. 9. 

7 J an. 

50* 
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- Besluit bepalende de plaatsing in het 
Staatsblad van het op 26 Februari 1908 te 
Stockholm tusschen Nederland en Zweden 
gesloten verdrag betreffende de strand
vonderij . S. 13. 19 J an. 

- Besluit tot bekendmaking van het op 
6 Juli 1906 te Genève gesloten verdrag voor 
de verbetering van het lot der gewonden 
en zieken bij de legers te velde. S. 14. 19 Jan. 

- Besluit bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de op l December 1908 
tusschen Nederland en Groot-Britannië ge
sloten overeenkomst betreffende de uit
wisseling van brieven en doosjes met aan
gegeven waarde. S. 18. 25 Jan. 

- Wet houdende goedkeuring van het op 
2 Mei 1908 te Washington tusschen Neder
land en de Vereenigde Staten van Amerika 
gesloten arbitrageverdrag en tot voorbehoud 
der bevoegdheid om de compromissen te 
sluiten, bedoeld in artikel 2 van dit verdrag. 

S. 27. 5 Febr. 
- Besluit bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 23 Juli 1908 te Ber
lijn tusschen Nederland en Duitscbland ge
sloten verdrag betreffende den aanleg van 
een spoorweg van Coevorden naar Neuen
haus. S. 57. 19 Febr. 

- Besluit bevelende de plaatsing in het 
Staatsblad van de op 22 Februari 1909 te 
Brussel tusschen Nederland, België en Luxem
burg ges loten telegraafovereenkomst, strek
kende tot verlenging van de conventie van 
31 Maart 1904 (Staatsblad 1904, n°. 107). 

S. 73. 16 Maart. 
- Besluit bevelende de plaatsing in het 

Staatsblad van het op 2 Mei 1908 te Washing
ton tusschen Nederland en de Vereenigde 

taten van Amerika gesloten arbitragever-
drag. S. 105. 13 April. 

- Besluit bevelende de plaatsing in het 
Staatsblad van het op 16 December 1907 
te Mexico tusschen Nederland en de Ver
eenigde Mexicaansche Staten gesloten uit
leveringsverdrag. S. ll8. 5 Mei. 

- Besluit bevelende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het verdrag betreffende de 
Burgerlijke Rechtsvordering, geteekend te 
'8 Gravenhage, den 17den Juli 1905, a lsmede 
van het proces-verbaal van nederlegging der 
akten van bekrachtiging van voornoemd 
verdrag. S. 120. 14 Mei. 

- Wet tot goedkeuring van het op 18 Oc
tober 1907 te 's Gravenhage mede door Neder
land onderteekend verdrap; voor de vreed
zame beslechting van internationale ge
schillen. S. 229. 1 Juli. 

- Wet t ot goedkeuring van het op 18 Oc
tober 1907 te 's Gravenhage mede door 
Nederland onderteekend verdrag nopens de 
beperking van het gebruik van wapengeweld 
bij het innen van schulden uit overeenkomst. 

S. 230. 1 Juli. 
- Wet t ot goedkeuring van het op 18 Oc

tober 1907 te 's Gravenhage mede door 
Nederland onderteekend verdrag nopens de 
wetten en gebruiken van den oorlog t e 
land. S. 231. 1 Juli . 

- Wet t ot goedkeuring van het op 18 Oc
t ober 1907 te 's Gravenhage mede door 
Nederland onderteekcnd verdrag n opens de 
rechten en verplichtingen der onzijdige Mo
gendheden en Personen in geval van oorlog 
t e land. S. 232. l Juli. 

- Wet t ot goed keuring van het op 18 Oc
t ober 1907 te 's Gravenhage mede door 
Nederland onderteekend verdrag nopens de 
rechtstoestand der vjjandelijke handelsvaar
tuigen bij den aanvang der vijandelijkheden. 

S. 233. 1 Juli. 
- Wet tot goedkeuring van het op 18 Oc

tober 1907 te 's Gravenhage mede door 
Nederland onderteekend verdrag n opens de 
verandering van handelsvaartuigen in oor
logsschepen. S. 234. 1 Juli. 

- Wet tot goedkeuring van het op 18 Oc
t ober 1907 te 's Gravenhage mede door 
Nederland onderteekend verdrag nopens het 
stellen van onderzeesche zelfwerkende con
tactmijnen. S. 235. 1 Juli. 

- Wet tot goedkeuring van het op 18 Oc
tober 1907 te 's Gravenhage mede door 
Nederland onderteekend verdrag nopens het 
bombardement door eene scheepsmacht in 
tijd van oorlog. S. 236. 1 Juli . 

- Wet tot goedkeuring van het op 18 Oc
tober 1907 te 's Gravenhage mede door 
Nederland onderteekend verdrag voor de 
t oepassing op den zeeoorlog der beginselen 
van het Verdrag van Genève. S. 237. l Juli. 

- Wet tot goedkeuring van het op 18 Oc
tober 1907 te 's Gravenhage mede door 
Nederland onderteekend verdrag nopens de 
vestiging van een internationaal Prijzenhof. 

S. 238. 1 Juli. 
- Wet tot goedkeuring van het op 18 Oc

tober 1907 te 's Gravenhage mede door 
Nederland onderteekend verdrag nopens de 
rechten en verplichtingen der onzijdige Mo
gendheden in geval van zeeoorlog. S. 239. 

l Juli. 
- Wet tot goedkeuring van de op 18 Oc

tober 1907 te 's Gravenhage mede door 
Nederland onderteekend verdrag nopen° 
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zekere beperkingen van de uitoefening van 
het buitrecbt in den zeeoorlog. S. 240. 1 Juli. 

- Besluit bevelende de plaatsing in het 
Staatsblad van de overeenkomst tot wijzi
ging van die van · 15 Mei 1897, betreffende 
het telegraafverkeer tusschen Noorwegen en 
Nederland, over Duitscbland. S. 263. 6 Juli. 

- Besluit bevelende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de op 31 Juli 1909 te Berlijn 
namens de ederlandsche en Duitsche Re
geeringen, in aansluiting aan het Verdrag 
betreffende de burgerlijke rechtsvordering 
van 17 Juli 1905 geteekende Verklaring 
ter verdere vereenvoudiging der rechts
betrekkingen. S. 296. 14 Aug. 

- Besluit bevelende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de nederlegging der Luxem
burgscbe akte van bekrachtiging nopens het 
Verdrag betreffende de Burgerlijke Rechts
vordering, geteekend te 's Gravenhage den 
l 7den Juli 1905. (Zi.e Staatsblad 1909, 
n°. 120). S. 310. 15 Sept. 

Vee- en vleeschkeurlng. W e t t o t t e r u g
g a a f v a n g e s I a c h t a c c ij n s, b e
t aal d voo r vee, dat afgekeurd 
of s l ec ht s voorwaardelijk 
g o e d g e k e u r d w o r d t. S. 35. 11 Febr. 

- Missive van den Minister van Binnen
landsche Zaken aan de Ged. Staten van de 
provinciën, betreffende de teruggaaf van 
ges lacht accijns betaald voor afgekeurd of 
slechts voorwaardelijk goedgekeurd vee. 

25 Febr. 
- Besluit tot uitvoering v1tn art. 6 van de wet 

op de uitvoerkeuring van vleesch 1907 
(Staatsblad n°. 217). 26 Maart. 

Wijziging >'an dit besluit. 13 April. 
- Besluit van den Minister van Landbouw, 

Nijverheid en Handel. betreffende de keuring 
van voor uitvoer bestemd vleesch. 26 Maart. 

- Besluit van den Minister van Landbouw, 
ijverheid en Handel tot uitvoering van het 

K. B. van 26 Maart 1909, betreffende art. 6 
van de Wet op de uitvoerkeuring van 
vleesch 1907 (Staatsblad n °. 217). 21 Aug. 

- Besluit tot wijziging van het besluit van 
24 Juni 190 , tot uitvoering van art. 5 der 
wet o p d en uitvoerkeuring van vloesoh 1907 
(Staatsblad n°. 217). 27 Sept. 

- Besluit van den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel tot uitvoering van 
het K. B. van 24 Juni 1908 n°. 50, houdende 
voorschriften ter uitvoering van art. 5 der 
wet op de uitvoerkeuring van vleesoh 1907 
(Staatsblad 11°. 217). 18 Oct. 

Veeziekten. Missive van den Minister van 

Landbouw, ijverheid en Handel aan de 
Commissarissen der Koningin betreffende 
het overleggen van advies bij vlekziekte van 
varkens. 15 April. 

- Missive van den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel aan de burgemeesters 
betreffende tuberculose onder het rundvee. 

14 Mei. 
- Missive van den Minister van Landbouw, 

Nijverheid en Handel aan de Burgemeesters 
betreffende de overneming van tuberculeuse 
runderen. 9 Juni. 

- Missive van den Minister van Landbouw, 
ijverheid en Handel aan de Burgemeesters, 

betreffende overname van tuberculeuse run
deren. 29 Juni. 

- Missive van den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel aan de Commissarissen 
der Koningin betreffende hulp en toezicht 
van Rijksveldwachters bij besmettelijke vee
ziekten. 17 Juli. 

- Besluit, houdende bijzondere bepalingen met 
betrekking tot den accijns op het geslacht 
van onteigend vee. S. 294. 10 Aug. 

- Missive van den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel betreffende taxatieloon 
ter zake van het waardeeren van vee. 8 Oct. 

Veiligheid in fabrieken en W1lrkplaatsen. W et 
t o t w ij z i g i 11 g d e r V e i I i g h e i d s
w e t. S. 245. l Juli. 

In werking treden dier wet. S. 287. 
10 Aug. 

Wet tot wijzi g in g der wet van 
22 Mei 1905 Staats b I ad n°. 143). 

S. 248. 1 Juli. 
In werking treden dier wet. S. 287. 

10 Aug. 
Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 

van 7 December 189il, . 215, waarbij een 
algemeene maatregel van bestuur als bedoeld 
bij de artikelen 6 en 7 der Veiligheidswet, is 
vastgesteld en dat laatstelijk is gewijzigd 
bij het K. B. van 16 Maart 1903, S. 84, en 
tot het opnieuw vaststellen van enkele bepa
lingen van dat besluit. S. 292. 10 Aug. 

- Besluit houdende wijziging ,,an het K. B. 
van 26 Januari 1907, S. 20, tot vaststelling 
,~an oen algemeonon ma.atrogel van bestuur, 
als bedoeld in artikel 1 der Caissonwet 1905. 

S. 293. 10 Aug. 
- Beschikking van den Minister van Land

bouw, ij -,erheid en Handel tot vaststelling 
van den vorm der kennis~eving, bedoeld 
bij art. 12 der Veiligheidswet. 20 Aug. 

- Missive van den M.inister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel aan de Commissarissen 
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der Koningin, betreffende het model der ken
nisgeving, bedoeld bij art. 12 der Veiligheids
wet. 20 Aug. 

Veren. Wet houdende goedkeuring van de 
overeenkomst, waarbij de rechten en ver
pl ichtingen van het Rijk ten aanzien van 
het veer tusschen 's Gravendeel en Wieldrecht, 
met inbe~rip van het beheer en onderhoud, 
worden afgestaan aan de gemeente Dordrecht. 

S. 429. 31 Dec. 
Vermogensbelasting. Besluit tot wijziging van 

het formulier voor de aangifte in de ver mo
gensbelasting. S. 65. 9 Maart. 

Vestingwerken. Besluit tot wijziging van de 
bij K. B. van 5 Nov. 1879, S. 165 vastgestelde 
lijst van vestingwerken, voor zoo veel betreft 
de Linie om Utrecht. . 12. 16 Jan. 

- Besluit waarbij, met wijziging van het 
K. B. van 25 Januari 1854, S. 8, wordt be
paald, dat de redoute in de gemeente Bun
schoten geen vestingwerk meer zal zijn. 

S. 74. 16 Maart. 
Vlsscherij. Besluit van den Minister van 

Landbouw, Nijverheid en Handel, houdende 
vaststelling van bot letterteeken voor vis
schersvaartuigen, tehuis behoorende te Alke
made. 5 Febr. 

- Besluit van den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel , houdende vastEtelling 
van het letterteeken voor visschersvaartuigen, 
tehu is behoorende te Franekeradeel. 23 Febr. 

- Bekendmaking van den Minister van Land
bouw, Nijverheid en Handel van de letttir
teekens voor vaartuigen bestemd voor de 
zeevisscherijen. 17 Mei. 

Volkshuisvesting. Besluit tot vern ietiging van 
het besluit van den raad der gemeente Delft 
van 20 Januari 1909, waarbij J. KouwF;N
H0VEN, aldaar, ontvankelijk is verklaard in 
zijn bezwaar tegen eene aanschrijving van 
Burgemeester en Wethouders t ot het aan
brengen van verbeteringen in hem toebe
hoorende woningen. S. 50. 13 Febr. 

- Be luit waarbij goedkeuring wordt Clnt
houden aan een uitbreidingsplan. 23 Juui. 

- Besluit houdende beslissing, dat art. 3, 
eerste alinea der Woningwet den gemeente
raad niet verbiedt om ook, ten aanzien van 
de krachtens dit artikel in de verordening 
opgenomen punten, aan Burgemeester en , 
Wethouders op grond , an art. 6, al. l , sub c, 
der wet de be,oegdheid te verleenen nadere 
eisohen vast te stellen. 5 Aug. 

Volkstelling. Beslwt betreffende do negende 
a lgonieene tienjaarlijksche volkstelling. 

S. 109. 16 April. 

Vreemdelingen. Zie : T ractaten. 
Vrouwenarbeid. Zie: Arbeid van vrouwen en 

jeugdige perBonen. 
Wapens. Besluit tot wijziging van het K. B. 

van 10 Juli 1907, S. 181, houdende nadere 
vaststelling van het wapen van het Konink
rijk der Nederlanden en van den Koninll der 
Nederlanden, alsmede van de andere leden 
van bat Koninklijk Huis. S. 271. 13 Jul i. 

Waterschappen. Bt\Sluit houdende beblissing 
dat het aangaan eener overeenkomst tot 
delging van tiendplichtigheid , rustende op 
perceelen, welke nietaan het waterschap maar 
aan io.gelandon van het waterschap in eigen
dom toebehooren, niet kan geach t wor<len 
te ,allen binnen den kring van bemoeienissen, 
waartoe een waterschap krachtens aard en 
doel zijner inrichting geroepen is. 

22 Febr. 
- Arrest van den Hoogen Raad, houdende 

beslissing, dat : het bij art. 6 der Algemeene 
Keur of Verordening van bat Hoogheem
raadschap Watergraafsmeer gestelde verbod 
aan den eigenaar noch rechtstreek~ noch 
zijdelings een deel van zijn eigendom ont
neemt, doch hem slechts in het gebruik van 
zijn eigendom beperkt. zooals art. 625 B. W. 
uitdrukkelijk toelaat; dat de bepalingen ·rnn 
dit artikel en van art. 16 der Keur niet in 
strijd zijn met art. 18 der wet van 20 Juni 
1 95, S. 139 ; dat de vraag, of dooi· de ho
paling van eene keur het huishoudelijk 
belang wordt overschreden , uitsluitend ter 
beoordeeling aan Geel. Staten en in hooger 
beroep aan de Kroon staat. 10 Mei. 

Weduwen- en weezenfonds. Besluit vaststellen
de den datum van inwerkingtreding van 
het Reglement voor bet vVeduwen- en Weo
zenfoncls van militairen beneden den rang 
van officier bij do K oloniale troepen. S. 201. 

29 Juni. 
- Zie ook : Pen8ioenen. 
Wegen. Wet betreffende hot overbrengen in 

beheer en ond erhoud bij de gemeente Utrecht 
Yan een in die gemeente gelegen gedeelte 
,·an den Rijksweg der Jstc k lassen°. 3 van 
Amsterdam naar de Belgische grenzen . S. 2. 

2 Jan. 
- vVet t ot overbrengen van gedeelten van de 

Rij kswegon Leeuwarden- Overijsselschegrens 
en Leeuwarden-Harlingen. in beheer en 
onderhoud bij de gemeente Leeuwarden. 

. l l. 14 Juni. 
- " 'et houdende intrekking van de wet van 

25 1Iei 1908. . 141, tot overbren'5ing van 
den rij ksweg van Velsen naar IJmuiden in 
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beheer en onderhoud bij de gemeente Velsen. 

. 450. 31 Dec. 
Woningwet. Zie: Volkslmisve8ling. 

Wijn. Wet b o u tl en tl e vasts te 11 i ng 
va u n a tl ere b e pa I in g en om
t r e Il t tl e Il a C C ij Il S O p tl e Il W ij ll. 

S. 148. 12 Juni. 
- Besluit houdende vrijdom van accijns voor 

wijn, die wordt ingeslagen in distilleerderijen 
der eerste klasse, a ls bedoeld bij artikel 7, 
letter a, der wet van 20 Juni 1862, S. 62, ten 
einde daarin te worden gebezigd tot het 
vervaardigen van gedistilleerde dranken, 
welke naar het buitenland worden uitgevoerd. 

S. 374. 26 Nov. 
Zeemacht. Besluit houdende vaststelling van 

de gewijzigde samenstelling en sterkte der 
Scheepsmacht voor Nederlandsch Indië be
noodigd. . 309. 15 Sept. 

Zegel. Besluit houdende invoering van een 
nieuwen zegelstempel, nevens den bestaande. 

S. 71. 15 Maart. 
Ziekten. (Besmettelijke) Besluit tot vaststel

ling van eenige buitengewone maatregelen 
tot afwending van de pest en tot wering harer 
uitbreiding en gevolgen. S. 21. 3 Febr. 

- Besluit van den Iinister van Biunen
landsche Zaken, houdende voorschriften, in
gevolge het K. B. van 3 Februari 1909, S. 21, 
tot vaststelling van eenige buitengewone 
maatregelen tot afwending van de pest en 
tot wering harer uitbreiding en ge\ olgen. 

12 Maart. 
- Besluit waarbij de wetten van 4 December 

1872, S. 134, tot voorziening tegen besmette
lijke ziekten, en van 28 Maart 1877, S. 35, 
tot wering van besmetting door uit zee aan
komende schepen, van toepassing worden 
verklaard op meningitis cerebrospinalis epi
demica. S. 188. 16 Juni. 

- Be3Jui t tot toepassing der wet van 26 April 
1884, S. 80, aangevuld door de wet van 
20 Juli 1884, S. 164, en gewijzigd bij artikel 19 
vau de wet van 15 April 1886, S. 64, tot vast-

stelling van buitengewone maatregelen tot 
afwending van eenige besmettelijke ziekten 
en tot wering harer uitbreiding en gevolgen. 

S. 338. 11 Oct. 
- Besluit tot nadere vaststelling van buiten

gewone maatregelen tot afwending der Azia
tische cholera en tot wering harer uitbreiding 
en gevolgen. S. 347. 29 Oot. 

Zout. Besluit houdende nadere bepalingen 
omtrent het vervoer en de nederlagen van 
zout op het terrein van toezicht langs de 
grenzen. S. 54. 19 Febr. 

- Besluit tot aanwijzing van Winterswijk als 
losplaats van ruw zout bij in voer met spoor
wagens. S. 80. 20 Maart. 

- Besluit tot aanwijzing van Oldenzaal als 
losplaats van ruw zout bij invoer met spoor
wagens. S. 113. 22 April. 

- Wet houdende nadere bepalingen omtrent 
den accijns op net zout. S. 149. 12 Juni. 

- Besluit houdende bepalingen omtrent den 
uitvoer van geraffineerd zout door zoutzieders 
en handelaars. S. 276. 27 Juli. 

- Besluit houdende nadere bepalingen omtrent 
het vervoer en de nederlagen van zout op 
een gedeelte van het ten-ein van toezicht 
langs de grenzen. S. 304. 7 Sept. 

- Bei;luit houdende bepalingen omtrent het 
krediet voor den accijns op zout, bestemd 
voor vrijdomgenietenden, omtrent den vrij
dom van den accijns op zout, benoodigd 
voor de zeevisscherij en omtrent den vrijdom 
van den accijns op zout, benoodigd voor 
vischzouterijen aan den wal. S. 326. 

29 Sept. 
- Besluit houdende vrijdom van den accijns 

voor zout, benoodigd in vij lenfabrieken. 
S. 327. 29 Sept. 

- Besluit houdende bepalingen omtrent vrij
dom van den accijns voor zouL, benoodigd 
in chloorzinkfabrieken. S. 355. 5 Nov. 

- Besluit, houdende nadere bepalingen omtrent 
den uitvoer van geraffineerd zout door han
delaars. S. 367. 16 Nov. 




