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2 Janua,·i 1911. BESLUI'J' , houdende aanwij 
zing van een heerbaan en uitbreiding van 
de attributen van het kantoor Coevorden. 
s. 1. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën dd. 28 December 1910, N°. 67 
(Invoerrechten); 

Gezien de artikelen 37, 38, 42, 63, 64, 66 
en 75 der Algemeene Wet van 26 Augustus 1822 
(Staatsblad n°. 38), artikel 97 der wet van 
20 Juni 1862 (Staatsblad n°. 62), artikel 35 
der wet van 20 Juli 1870 (Staatsblad n°. 127), 
artikel 51 der wet van 25 Juli 1871 (Staats
blad n°. 92) en de artikelen 1, 43 en 53 van 
het Koninklijk besluit van 26 Maart 1872 
(Staatsblad n°. 19), laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 28 Juni 1910 (Staatsblad 
no. 175); 

Gelet op de Koninklijke besluiten van 10 De
cember 1822 (Staatsblad n°. 50), 20 April 1863 
(Staatsblad n°. 23), 15 September 1870 (Staats
blad n°. 161), 19 December 1871 (Staatsblad 
no. 130) en op Ons besluit van 4 October 1907 
(Staatsblad n°. 265); 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. De spoorweg van Coevorden naar 
de Duitsche grens in de richting van Laarwald 
wordt aangewezen als heerbaan voor den in
voer van goederen met spoorwagens. 

2. Het kantoor Coevorden wordt mede 
opengesteld : 

a. voor de inklaring van met spoortreinen 
aangebrachte goederen, overeenkomstig het 
voormeld gewijzigd Koninklijk besluit van 
26 Maart 1872, en voor de lossing van goe
deren, · aangebracht op vracht- of volO'lijsten, 

volgens de artikelen 4 en 5 van het Koninklijk 
besluit van 15 April 1872 (Staatsblad n°. 47); 

b. voor den uitvoer met spoortreinen van 
alle goederen (met inbegrip van gedistilleerd, 
bier en wijn), ook met afschrijving of ternggaaf 
van den accijns; 

c. voor den doorvoer met spoortreinen. 
3. Dit besluit treedt in werking op 1 Fe

bruari 1911. 
Onze Minister van Financiën is belast met 

de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad en in de Staat8courant zal worden ge
plaatst. 

's Gravenhage, den 2den J anuari 1911. 

(get.) WILHELMINA. 

De M inister van Financiën, 
(get.) KoLKMAN. 

(Uitgeg. 13 Jan. 1911.) 

2 Januari 1911. ARREST van den Hoogen R aad. 
De bij art. 23 van het Motor- en Rijwiel

reglement gestelde afwijkingen ten aan
zien van voertuigen op vaste assen vormen 
eene uitzondering op den algemeenen 
regel, op welke uitzondering van de Z\jde 
van beklaagde te zijner bevrijding een 
beroep kan worden gedaan, doch welker 
niet-aanwezigheid niet bij dagvaarding 
behoeft te worden gesteld. 

De beperking van dit artikel tot voer
t uigen, welke niet achter andere rij - en 
voertuigen zijn gekoppeld, maakt alleen 
eene uitzondering voor voertuigen, welke 
onmiddellijk aan een voorafgaand voertuig 
zijn vastgebonden. Zoodanige koppeling 
is uitgesloten ten aanzien van een voer
tuig waarvan in de dagvaarding werd 
gezegd, dat het was "bespannen" . 
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De Hooge Raad enz. ; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij memorie: 
Schending, althans verkeerde toepassing 

van de artt. 23 en 29 van het Motor- en Rijwiel
reglement, zooals dit laatstelijk bij Konink
lijk Besluit van 30 Nov. 1908 is gewijzigd; 

Overwegende, dat bij het door het bestreden 
vonnis bevestigde vonnis, ten laste van den 
requirant, overeenkomstig de aanklacht, wettig 
en overtuigend bewezen is verklaard : dat 
hij in den namiddag van 1 Maart 1910 te onge
veer 7 uur te IJzervoorde, gemeente Ambt
Doetinchem, bestuurder zijnde van een be
spannen voertuig, geen motorrijtuig of rijwiel 
zijnde, daarmede tusschen een uur na zons
ondergang en een uur voor zonsopgang heeft 
gereden over den openbaren kunstweg van 
Doetinchem naar Varsseveld zonder dat gemeld 
voertuig was voorzien van minstens een 
lantaarn, die vooraan geplaatst aan de linker
zijde, voorwaarts een helder wit licht uit
straalde; 

dat dit feit is geq ualificeerd en requirant 
deswege is veroordeeld, zooals aan het hoofd 
van dit arrest is vermeld ; 

0 . dat het middel van cassatie, blijkens de 
daaraan gegeven toelichting hierover klaagt, 
dat op den requirant is toepasselijk verklaard 
a rt. 23 van het Motor- en Rijwielreglement, 
of choon in de dagvaarding niets wordt ver
meld van deze twee omstandigheden, die nood
zakelijke bestanddeelen van de ten laste gelegde 
overtreding zouden vormen : 1 °. dat het door 
den requirant bestuurde voertuig geen vaste 
assen had ; 2°. dat het niet achter een ander 
rij- of voertuig was gekoppeld ; 

0. dat het eerste onderdeel van het middel 
geen steun vindt in de redactie van het toege
past artikel waarin in de eerste alinea zeer 
algemeen en stellig is bepaald, dat - met 
uitzondering van kruiwagens, kinderwagens 
en daarmede gelijk te stellen rij- of voertuigjes 
- elk rij- of voertuig, geen motorrijtuig of 
rijwiel zijnde, wat het voeren van licht betreft 
moet voldoen aan de in het artikel gestelde 
eischen; 

dat nu wel in de volgende alinea ten aanzien 
van voertuigen op vaste assen afwijkingen van 
die algemeen gestelde verplichting worden 
toegestaan, doch daaruit alleen blijkt, dat hij , 
die beweert met een voertuig op vaste assen 
te hebben gereden, zich daarop te zijner be
vrijding kan beroepen, geenszins, dat de af
wezigheid van zoodanige bevrijdende omstan
digheid bij dagvaarding zou moeten worden 
gesteld ; 

dat dus dit onderdeel van het middel is 
ongegrond; 

0. wat het tweede punt betreft : 
dat, waar art. 23 van het Motor- en Rijwiel

reglement het daarin met het oog op de veilig
heid van het verkeer gegeven voorschrüt 
beperkt tot voertuigen, welke niet achter andere 
rij - en voertuigen zijn gekoppeld, daarbij 
blijkens den tekst en de-strekking van het voor
schrüt, alleen een uitzondering is gemaakt voot 
voertuigen, welke onmiddellijk aan een vooraf
gaand voertuig zijn vastgebonden ; 

dat dus in de dagvaarding waar ingesteld 
is, dat het voertuig van den requirant was 
"bespannen" met volkomen duidelijkheid 
de mogelijkheid van koppeling achter een 
ander rij- of voertuig in den zin van voormeld 
art. 23 is buitengesloten ; 

dat dus ook het tweede onderdeel niet tot 
cassatie kan leiden ; 

Verwerpt het beroep. (W. v. 'TR.) 

3 Januari. 1911. BESLUIT, houdende vaststel
ling van een reglement voor de scheep
vaart ter beveiliging van de beweegbare 
spoorwegbruggen over de Westerbrugsloot 
bij Uitwellingerga, over den Oudeweg bij 
Joure, over de St. Nicolaasgavaart bij St. 
Nicolaasga, over de l!'ollegasloot bij F ollega 
en over de Zijlroede bij Lemmer in den 
spoorweg Sneek-Joure-Lemmer. S. 2. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 16 November 1910, n°. 216, 
Afdeeling Spoorwegen ; 

Gelet op artikel 2, laatste lid, van de wet 
van 9 Juli 1900 (Staatsblad n°. ll8) ; · 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 December 1910, n°. 24) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 31 December 1910, 
n°. 243, Afdeeling Spoorwegen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Vast t e stellen het bij dit beslnit gevoegde 

reglement voor de scheepvaart ter beveiliging 
van de beweegbare spoorwegbruggen in den 
spoorweg Sneek-Joure--L emmer: 

1 °. over de W esterbrugsloot bij Uitwellingerga; 
2°. over den Oudeweg bij Joure; 
3°. over de St. N icolaasgavaart bij St. Nico-

laasga ; 
-1°. over de Follegasloot bij Follega; 
5°. over de Zijlroede bij L emmer. 
Onze Minister van iVaterstaat is belast met 

de uitvoering van dit besluit, hetwelk ·in het 
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Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's Gravenhage, den 3den Januari 1911. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
(ge t. ) L. H. W. REGOUT. 

(Uitgeg. 24 Jan. 1911.) 

REGLEMENT voor de scheepvaart ter 
beveiliging van de beweegbare spoorweg
bruggen in den spoorweg Sneek-Joure
Lemmer: 
1 °. over de Westerbrugsloot bij Uit

wellingerga ; 
2°. over den Oudeweg bij J oure; 
3°. over de St. Nicolaasgavaart bij St. 

Nicolaasga ; 
4°. over de F ollegasloot bij Follega ; 
5°. over de Zijlroede bij Lemmer. 

Art. 1. Alleen de brugwachters zijn be
voegd de bruggen t e openen of te sluiten, of 
eenig deel daarvan te verzetten. 

2. (1). De beweegbare bruggen werden ten 
dienste van de scheepvaart zooveel mogelijk 
geopend gehouden. 

(::!). I s er t\jdelijk geene scheepvaart te ver
wachten, dan kunnen de bruggen gesloten 
blijven. 

(3). Met het sluiten van de bruggen wordt 
zóó tijdig aangevangen, dat zij tien minuten 
vóór het tijdstip, waarop een trein de brug 
zal bereiken, gesloten zijn. 

(4). Voor werktreinen worden de bruggen 
gesloten na aankomst bij en verzoek tot gebruik 
van de bruggen. 

(5). Alvorens over te gaan tot het sluiten 
van eene brug, geeft de brugwachter het sein, 
dat de doorvaart gestremd is. 

(6). Bij elke brug is een seinpaal geplaatst, 
waarlangs een bol, met een minimum-middellijn 
v!1n 0,90 M. en waarvan het oppervlak is ver
d eeld in 16 afwisselend wit en zwart geschil
derde, gelijk en gelijkvormige driehoeken, tot 
eene hoogte van ten minste 5,50 M. boven 
de spoorstaven kan worden opgehaald, en 
waaraan eene lantaarn, gevende groen en rood 
licht, ter hoogte van t en minste 3,50 M. boven 
de spoorstaven kan worden vertoond. 

(7). I s eene brug geopend, dan wordt dit 
aangeduid: 

bij dag : door den geheel 0pgehaalden wit
zwarten bol ; 

bij nacht : door het groene licht, naar beide 
zijden schijnend in de richting van het vaar
water. 

(8). I s eene brug gesloten, dan wordt dit 
aangeduid : 

bij dag : door den neergelaten wit-zwarten bol; 
bij nacht : door het roode licht, naar beide 

zijden schijnend in de richting van het vaar
water. 

(9) . Nachtseinen worden gegeven van een 
half uur nà zonsondergang tot een half uur 
vóór zonsopgang. 

(10). Bij mist, dichte sneeuwjacht of andere 
duisternis veroorzakende omstandigheden 
wordt bovendien bij dag tevens het nachtsein 
gegeven. 

3. Bij het naderen en doorvaren van de 
bruggen gedragen de schippers zich naar de 
bevelen van den brugwachter. 

4. (1). Bij het naderen van eene brug moeten 
de schippers bij de aan weerszijden, op een 
afstand van 150 M. uit de brug, geplaatste 
afstandspalen, waarop het woord " Langzaam", 
voor zooveel noodig, de zeilen hunner schepen 
voorzien als bij het volgend artikel is bepaald 
of in de gei brengen, de ankers binnen boord 
brengen, de mechanische beweegkracht geheel 
of gedeeltelijk buiten werking stellen en in het 
algemeen de vaart van het schip zoodanig 
verminderen, dat het bij de op een afstand 
van 100 M. uit de brug geplaatste stoppalen, 
waarop het woord "Halt", kan worden stil
gehouden, in geval de brugwachter da-artoe 
last geeft . 

(2). Bij harden wind, sterken stroom of bij 
snelle vaart van het schip, zijn de 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 zullen de schippers ge
durende het gesloten zijn of gedurende het 
sluiten van de brug deze met hunne schepen, 
zonder vergunning van den brugwachter, 
dichter naderen dan tot de bovenbedoelde 
st oppalen. 

(4). De schippers moeten door krachtige 
geluidseinen den brugwachter tijdig waar
schuwen, dat hun schip de brug nadert. 

(5). Nadat de brugwachter toestemming 
heeft gegeven, en niet vroeger, wordt ·het 
schip naar de brug gestuurd en zoo langzaam 
voortbewogen, 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 oorzake..;. 
de bol en het licht der lantaarn aan den sein
paal niet of niet duidelijk zichtbaar zijn, 
worden de schepen buiten de stoppalen van 
de brug gehouden, totdat van den brugwachter 
vergunning tot doorvaren is verkregen. 

5. (1). Bij het doorvaren van eene brug 
worden de schepen met geringe snelheid be-
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wogen ; schepen met mechanische beweeg
kracht varende, met geene grootere snelheid 
dan voor het besturen van het schip gevorderd 
wordt. 

(2). Zeilende schepen moeten zoodanig zeil 
minderen, dat zij de brug langzaam doorvaren. 

(3). Van het tuig mogen geen· touwwerk 
of zeilen met de brug of de remruingwerken 
in aanraking komen. 

(4). Van de schepen mogen de ankers of 
kettingen niet buiten boord hangen of liggen 
en andere voorwerpen niet dan zoodan.ig, dat 
zij niet met de brug of de remmingwerken in 
aanraking kunnen komen. 

(5). Het is verboden met haken, hoornen 
of andere voorwerpen het hout-, muur- of 
ijzerwerk van de brug aan te raken; de rem
mingwerken, •chuifhouten, haalpennen of rin
gen zijn hiervan uitgezonderd. 

(6). Het verminderen van de vaart of het 
vastmaken van de schepen geschiedt door het 
uitbrengen van kettingen of touwen aan de 
meerpalen ; het uitbrengen van een anker 
mag slechts in o'nvermijdelijke gevallen ge
schieden. 

(7). De schippers zorgen, dat geene schade 
wordt toegebracht aan schepen, steigers, heien, 
bokken of andere werktuigen, gebezigd voor 
herstelling of vernieuwing van de brugwerken 
of voor uitdieping van het vaarwater in of nabij 
de brug. 

6. Het is verboden: 
a. schepen in de opening van eene brug te 

doen stilhouden ; 
b. schepen aan eenig deel van eene brug 

vast te leggen of te verhalen. 
7. (1). Een schip mag binnen de in artikel 4 

bedoelde stoppalen niet langer vertoeven dan 
volgens het oordeel van den brugwachter 
noodig is: 

(2) . Binnen de brugopen.ingen varen de 
schippers elkander niet voorbij dan met toe
stemming van den brugwachter. 

(3) . Binnen de in artikel 4 bedoelde stop
pa:len varen de schippers elkander in de richting 
naar de brugopen.ing niet voorbij dan met 
toestemming van den brugwachter. 

(4). Buiten de stoppalen wachten de schip
pers, totdat de schepen, welke zich nader bij 
de brug bevinden, zijn doorgevaren. 

(5). Rijksschepen, schepen, welke dienst 
verrichten ten behoeve van den Staat of van 
de provincie Fri(',Sland en, voorzooveel de 
St. Nicolaasga.vaart en de Follegasloot betreft, 
schepen, welke dienst verrichten ten behoeve 
van de gemeente Doniawerstal of de gemeente 

• Lem,sterland, schepen, welke aan de provincie 

.li'ri(',Sland of voor zooveel de bovengenoemde 
vaarwaters betreft aan de gemeente Doniawer
stal of aan de gemeente L emsterland toebe
hooren, of schepen, dienende tot openbaar 
middel van vervoer, worden in de hier aan
gegeven volgorde, vóór alle andere schepen 
doorgelaten. 

(6). In zoodanig geval verplaatsen de daar
voor door den brugwachter niet aangewezen 
schepen zich binnen de stoppalen, echter niet 
in de richting naar de spoorwegbrug. 

(7) . Is eene ontmoeting te vreezen tusschen 
een zeilend en een door mechanische kracht 
voortbewogen schip, dan moet dit laatste 
buiten den stoppaal stoppen, tot dat het 
zeilend schip gepasseerd is. 

(8). Met inachtneming van deze regelen is 
voor alle gelijk aankomende schepen de voor
rang van doorvaren toegekend aan de van 
bovenwinds of met stroom komende, zoodat 
schepen, die van benedenwinds of tegen stroom 
komen, buiten den stoppaal moeten wachten. 

(9). Bij verschil tusschen de schippers over 
de toepassing van dit artikel besli&t de brug
wachter. 

8. In geval meer dan één schip aan dezelfde 
zijde voor ecne gesloten brug aankomt, blijven 
de later aankomende op behoorlijken afstand 
achter de eerder aankomende. 

9. Na het weder geopend zijn v,m eene 
brug varen de schepen door met vergunning 
van den brugwachter, volgens artikel 4 ; van 
dezelfde z\jdP naar volgorde van aankomst, 
en van verschillende zijden, met inachtneming 
ntn den voorrang 11,ls in artikel 7 is omschreven. 

10. Wanneer een schippor weigert zijn schip 
tusschen de in 11,rtikel 4 bedoelde stoppalen 
naar de aanwijzing van den brugwachter te 
doen stoppen, te bewegen of te verhalen, is 
deze, desnoods ondersteund door <len sterken 
arm, bevoegd op kosten van den onwillige 
het noodige te verrichten om die aanwijzing 
te doen uitvoeren. 

11. Schepen, waarvan het niet te vreezen 
is, dat zij in de brugopening zullen beklemd 
raken, kunnen onder de vaste openingen worden 
doorgelaten en, met vergunning van den brug
wachter, ook door de opening onder de beweeg
bare brug tijdens deze gesloten is. 

12. Wanneer een vastgeraakt schip het 
sluiten van eene brug verhindert, zijn be
stuurders van den spoorwegdienst bevoegd, 
onder toezicht van het hoofd van het bestuur 
der gemeente, waarin de brug gelegen is, en 
op kosten van den schipper of den eigenaar 
van het schip, het noodige te verrichten om 
aan deze belemmering een eiude te maken. 
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13. (1). Onder schepen worden in dit regle
ment verstaan alle soorten van vaartuigen en 
houtvlotten. 

(2). Onder schippers worden verstaan zij, 
die op het schip het gezag uitoefenen of met 
de leiding daarvan belast zijn. 
- (3). Onder brugwachters worden verstaan 
ook die personen, welke den brugwachter 
vervangen. 

14. (1). Aan de brugwachters is de hand
having van de bepalingen van dit reglement 
opgedragen. 

(2). De brugwachters, de ambtenaren in 
artikel 8, sub 1°. tot en met 60. van het Wet
boek van trafvordering bedoeld, de ambte
naren, aan wie door den Staat en de beëedigde 
beambten en bedienden, aan wie door de 

poorwegonderneming het toezicht op de 
bruggen is opgedragen, zijn met het opsporen 
van de overtredingen van dit reglement belast. 

15. Aan de beambten en bedienden van 
den spoorweg, met de handhaving van dit 
reglement belast, wordt op hunne aanvraag 
door de hoofden van het bestuur der gemeenten, 
waarin de bruggen gelegen zijn, en door alle 
amtbenaren, met openbaar gezag bekleed, 
bijstand verleend. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 3 Ja
nuari 1911 (Staatsblad n°. 2). 

Mij bekend, 
De Minister van Waterstaat, 

((Jet.) L. H. W. REGOUT. 

3 Januari 1911. BESLUIT , betreffende de 
beëecligiog van de ingezetenen van het 
kanton, bedoeld in artikel 33 der wet op 
de Regterlijke Organisatie en het Beleid 
der Justitie, en de schrijvers ter griffie en 
ten parkette, bedoeld in artikel 11 der wet 
van 5 Juli 1910 (Staatsblad n°. 181). S. 3. 

WIJ WILHELMINA., ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van den 7den December 1910, lste 
afdeeling C/AS, n°. 606; 

Gelet op artik•3l XXXI der wet van 5 Juli 
1910 (Staatsblad n°. 180) en artikel 22 der wet 
van 5 Juli 1910 (Staatsblad n°. 181); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 20 December 1910, n°. 17) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 30sten December 
1910, l ste afdeeling C/AS, n°. 577; 

Hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij 
goed vinden en verstaan bij deze : 

Art. 1. Alvorens hunne verrichtingen aan 
te vangen, leggen de ingezetenen van het 

kanton, bedoeld in art. 33 der wet op de 
Regterlijke Organisatie en het Beleid der 
Justitie, in handen van 'den rechter of den 
oudsten rechter van het kanton den eed of 
de belofte af, dat zij hetgeen zij als zoodanig 
te weten komen, niet verder bekend zullen 
maken dan voor de uitoefening van hunne 
betrekking noodig is, tenzij - onverminderd 
het geheim der raadkamer - · hunne verklaring 
als getuige of deskundige volgens de wet 
mocht worden gevorderd. 

2. Alvorens in dienst te treden, legaen de 
schrijvers ter griffie, bedoeld in art. 11 der 
wet van 5 Juli 1910 (Staatsblad n°. 181), in 
handen van den rechter of den oudsten rechter 
van het kanton of van den voorzitter van 
heL college, en de schrijvers ten parkette, in 
gemeld artikel bedoeld, in handen ,an het 
hoofd. van het parket den eed of de belofte 
af, dat zij hunne betrekking getrouwelijk zullen 
waarnemen. 

3. De vóór l Maart 1911 benoemde schrij 
vets ter griffie of ten parkette, wier benoeming 
terugwerkt, zullen den eed of de belofte zoo 
spoedig mogelijk nà hunne benoeming afleggen. 

4. Het Koninklijk besluit van 8 Juni 1877 
(Staatsblad n°. 144) is ingetrokken. 

5. Dit besluit treedt in werking op l Fe
bruari 1911. 

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

's Gravenhage, den 3den Januari 1911. 

(.get.) WILHELMINA.. 
D e 11finisfor van Justitie, 

(.get.) E. R H. REGOUT. 

(Uitge_q. 11 .Jan. 1911.) 

4 Januari 1911. BESCHIKKING van den llfinister 
van Binnenlandsche Zaken tot vaststelling 
van den vorm van de overeenkomsten 
van borgtocht, bedoeld in de artt. 12 en 
25 der gemeente-borgtochtenwet. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken ; 
Overwegende dat ingevolge artt. 12 en 25 

der Gemeente-borgtochtenwet, de vorm van 
de in die artikelen bedoelde overeenkomsten 
van borgtocht moet worden vastgesteld ; 

Heeft goedgevonden te bepalen : 
dat bedoelde overeenkomsten zullen worden 

ingericht overeenkomstig het bij deze beschik
king behoorend model. 

Afschrift dezes zal worden gezonden aan 
Gedeputeerde Staten der onderscheidene pro-
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vincien ter mededeeling aan de gemeente
besturen. 

's Gravenhage 4 Januari 1911. 

N odel der overeenkomsten van borgtocht, bedoeld 
in artt. 12 en 25 der Gemeente

borgtochtenwet. 

Tusschen het bestuur der gemeente . 
met machtiging van den Minister van Binnen-
landsche Zaken van ....... , in deze han-
delende ter uitvoering van de Gemeente
borgtochtenwet, ter eenre, en 
de N aamlooze Vennootschap 

Vereeniging van tot zekerheidstelling ver
plichte gemeenteambtenaren (volgt omschrij
ving), 
ten deze vertegenwoordigd door 

ter andere zijde, 
is overeengekomen als volgt : 

De contractante ter andere zijde stelt zich, 
overeenkomstig de voor chriften der Gemeente
wet, en der Gemeente-borgtochtenwet, tegen
over de gemeente . . . . . . borg voor het 
beheer der nagenoemde ambtenaren dier ge
meente, tot het bedrag achter ieders naam 
vermeld. 
Naam Ambt of betrekking Bedrag 

Tenzij reeds vroeger tot het volle bedrag 
van den borgtocht verhaal mocht zijn uitge
oefend, zal de aansprakelijkheid der contrac
tante ter andere zijde, voor elk der hiervoren 
genoemde ambtenaren blijven voortduren, 
totdat wegens het door den betrokken amb
tenaar, in dienst van contractant ter eenre 
zijde, gevoerde beheer, volledige décharge is 
verleend. 

De contractant ter eenre zijde aanvaardt 
voorzooveel noodig, de verklaringen der con
tractante ter andere zijde. 

De contractant ter eenre zijde, 
het gemeentebestuur van . . . . . 

De contractante ter andere zijde, 

Behoort bij beschikking van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 4 Januari 1911, 
n°. 40, afd. B. B. 

Mij bekend, 
De Sec,retaris-Generaal, 

(get.) J. B. KAN. 

6 Januari 1911. BESLUIT, houdende beslissing 
dat van een besluit van Gedep. Staten 
in waterstaatsaangelegenheden, genomen 
krachtens opdra-cht van Prov. Staten, 
ingevolge art. 19 der Wet van 10 No
vember 1900 (Staatsblad n°. 176) geen 
beroep op de Kroon openstaat. 

WIJ WILHELMINA ENZ. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J. STALENS te Philippine tegen het besluit 
van Gedep. Staten van Z eeland, dd. 12 Augus
tus 1910, n°. 50, 2de Afd., waarbij afwijzend 
is beschikt op zijn verzoek om toekenning 
van een pensioen wegens zijne 33-jarige werk
zaamheid aan de waterkeering van den cala
miteuzen Hoofdplaatpolder ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
geschillen van bestuur, gehoord, advies van 
2 November 1910, n°. 258; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 4 Januari 1911, n°. 220, Af
deeling Waterstaat; 

Overwegende, dat J. STALENS in Maart 1910 
tot Provinciale Staten van Z eeland het verzoek 
heeft gericht, het daarheen te willen leiden, 
dat hem, wegens bovenbedoelde diensten, 
een pensioen werd toegekend ; 

dat bij besluit dd. 12 Juli 1910, n°. 19 
Provinciale Staten hebben besloten, de beslis
sing op dit verzoek over te laten aan Gede
puteerde Staten, waarna laatstgenoemd college, 
bij besluit dd. 12 Augustus 1910, n°. 50, 
2de Afd. heeft besloten aan J. STALENS mede 
te deelen, dat voor Gedep. Staten geen termen 
bestaan, om a.an zijn verzoek te voldoen ; 

dat van het besluit van Gedep. Staten 
J. STALENS bij Ons in beroep is gekomen ; 

Overwegende, dat krachtens art. 19 der wet 
van 10 ovember 1900 (Staatsblad n°. 176) 
alleen van die beschikkingen of beslissingen van 
Gedep. Staten beroep op Ons openstaat, welke 
krachtens algemeene of bijzondere reglementen 
voor waterschappen zijn genomen; 

dat het bestreden besluit van Gedep. Staten 
niet is genomen krachtens eenig reglement als 
hier bedoeld, doch krachtens bovenvermeld 
besluit van Provinciale Staten dd. 12 Juli 
1910, n°. 19 ; 

Gezien de wet van 10 November 1900 
(Staatsblad n°. 176) en bovengemeld Reglement; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
appellant in zijn beroep niet-ontvankelijk 

te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast enz. 

(W. v. d. B. A.) 

7 Janua,•i 1911. WET, houdende vrijstelling 
van belasting bij invoer van geschenken 
ten behoeve van den bouw of de inrich
ting van het gebouw voor het Hof van 
Arbitrage te 'a G1·avenhage. S. 4. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ••. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

,, 
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da.t het wenschelijk is de a.Js geschenken ten 
behoeve van den bouw of de inrichting van 
het te 's Gravenhage gesticht wordende gebouw 
voor het Hof van Arbitrage in te voeren goe
deren vrij te stellen van belasting ; 

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

Eenig artikel. 

Goederen, waarvan ten genoegen van Onzen 
Minister van Financiën blijkt, dat zij worden 
ingevoerd als geschenk ten behoeve van den 
bouw of de inrichting van het te 's Gravenhage 
gesticht wordende gebouw voor het Hof van 
Arbitrage, worden bij den invoer vrijgesteld 
van belasting. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 7den Ja

nuari 1911. 

(get.) 

(get. ) 

WIL H E L MI N A. 

De Minister van Financiën, 
KOLKMAN. 

(Uitgeg. 25 Jan. 1911.) 

7 Januari 1911. WET houdende verzekering 
van de naleving der Conventie voor de 
verbetering van het lot der gewonden en 
zieken in de legers te velde, den 6 Juli 
1906 te Genève gesloten. S. 5. 

WrJ WILHELMINA, ENZ • •• doen te weten: 

Alzoo W\j in overweging genomen hebben, 
dat wettelijke bepalingen noodig zijn tot ver
zekering van de naleving der Conventie voor 
de verbetering van het lot der gewonden en 
zieken in de legers te velde, den 6 Juli 1906 
te Genève gesloten ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In het Wetboek van Strafrecht 

wordt na artikel 435 een nieuw artikel inge
voegd, luidende : 

,,Art. 435bis. Hij, die zonder daartoe ge
rechtigd te zijn, gebruik maakt, zij het ook 
met een geringe afwijking, van een naam of 
van een onderscheidingsteeken, waarvan het 
gebruik krachtens wettelijk voorschrüt uit
sluitend aan eenige vereeniging of aan het 
personeel van eenige vereeniging of aan het 
personeel van den geneeskundigen dienst des 
legers is toegekend, wordt gestraft met hech
tenis van ten hoogste een maand of geldboete 
van ten hoogste driehonderd gulden. " 

2. Na n°. 3 van artikel 18 der Merkenwet 
wordt een nieuw nommer gevoegd, luidende : 
,,4°. op 31 December 1913 voor alle ingeschre
ven merken, welke bevatten, zij het ook met 
eene geringe afwijking, den naam of het 

onderscheidingsteeken van "het Roode Kruis", 
ook genaamd "het Kruis van Genève"." 

In het eerste lid van artikel 19 der Merken
wet worden na het woord "merk" ingevoegd 
de woorden : ,,overeenkomstig artikel 5 ge
daan", terwijl aan het slot van artikel 19 diec 
wet twee nieuwe leden worden toegevoegd, 
luidende: 

"Bij vernieuwde inschrijving zijn het tweede 
en het derde lid van artikel 10 en de verdere 
artikelen dezer wet van toepassing. 

Het Bureau voor den industrieelen eigendom 
kan de vernieuwde inschrijving weigeren indien 
het merk in strijd is met de bepaling va.n het 
voorlaatste lid van artikel 4, in welk geval het 
Bureau handelt gelijk bij het eerste lid van 
artikel 9 is voorgeschreven ; alsdan zijn het 
tweede lid van artikel 9, artikel 11 en de 
verdere artikelen dezer wet van toepassing." 

3. Het personeel van eene erkende Neder
landsche vereeniging tot het verleenen van 
hulp aan zieke en gewonde krijgslieden is 
onderworpen aan de militaire wetten en regle
menten, voor zoover de toepassing dier wetten 
en reglementen op dat personeel, als zijnde 
niet militair, mogelijk is, van af het oogenblik 
da.t het bij eene op voet van oorlog gebrachte 
krijgsmacht als zoodanig in dienstbetrekking 
is tot het oogenblik waarop zijn dienstverband 
bij eene zoodanige krijgsmacht eindigt. 

4. In het Wetboek van Militair Strafrecht 
wordt na artikel 132 een nieuw artikel inge
voegd, luidende : 

"Art. l32bis. Hij , die geweld pleegt tegen 
een doode, zieke of in den krijg verwonde, 
behoorende tot de krijgsmacht van een der 
strijdende partijen, wordt gestraft met den 
dood, levenslange gevangenisstraf of tijdelijke 
van ten hoogste twintig ja.ren. 

Onder hen, die behooren tot de krijgsmacht 
van een der strijdende partijen, worden voor 
de toepassing van dit artikel gerekend allen, 
die bij deze krijgsmacht in dienstbetrekking 
zijn of haar met toestemming van de militaire 
overheid vergezellen of volgen." 

5. Artikel 137 van het Wetboek van 
Militair Strafrecht wordt gelezen a ls volgt: 

,,]\fot gevangenisstraf van ten hoogste twaalt 
jaren wordt gestraft hij, die diefstal pleegt 
aan of tegen een doode, zieke of in den krijg 
verwonde, behoorende tot de krijgsmacht van 
een der strijdende partijen. 

De bepaling van het tweede lid van ar
tikel 132bis geldt voor de toepassing van dit 
artikel." 

6. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 2 der wet, houdende algemeene bepalingen 
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der wetgeving van het Koninkrijk, treedt ar
tikel 1 dezer wet in werking op 1 Januari 1914. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 7den Januari 

1911. . 

(get.) 

wet.) 

WILHELM! A. 

De Minister van Justitie, 
E. R. R . REGOUT. 

De .Jl1 inister van Buitenlandsche Zaken, 
(get.) R. DE ?!UBEES VAN SWINDEREN. 

wet.) 

{.!Jet.) 

De Minister van Marine, 
J . W ENTHOL1'. . 

De Minister van Oorlog, 
R. COLIJN. 

De Minister van Landbouw, Nij ve,·heid en Handel, 
{.!Jet.) A. S. TALMA. 

(get.) 
De M inisfer van Koumil!lt, 

DE vV AAL MALEFIJT. 

( Uitgeg . 3 Feb,·. 1911.) 

7 Januari 1911. WETTEN, houdende natura
lisatie van : 

Johanna Elisabeth trefeld, weduwe van 
H ermannus Thebelt, geboren te Epe i/W. 
(Pruisen) den 8 Augustus 1860, zonder 
beroep, wonende te Epe i/W. (Pruisen) . 
s. 6. 

Bernard Julius Hüer, geboren te Bawinkel 
(Pruisen) den 3 Januari 1870, koopman, 
wonende te Tilburg (provincie Noordbra
bant). S. 7. 

Carl Louis Ferdinand Stroetzel, geboren te 
Kónigsberg (Pruisen) den 5 November 
1856, zonder beroep, wonende te Brum
men (_provincie Gelderland). S. 8. 

Camille Bernard Maenhout, geboren te Wa
terland-Oudeman (België) den 15 Juni 1866, 
wonende te Sluis (provincie Zeeland). 
s. 9. 

Franz Constantin Zemrowski, geboren te 
Berlijn (Pruisen) den 21 Februari 1867, 
hotelhouder, wonende ·te Noordwijk (pro
vincie Zuidholland). S. 10. 

Georg Hermann Josephi, geboren te Ibben
biiren (Pruisen) den 15 April 1859, koop
man, wonende te Breda (provincie Noord
bra-bant). S. 11. 

Wilhelm chmitz, geboren te Duisburg-
Ruhrort (Pruisen) den 4 Juni 1866, schip
per, wonende te Dordrecht (provincie 
Zttidholland). S. 12. 

Regina Rothschild, weduwe van l\Iozes de 
Lange, zonder beroep, geboren t e Gronau 
(Pruisen) den 28 l\Iei 1 54, wonende te 
Epe i/ W. (Pruisen). , . 13. 

Thusnelde Helene Ga.brie!, weduwe van Ernst 
Albert Hamann, geboren te Chemnitz 
(Saksen) den 15 Mei 1867, winkelhoud
ster, wonende te Arnhem (provincie Gel
derland). S. 14. 

Joha·mes Bauchhenss, geboren te Bellheim 
(Beieren) den 28 Augustus 1864, behanger 
en stoffeerder, wonende te A,nsterdam 
(provincie Noordholland). S. 15. 

Friedrich Ernst Caldemeijer, geboren te 
L engerich (Pruisen) den 15 Mei 1875, 
koopman, wonende te Roturdam (provin
cie Zuidholland). S. 16. 

Jean Baptiste Lachapelle, geboren te Straats
burg (Elzas) den 12 Juni 1846 fabrikant, 

· wonende te Teteringen (provincie Noord
brabant). S. 17. 

Hermann Jean Schussler, geboren te Ste. 
Croix (canton de Vaud, Zwitserland) den 
26 Februari 1872, wonende te Emden 
(Pruisen). S. 18. 

Carl August Wilhelm Böer, geboren te 
Groszjänowitz, Süezië (Pruisen) den 12 Fe
bruari 1860, kamerdienaar, wonende te 
's Gravenhage (provincie Zuidholland). 
S. 19 

Carolina Da.hl, weduwe van Elias Hartog, 
geboren te Geilenkirchen (Pruisen) den 
11 April 1840, zonder beroep, wonende 
te Crefeld (Pruisen). . 20. 

Peter Joseph Küsters, geboren te Crefeld 
(Pruisen) den 14 Juli 1870, fabrieksar
beider, wonende te Crefeld-Bockum (Prui
sen). S. 21. 

1 Januari 1911. WET, tot wijziging van art. 8, 
late lid, 16°., van de Drankwet (Staatsblad 
1904, n°. 23ó). S. :.!:.!. 

Bijl. Hand. :.!• Kam,er 1909/10, n°. 29ó, 1-3; 
1910/11, n°. 64, 1-4. 

Hancl. id. 1910/11, bladz. 478-483. 
Hand. 1• Kam,e,· 1910/11, bladz. 9:.!, 94, 181. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . .. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is, de bepaling van art. 8, 
eerste lid, 16°., van de Drankwet (Sta:itsb/ad 
1904, n°. 235) te wijzigen; 

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

Eenig m·tikel. 

In art. 8, eerste lid, 16°., van de Drankwet 
(Staatsblad 1904, n°. 235) worden de woorden : 
"of wanneer de verzoeker eenig openbaar ambt 
bekleedt" vervangen door de woorden : .,of 
wanneer de verzoeker een betrekking in dienst 
van een publiekrechtelijk lichaam bekleedt of 
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lid is van een College van burgemeester en 
wethouders of van Gedeputeerde Staten". 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 7den Ja. 

nuari 1911. 
(get.) W I L H E L M I N A. 

De M inister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) HEEMSKERK. 

De Minister van Justitie, 
(get. ) E. R. H . REOO UT. 

(Uitge,q. 24 Jan. 1911.) 

7 Januari 1911. WET, tot wij7,iging en ver• 
hooging van het vijfde hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar HllO. S. 23. 

Bij deze wet worden de volgende nieuwe 
artikelen ingevoegd : 

Na Ai·tikel 56 : 
Artikel 56bis. Subsidie aan de naamlooze ven

nootschap Waterleiding-Maatschappij "Zuid. 
Beveland" . . . . . . . . . . . Memorie, 

Na Artikel 72 : 
Artikel 72bis. Reis- en verblijfkosten en 

verdere uitg.;,ven ten behoeve van de commissie, 
aan welke is opgedragen het instellen van een 
onderzoek naar de financieele· zijde van het 
vraagstuk der kolonisatie van krankzinnigen 
in Nederland . . . . . . . . . . . f 1000. 

Na Artikel 100: 
Artikel l00bis. Kosten van het onderzoek 

naar de vermoedelijke lasten van eene pension
neering van gemeente-ambtenaren en hunne 
weduwen en weezen . . . . . . f 600. 

Na Artikel 119bis: 
Artikel 119ter. Bijdrage aan het college 

van curatoren der Rijksuniversiteit te Gro• 
ningen ten behoeve van het " Fonds voor ramen 
van gebrand glas in het Trappenhuis van het 
academiegebouw te Groningen" . f 1796.90. 

Voorts wordt het volgende artikel, betref. 
fende kosten van het provinciaal bestuur van 
Utrecht, voor zoover deze ten laste van het 
Rijk komen, verhoogd, te weten : 

Artikel 24. Onderhoud, aanbouw, verbete
ring, lasten en huur van gebouwen en terreinen 
en aankoop en onderhoud van meubelen, met 
f 40,940 en daardoor gebracht op f 45,240. 

Ten gevolge van voorschreven invoeging 
van nieuwe artikelen en verhooging van een 
artikel wordt verhoogd het totaal der Ilde af
deeling met f 42,540, dat der IV de afdeeling 
met f 1796. 90 en het totaal van het hoofdstuk 
met f 44,336.90. 

7 Januari 1911. WET, tot WJJz1gmg van de 
grens tusschen de gemeenten Ouder-Amstel 
en Weesperkarspel . S. 24. 

WrJ WILHELMINA, ENZ ••• doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het noodzakelijk · is de grens tusschen de 
gemeenten Ouder-Amstel en Weesperkarspel 
te veranderen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De grens der gemeenten Onder

Amstel en Weesperkarspel wordt veranderd en 
zal voortaan het volgende beloop hebben : 

Van het noordoostelijk grenspunt van het 
perceel gemeente Ouder-Amstel, Sectie C, 
nummer 1391, af, zijnde erf, welk punt is 
gelegen in de bestaande grenslijn, loopt de 
nieuwe grenslijn noord-westwaarts en, samen
vallende met de noord-oostelijke grenzen van 
genoemd perceel en van de bermsloot Sectie C, 
nummer 1386, derzelfde gemeente, tot in het 
midden van de sloot, welke den Hoofdweg, 
nummer 1326, dier zelfde sectie en gemeente 
aan de zuidzijde begrenst. 

Daarna het midden van deze sloot en haar 
verlengde volgende, loopt de grenslijn noord
oostwaarts tot aan en over den tweeden dwars
weg en de daarlangs gelegen bermsloot, nummer 
1396, van evengenoemde sectie en gemeente, 
buigt vervolgens noord-westwaarts om en volgt 
de oostelijke grens van laatstgenoemd perceel 
tot in het midden der sloot, welke de grenslijn 
vormt, aanvankelijk tusschen de perceelen, 
Sectie · C, nummers 1402 en 1403, van de ge
meente Ouder-Amstel en vervolgens tusschen 
de perceelen, Sectie A, nummers 845 en 846, 
der gemeente Weesperkarspel. 

Het midden der laatstgenoemde sloot en 
haar verlengde noord-oostwaarts volgende, tot 
over den ringdijk, nummer 842, en de ring
vaart, nummer 841, beide van de Sectie A 
der gemeente Weesperkarspel, loopt de nieuwe 
grenslijn vervolgens eerst noord-westwaarts 
langs de oostelijke grens der ringvaart, kadas
traal bekend gemeenten Ouder-Amstel, Sectie 
C, nummer 1421, en Weesperkarspel, Sectie A, 
nummers 841 en 816, en daarna westwa,i,rts 
ombuigende, dezelfde ringvaart volgende, tot 
in het midden der bermsloot van de Ouder
kerkerlaan, waar tnsschen de perceelen ge
meente W'eesperkarspel, Sectie A, nummers 
814 en 815, de bestaande, niet gewijzigde 
grenslijn tusschen de beide gemeenten wordt 
ontmoet. 

2. Alle stukken, die betrekking hebben op 
het grondgebied, hetwelk van de eene gemeente 
naar de ,i,ndere overgaat, worden wederkeerig 
door de gemeentebesturen aan elkander uit
gekeerd. 

Evenzoo hebben beide besturen het recht 
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kosteloos inzage te nemen van elkanders archief 
en daaruit afschriften of uittreksels tegen be
taling der kosten te nemen. 

3. De ingezetenen, gevestigd op het grond• 
gebied, hetwelk van de féne naar de andere 
gemeente overgaat, worden voor de verkies• 
baarheid tot leden van den gemeenteraad van 
het tijdstip van de inwerkingtreding dezer wet 
af, beschouwd als ingezetenen der gemeente, 
waarin zij in het vervolg woonplaats hebben. 

4. Deze wet treedt in werking met den 
dag harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 7den Ja. 

nuari 1911. 
(get.) WIL HE L MIN A. 

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

(Uitgeg. 16 Febr. 1911.) 

7 Januari 1911. WET, houdende verklaring 
van het algemeen nut der onteigening van 
stoepen, noodig voor het aanleggen van 
een verhoogd trottoir in de Visscherstraat 
te Groningen. S. 25. 

7 Januari 1911. BESLUIT, betrekkelijk de hoe· 
grootheid van het in het tijdvak van 1 tot 
16 Maart 1911 af te leveren gedeelte van 
de ter volledige oefening in te lijven lote• 
lingen van do lichting van 1911 en van het 
daarin door elke Provincie te dragen aan
deel. S. 26. 

WIJ WILHELM.INA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 

Oorlog, van Marine en van Binnenlandsche 
Zaken van 29 December 1910, Afdeeling Militie 
en Landweer (M.) n°. 117, van 31 December 
1910 Bureau B n°. 4; en van 4 Januari 1911, 
n°. 2, afdeeling Militie en Weerbaarheid; 

Gezien artikel 55bis van Ons besluit van 
2 December 1901 (Staatsblad n°. 230), zooals 
dat Besluit laatstelijk is aangevuld en gewijzigd 
bij Ons Besluit van 9 Januari 1909 (Staatsblad 
n°. 10); 

Gezien ook Ons Besluit van 11 October 1910 
(Staatsblad n°. 301), betrekkelijk de lichting 
der nationale militie van het jaar 1911 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. De hoegrootheid van het in het 
tijdvak van 1 tot 15 Maart 1911 af te leveren 
gedeelte van de ter volledige oefening in te 
lijven lotelingen der lichting van 1911 be• 
draagt 6844 man. 

2. De hoegrootheid van het aandeel, door 
elke Provincie in het bij artikel l vermeld 
aantal te dragen, wordt aangewezen in de 
vierde kolom van den Staat, welke bij dit 
1::esluit behoort. 

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 7den Januari 1911. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, (get.) H. COLIJN. 

De Minister van Marine, (get.) J. WENTHOLT. 

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

(Uitgeg. 26 Jan. 1911. J 
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Behoort bij het Koninklijk Besluit van 7 Januari 1911 (Staatsblad n°. 26). 
S T A A T, aanwijzende het doc,r elke provincie te dragen aandeel in het in het tijd

vak van 1 tot 15 Maart af te leveren gedeelte van de ter volledige oefening in te 
lijven lotelingen der lichting van 1911. 

AANTALLEN 
in het tijdvak van 1 tot 15 

AANTALLEN Maart af te leveren 

PROVINCIÊN. 
ter volledige manschappen 
oefening in Opmerkingen. 

te lijven Ul'rSLAG I AANTAL 
manschappen. der globale be- af te leveren 

Noordbrabant. 

Gelderland. 

Zuidholland 

N oordholland . 

Zeeland. 

Utrecht. 

Friesland 

Overijssel . 

roningen G 

D 

L 

renthe 

imbnrg 

1196 

1338 

2873 

2472 

500 

593 

785 

818 

701 

389 

635 

12300 

rekening. manschappen. 

6924* "' Deze breuken 665moo 666 
zijn, als dehoog; te, 

6072* 
745 elk v.oor een ge-

74412aoo heel ~erekend tot 
74'12* 

1599 
het vmden van de 

159812300 bij de globale bere-
6868 kening te kort ko-

137511300 1375 mende manschap-
ll600 pen . . 

278moo 278 

32911792* 
lll300 330 

9740" 
4361ll300 437 

]892 
45512'100 455 

644. 
39om00 390 

216..!!!2.. 216 
12300 

353 40,o 353 
12300 

69396HiO~ 6844 
12300 

De Minister van Oorlog, 
De Minister van Marine, 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

Ons bekend, 
(get. ) H. COLIJN. 

J. WENTHOLT. 
HEEMSKERK. 

!) Januari 1911. BESLUIT, houdende vrijdom 
van den accijns voor melasse en andere 
suikersappen, welke worden ingevoerd om 
daarvan hier te lande gedistilleerd -te ver
vaardigen. S. 27. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 12 December 1910, n°. 29, 
Accijnzen; 

Gezien artikel 88, § 2 der Suikerwet en 
artikel XV der wet van 24 Juli 1903 (Staats

blad n°. 248) ; 
Herzien het Koninklijk besluit van 14 Maart 

1898 (Staatsblad n°. 62); 
Den Raad van State gehoord (advies van 

27 December 1910, n°. 14); 
Gelet op het nader rapport van Onzen 

voornoemden Minister van 4 Januari 1911, 
no. 77, Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Melasse en andere suikersappen, welke 
worden ingevoerd om daarvan hier te lande 
gedistilleerd te vervaardigen, worden onder 
de volgende bepalingen vrijgesteld van accijns. 

2. De inslag mag alleen plaats hebben 
door branders, die daartoe vergunning hebben 
gekregen van Onzen Minister van Financiën. 

Wordt door deze branders ook binnenland
sche melasse of stroop tot gedistilleerd ver
werkt, dan wordt omtrent elken inslag daar
van, daags te voren, bij den ontvanger der 
accijnzen, onder wiens kantoor de branderij 
is gelegen, eene schriftelijke en onderteekende 
aangifte ingeleverd, vermeldende : 

de juiste hoeveelheid in gewicht (in schrijf
letters); 

het tijdstip, waarop de inslag zal plaats 
hebben. 
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3. Bij den invoer van mela.sse en andere 
suikersappen, waarvoor de vrijdom wordt ver
langd, wordt van dat verlangen melding ge
maakt in de aangifte, voorgeschreven bij ar
tikel 120 der Algemeene wet van 26 Au
gustus 1822 (Staatsblad n°. 38). 

Op die aangifte worden, nadat voor den 
accijns zekerheid is gesteld, een of meer volg
brieven afgegeven, waarin ook bedoeld ver
langen vermeld wordt. 

Het vervoer naar de branderij geschiedt 
onder verzegeling. 

4. De inslag met vrijdom in de brande~ij 
heeft plaats onder toezicht van ambtenaren 
der accijnzen, die op den volgbrief de inge
slagen hoeveelheid moeten vermelden. De 
brander stelt op den volgbrief de verklaring, 
dat het ingeslagene enkel zal worden gebruikt 
om daarvan in . zijne· branderij gedistilleerd _j;e 
vervaardigen. -

De accijns voor een bij den inslag bevonden 
tekort wordt berekend tegen / 17.52 per 
100 kilogram. -

5. De met vrijdom ingeslagen melasse en 
andere suikersappen mogen tot geen ander 
doel worden gebruikt dan tot het vervaardigen 
van gedistilleerd en mogen niet uit de liranderij 
worden uitgeslagen. Uitslag van binnenlandsche 
melasse of stroop is eveneens verbodën: :-

Onze Minister van Financiën kan _in bij
zondere gevallen hierop uitzondering toelaten, 
onder dl' noodige voorzieningen tot verzekering 
van den accijns. -

6. De ontvanger der accijnzen, onder wiens 
kantoor de branderij is gelegen, houdt van 
de met vrijdom ingeslagen melasse en andere 
suikersappen met den brander eene rekening; 
hij houdt mede aanteekening van de inslagen 
als bedoeld bij het tweede lid van artikel 2. 

7. De brander levert bij het einde van elk 
kalenderjaar ten kantore van den ontvanger 
eene schriftelijke en onderteekende opgaaf in 
van de hoeveelheden met vrijdom van den 
accijns verwerkte melasse en andere suiker
sappen, van de daarvan vervaardigde hoeveel
heden gedistilleerd, herleid tot 50 pCt. bij 
15° Celcius en van de hoeveelheden die bij 
den afloop van dat tijdvak nog onverwerkt 
voorhanden zijn. 

Wordt in de branderij ook binnenlandsche 
melasse of stroop tot gedistilleerd verwerkt, 
dan wordt daaromtrent gelijke opgaaf inge
leverd. 

Zoolang de voormelde opgn.ven niet zijn 
gedaan, wordt geen nieuwe inslag met vrijdom 
van accijns toegelaten. 

8. De ambtenaren zijn bevoegd, met mach-

tiging van den ontvanger, binnen acht dagen 
na afloop van het jaar, de voorhanden melasse 
en andere suikersappen op te nemen, onver
schillig of de bij het voorgaand artikel voor
geschreven opgaven Al dan niet reeds zijn 
ingeleverd. 

9. Onze Minister van E'inanciën kan bij 
gebleken misbruik of poging daartoe, alsmede 
bij het niet nakomen van de bepalingen van 
dit besluit, den brander voor bepaalden of 
onbepaalden tijd verderen inslag met vrijdom 
van accijns van melasse en andere suiker
sappen ontzeggen of den vrijdom beperken 
tot eene door hem te bepalen hoeveelheid 
per jaar. 

10. Bij het in werking komen van dit be
sluit vervalt het Koninklijk besluit van 14 
Maart 1898 (Staatsblad n°. 62). 

Onze Minister van J!'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. 

's Gravenhage, den 9den Januari 1911. 
(.get.) W IL H E L MI N A. 

De Minister van Financiën , 
(.get. ) KoLKMAN. 

(Uit.qe_q_ 20 _Ja;1 . 1911.) 

9 Jani,ari 1911. B ESLUIT , tot aanvulling van 
het Koninklijk besluit van 7 November 
1876 (Staatsblad n•. 193), houdende nadere 
bepaling-en tot vereenvoudiging der forma
liteiten, in acht te nemen bij het in- , uit
en doorvoeren van goederen over entrepot. 
S. 28. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
E'inanciën van 12 December 1910, n°. 30, 
Accijnzen; 

Gezien art- 1 der wet van 4 April 1870 
(Staatsblad n°. 61) en de wet van 7 December 
1896 (Staatsblad n°. 212), alsmede het Ko
ninklijk besluit van 7 November 1876 (Staats
blad n°. 193) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
27 December 1910, n°. 13) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 4 Januari 1911, n°. 78, 
Accijnzen; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Het laatste lid van artikel 9 van voormeld 
Koninklijk besluit van 7 November 1376 
(Staatsblad n°. 193) wordt gelezen als volgt: 

,,Het gelij'<tijdig aanwezig zijn van " '.ijn e~ 



9-10 JANUAltI 1911. 17 

gedistilleerd in afgehuurde, afzonderlijke berg
plaatsen v,1,n een algemeen entrepot, anders 
d~.n met toestemming van of namens Onzen 
MinistPr van Financiën, is verboden." 

Onze Minister van :Financiën is bi>last met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Btaatsbla,d, zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's Gravenhage, den 9den Januari 1911. 
(get. ) WILH]j]LMIN A. 

De Minister van Financiën, 
(get. ) KOLKMAN. 

(Clitgeg. 20 Jan. 1911.) 

9 Januari 1911. BESLUIT, tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 18 Februari 1905 
(Staatsblad n°. 78), houdende nadere bepa
lingen omtrent het vervoer en de nederlagen 
van accijnsgoederen in het terrein van toe
zicht langs de grenzen, zooals dit gewij
zigd is bij het Koninklijk besluit van 8 De. 
cember 1908 (Staatsblad n°. 376). S. 29. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 12 December 1910, n°. 31, 
Accijnzen; 

Gelet op het eerste en het tweede lid van 
artikel 1 der wet van 4 April 1870 (Staatsblad 
n°. 61), op artikel 1 der wet van 28 December 
1879 (Staatsbla,d, n°. 250), alsmede op de wet 
van 7 December 1896 (Staatsblad n°. 212) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
27 December 1910, n°. 12); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 4 Januari 1911, 
no. 79, Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 

In het eerste lid van art. 3 van Ons besluit 
van 18 Februari 1905 (Staatsblad n°. 78), ge
wijzigd bij Ons besluit van 8 December 1908 
(Staatsblad n°. 376), vervallen de woorden : 
,,wier panden aan peiling zijn onderworpen". 

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. 

' s Gravenhage, den 9den Januari 1911. 
(get. ) WlLHl<]LMI:NA. 

lJe Minister van Financiën, 
(ge t. ) KOLK~1AN . 

(Uit_qeg. 10 Jan. 1911.) 

1 \l 11. 

9 Januari 1911. BESLUI'J', tot regeling van de 
tenuitvoerlegging in NP.de,·land van in de 
kolonie Suriname opgelegden dwangarbeid. 
8. 30. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Koloniën en van Justitie van 27 October 1910, 
Afdeeling B, n•. 50 en van 31 October 1910, 
2de Afdeeling A, n°. 582; 

Gelet op de artikelen 48, 117 en 140 van het 
Regeeringsreglement van Sm·iname; 

Den Raad van State geboord (advies van 
13 December 1910, n• . 19) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 27 December 1910, Af
deeling B, n•. 7 en van 9 Januari 1911, 2de 
Afdeeling A, n•. 569; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 

De Gouverneur van Suriname kan met het 
oog op den persoon van den veroordeelde be
palen dat de in die kolonie opgelegde straf 
van dwangarbeid in Nederland zal worden on
dergaan, in welk geval zij aldaar door tus
schenkomst van den officier van justitie bij 
de arrondiRsements-recbtbank te Amsterdam 
als gevangenisstraf wordt ten uitvoer gelegd. 

Onze Ministers van Koloniën en van Ju~ti
tie zijn, ieder voor zooveel hem aangaat, be
last met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad ?.al worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's Gravenhage, den 9den Januari 1911. 
(get. ) WILHELMINA. 

De M;niste,· van KolonilJ"n, 
(get.) DE WAAL MALEFIJT. 

De Minister van Justitie, 
(get.) E. R. H. REGOUT. 

(Uitgeg. 24 Jan. 1911.) 

10 Januari 1911. BKSLUIT, tot wijziging van 
het besluit van 30 Maart 1907, houdende 
nieuwe bepalingen omtrent de ambtenaren 
van den waarborg en de belasting der 
gouden en zilveren ,verken. 

WrJ WILHJ~LMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën dd. 6 Januari 1911 , n°. 40, afdee 
ling P ersoneel ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

I. Artikel 24, laatste lid van Ons beslui 
2 
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van 30 Maart 1907, n•. 31, wordt gelezen als 
volgt: 

Met verplaatsing in het belang van den 
dienst wordt gelijkgesteld : 

a. benoeming tot een ander ambt; 
b. benoeming tot eene andere betrekking 

in hetzelfde ambt: 
een en ander voor zoover zij den ambtenaar 

tot verandering vau woonp];1ats noopt, wan• 
neer die benoeming het gevolg is van sollici
tatie en daardoor aanspraak of uitzicht wordt 
verkregen op hoogere bezoldiging; 

II. Dit besluit blijft buiten toepassing ten 
aanzien van benoemingen welke vóór 1 Fe• 
bruari 1911 hebben plaats gehad. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit beslnit, wr,arvan af
schrift zal worden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 10 Januari 1911. 

(,get.) WILHELMINA. 

De Minister van Financil!n, 
(get. ) KOLKM AN. 

12 Januari 1911. BESLUIT, houdende beslis
sing dat het gemeentebestuur met aan den 
onderwijzer te gelasten om in het dorp te 
wonen, waar de school staat, hem eene 
verplichting opgelegd heeft, welker ver
vulling voor hem eene zoo goed al~ ondoen
lijke zaak was ; · 

dat derhalve die onderwijzer, hoewel 
zijne instructie overtreden hebbende, die 
overtreding onder zoodanige· omstandig
heden gepleegd heeft, dat op grond daarvan 
het geven van ongevraagd ontslag uit den 
dienst niet gerechtvaardigd kan worden 
geacht. 

WIJ WILHELM! A, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente Stedum, tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Gro
ningen, dd. 28 Juli 1910, n°. 5, 3de afd., waarbij 
goedkeuring is onthouden aan het besluit 
van dien Raad dd. 13 Juni 1910, waarbij aan 
G. Trr. BEISRUIZEN te Loppersum, ongevraagd 
ontslag is verleend uit zijne betrekking van 
onderwijzer aan de openbare lagere school te 
Garsthuizen, wegens het niet-nakomen van 
art. 19, al. 1, der op den 22 Febr. 1907 vast
gestelde Instructie voor het onderwijzend 
personeel aan de openbare lagere scholen in 
de gemeente Stedum, bepalende, dat de onder
wijzers verplicht zijn te wonen in het dorp, 
waar de school st!l.at, waaraan zij werkzaam zijn; 

Den Raad van State, Afd. voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
21 Dec. 1910, n°. 272; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 9 Januari 1911, 
n°. 68, afd. Lager Onderwijs ; 

Overwegende : dat de Raad der gemeente 
Stedum op 13 Juni 1910 het volgende besluit 
heeft genomen : 

,,De Raad der gemeente Stedum ; 
Gelet op de voordracht van Burgemeester 

en Wethouders om den onderwijzer aan de 
openbare school voor lager onderwijs te Garst
huizen, G. Trr. BEISHUIZEN, wonende te Lop
persum, uit zijne betrekking te ontslaan, 
wegens het niet-nakomen van het bepaalde 
bij de 1 • al. van art. 19 van de op den 22 Febr. 
1907 vastgestelde Instructie voor het onder
wijzend personeel aan de openbare _ lagere 
scholen in deze gemeente, volgens welke be
paling hij verplicht is te wonen in het dorp, 
waar de school staat, waaraan hij werkzaam 
is, terwijl hem de bij de 2• al. van genoemd art. 
bedoelde vrijstelling van deze verplichting, 
door den Raad niet werd verleend ; 

Gelet op de artt. 19/ en 30c der wet tot 
regeling van het Lager Onderwijs; 

Besluit; 
G. Trr. BEISHUIZEN te ontslaan als onder

wijzer aan de openbare lagere school te Garst
huizen met ingang van den dag, waarop dit 
besluit en de goedkeuring daarop, aan den 
betrokkene wordt medegedeeld ; 

dat Gedeputeerde Staten van Groningen bij 
besluit van 28 Juli 1910, n°. 5, 3• afd. aan het 
raadsbesluit hunne goedkeuring hebben ont
houden, daarbij overwegende, dat G. Trr. BEIS
HUIZEN edert 1878 is onderwijzer aan de 
openbare lagere school te Garsthuizen ; dat hij 
van 1878 tot het najaar van 1902 te Garst
huizen heeft gewoond; dat hij in 1902 naar 
Loppersum is verhuisd en sedert daar heeft 
gewoond ; dat bij besluit van den Raad van 
Stedum van 22 Febr. 1907 eene nieuwe instructie 
voor het onderwijzend personeel is vastgesteld, 
waarvan art. 9 luidt als volgt : ,,De onderwijzers 
zijn verplicht te wonen in het dorp waar de 
school staat, waaraan zij werkzaam zij n. In 
bijzondere gevallen kan hun van deze verplich
ting door den Raad vrijstelling worden ver
leend"; 

dat deze instructie ter kennis van de onder
wijzers is gebracht door toezending van een 
exemplaar aan ieder hunner ; dat BEISHUIZEN 
echter te Loppersum is blijven wonen zonder 
dadelijk na de inwerking-treding der instructie 
de in de 2• al. bedoelde vrijstelling te hebben 



lZ JA~UARI 1911. 19 

gevraagd en bekomen ; dat hij eerst in No
vember 1907 zoodanige vrijstelling en wel 
eene doorloonende heeft aangevraagd na 
vanwege het -gemeentebestuur op de desbe
treffende bepaling te zijn opmerkzaam ge
maakt; 

dat hem daarop door den Raad vergunning 
is verleend tot 1 Mei 1909 te Loppersum te 
blijven wonen ; dat BEISHUIZEN verzuimd heeft 
vóór 1 Mei 1909 opnieuw vrijstelling aan te 
vragen en desniettemin te Loppersum woon
achtig is gebleven ; dat BEISHUIZEN daarop 
in Juli 1909 vrijstelling heeft gevraagd tot 
wederopzeggens toe, waarop hem bij raads
besluit van 5 Aug. 1909 opnieuw vrijstelling 
is verleend, echter tot 1 Mei 1910, onder 
te-kennengeving dat daarna eene nieuwe vrij
stelling niet weder zou worden verleend ; 
dat BElSHUIZEN inmiddels bouwterrein te 
Loppersum had gekocht en in Aug. 1909 
begonnen is aldaar een huis te bouwen ; dat 
hij in Dec. 1909 en in April 1910 den Raad 
heeft verzocht op zijn besluit van 5 Aug. 1909 
terug te komen, waarop echter door den Raad 
afwijzend is beschikt ; dat BEISHUIZEN echter 
het inmiddels door hem gebouwde huis te Lop
persum heeft betrok.ken en daarin ook na 1 Mei 
1910 is blijven wonen; dat BEISHUIZEN door 
niet in het dorp Garsthuizen zijne woonplaats 
te vestigen, niet heeft voldaan aan de op hem 
ingevolge instructie rustende verplichting om 
te wonen in het dorp, waar de school staat, 
waaraan hij werkzaam is, dat echter zijnerzijds 
is beweerd, dat hij niet aan die verplichting 
heeft kunnen voldoen omdat te Garsthuizen 
geene geschikte woning beschikbaar is ; dat de 
juistheid van deze bewering door de uitkomsten 
van het door het schooltoezicht ingestelde 
onderzoek is bevestigd en van de zijde van het 
gemeentebestuur zoo niet toegegeven, althans 
niet is ontkend ; dat de eisch om te Garst
huizen eene woning te bouwen bezwaarlijk kan 
worden gesteld omda-t eene aldaar gebouwde 
woning eene waarde zou hebben belangrijk be
neden het bedrag der stichtingskosten en dit 
bij eventueel vertrek een beteekenend geldelijk 
verlies zou opleveren ; dat zulks in het bijzonder 
bezwarend zou zijn geweest voor een weinig 
bemiddeld man als BEISHUIZEN, die om een 
huis van ± / 3000 te bouwen, daarvoor een 
bedrag van / 1600, op hypotheek heeft moeten 
opnemen ; dat alzoo het gemeentebestuur van 
Stedum met aan BEISHUIZEN te gelasten om 
te Garsthuizen te wonen, hem eene verplichting 
heeft opgelegd, welker vervulling voor hem 
eene zoo goed als ondoenlijke zaak was ; dat 
BEISHUIZEN dienvolgens, hoewel de instructie 

overtreden hebbende, die overtreding ondev 
zoodanige omstandigheden gepleegd heeft, 
dat op grond daarvan het geven van onge• 
vraagd ontslag uit den dienst niet gerecht
vaardigd kan worden geacht ; dat BEISHUIZEN 

door meer dan eens de vereischte in art. 19, 
al. 2 bedoelde vrijstelling niet of te laat aan 
te vragen, berispelijk heeft gehandeld en blijk 
heeft gegeven van een onjuist begrip van het 
standpunt dat een ambtenaar tegenover het 
boven hem gestelde gezag heeft in te nemen ; 
dat hij daardoor, al heeft hij later erkend in 
verzuim te zijn geweest, er zelf toe heeft bijge
dragen, dat het gemeentebestuur zich tegen. 
over hem minder inschikkelijk heeft betoond, 
dan wellicht anders het geval zou zijn geweest; 
dat echter niet gebleken is, dat deze tekort
komingen van de zijde van BEISHUIZEN zijn 
ingegeven geweest door de bedoeling om de 
hem gegeven voorschriften van het gemeente
bestuur opzettelijk te wederstreven of met 
geringschatting te bejegenen ; dat daarom ook 
deze tekortkomingen, zij het ook dat zij tot 
rechtmatige ergernis aanleiding hebben ge
geven en op de houding van BEISHUIZEN een 
ongunstig licht doen vallen, niet van dien aard 
zijn geweest, dat zij een zoo zware straf als 
het geven van ongevraagd ontslag uit den dienst 
zouden kunnen wettigen ; dat in casu tot toe
passing van die straf te meer bezwaar bestaat, 
nu van de zijde van het gemeentebestuur is 
erkend, dat BEISHUIZEN overigens gedurende 
zijn langen diensttijd een goed onderwijzer 
is geweest en als zoodanig zijn plicht heeft 
gedaan ; dat op grond van het vorenstaande 
Gedep. Staten bezwaar moeten maken, aan 
het gemelde raadsbesluit van 13 Juni j.l. n°. 10, 
de vereischte goedkeuring te verleenen ; 

dat de Gemeenteraad van Stedum van het 
besluit van Gedep. taten bij Ons in beroep 
is gekomen, op grond dat zijns inziens de aan 
BEISHUIZEN bij raadsbesluit van den 5 Aug. 
1909 opgelegde verplichting om na den 1 Mei 
1910 te Garsthuizen te wonen, moet worden 
beschouwd als een noodzakelijk ingrijpen van 
den Raad, na de door BEISHUIZEN gepleegde, . 
door Gedep. Staten erkende, tekortkomingen 
en berispelijke handelingen, hierin bestaande, 
dat hij meer dan eens niet of te laat de verei_schte 
bij art. 19 al. 2 der Instructie bedoelde vriJstel
ling had aangevraagd en blijk had gegeven 
van een onduldbare opvatting van het stand
punt, dat een ambtenaar tegenover het bove_n 
hem gestelde gezag heeft in te nemen ; dat ~t 
besluit tevens BEISHUIZEN in de gelegenheid 
stelde ook wanneer hij daarin door het huren 
van e~ne woning niet .mocht slagen, zij het in 

2• 
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de toekomst mogelijk met eenig geldelijk ver
tie , vóór den gestelden termijn alsnog aan 
r:ijne verplichtingen, hem opgelegd bij a rt.19der 
lnstrnctie te voldoen; dat BE!SITTJIZEN even
goed als de andere onderwijzers in de gemeente 
in staat was, aan de gestelde verplichting te 
voldoen, wat appellant nader betoogt ; dat 
het verzuim door BEI HUIZEN wel degelijk 
opzettelij k is gepleegd en dat den Raad in 
de gegeven omstandigheden niets ander over
bleef dan het geven van ont lag ; dat de over
treding van de Instructie en het niet op volgen 
van het raadsbesluit van den 5 Aug. 1909 alzoo 
jui t onder voor BEI RUIZEN bezwarende om-
tancligheden is gepleegd ; 

dat de omstandigheid dat BEISHUIZEN ove
rigens gedurende zijn langen dienst t ijd een 
goed onderwijzer is geweest, niet van zooveel 
inv.l ocd mag worden geacht, dat deze onder
wijzer ongestraft bij herhaling en opzettelijk 
zijn In, tructie mag overtreden en eene derge
lijke miskenning van gezag verradende houding 
mag aannemen ; dat wel is waar het niet wonen 
door BEISHUIZEN hebben tengevolge gehad 
maar niettegenstaande dat , het bij het ge
meentebestuur toch wel bekend is, dat zulks 
een torenden invloed op den gang van het 
onderwijs heeft gehad en in de toekomst nog 
meer kan hebben ; dat de Raad geheel onrecht
matig in de handhaving van een Instructie 
wordt belemmerd, waardoor alle waarde aan 
eene door den Raad vastgestelde Instructie 
wordt ontnomen; dat dit in het algemeen 
belang niet wenschelijk moet worden geacht 
en met het oog op eenen ordelijken gang van 
zaken bij onderwijs en gemeentebedrijf t ot de 
meest bedenkelijke gevolgen aanleiding kan 
ge, en, om welke redenen adressant On ver
zoekt om, met vernietiging van het beslui t 
van Gedep. Staten van (koningen, alsnog 
goedkeuring te verleeoen aan zijn bovenge
noemd besluit ; 

Overwegende : dat de gronden, waarop het 
bestreden besluit steunt, juist zijn en die tot 
de Onze m a kende ; 

Gezien de wet tot regeling van het Lager 
Onderwij s; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
met handhaving van het be treden beslui t , 

het daartegen ingestelde beroep ongegrond 
te verklaren. 

Onze Minister van Binnenland che Za ken is 
helast enz. (W. v. cl. B. A.) 

13 Januari 1911. B1ssLUIT, tot vaststelling 
der eischen , waaraan de bescheiden moe
ten beantwoorden , welke door de schuld
eischers van de koloniën Suriname en 
Curaçao tot staving hunner vorderingen 
moeten worden overgelegd en tot vast
stelling van nadere voorschriften omtrent 
de indiening van vorderingen ten laste 
van die koloniën. S. 3 l. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat de eischen, waaraan de 
bescheiden moeten beantwoorden, door de 
schuldeischers vau de koloniën Surin01ne en 
G"raçao tot staving hunner vorderingen over 
te leggen, door Ons moeten worden vastge
steld hij algemeeneo maatregel van bestuur, 
nadat de A.lgemeene Rekenkamer gehoord is, 
en verder dat het weoschelijk is omtrent de 
indiening van vorderingen ten laste van de ko
lon iën nadere voorschriften te geven ; 

Gelet op de artikelen :ló, 2de lid en 28 van 
de Surioaamscbe en Curaçaosebe comptabili 
teitswetten ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Kolon iën, dd. 19 November 1910, Afdeeliog 
E 1, n°. 6:l ; 

De A.lgemeene Rekenkamer geboord; 
Deo Raad van tate geboord (advies van 

den 27sten December 1910, no. 18); 
Gezien het nader rapport van On.zen voor
noemdan Minister, dd. 10 J anuari 1911, Af
deeliog E', n°. 14; 

H ebben goedgevonden en verstaan 
met ingang van 1 J anuari 1911 te bepalen 

als volgt : 
Art. 1. De indiening van alle vorderingen 

ten laste van de koloniën, met uitzondering 
van die, bedoeld in artikel 30, 10. der compta
biliteitswetten, geschiedt bij de admioistratiën, 
collegiëo , autoriteiten ofambtenareo, die de or
ders tot het doen der l everingen, dienstver . 
richtingen of anderszins hebben gegeven , op 
de zoo noodig, in N ederland door Onzen Mi
nis t e r van K oloniën en in de koloniën door 
de Gouverneurs nader voor te schrij ven wijze 
en met gebruikmaking van de door ben vust 
te stellen modellen. 

2. Declaratiëo, met uitzondering van die in 
het tweede lid van dit artikel bedoeld, moeten 
vermelden den naam en de woonplaats van 
den belanghebbende, den aard , de bestemming 
of het doel van de levering of dienstverrieb
ting, de overeenkomst , de machtiging of last. 
gev ing, krachtens welke zij zijn uitgevoerd, 
de dagteekeoiog van de levering of verrich
t ing, de grondslagen voor de berekening van 
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het bedrag, dat bedrag voluit in letters en 
verder alle gegevens en verklaringen, noodig 
tot staving en beoordeeling van hare juistheid. 
Zij WOl':len ingediend : in Nederland in twee• 
voud of in viervoud, naar het voorschrift van 
Onzen Minister van Koloniën, en in de kolo
niën in tweevoud, met inachtneming van be
staande bepalingen omtrent zegelplichtigheid; 
zij worden gedagteekend en onderteekend. 

Verschotdeclaratiën moeten worden gestaafd 
door quitantiën met de noodige bescheiden, 
voldoende aan de in het eerste lid voor decla
ratiën gestelde eischen. Eveneens moeten 
daaraan voldoen de bescheiden gevoegd bij 
quitantiën voor betaling van vorderingen uit 
ter goede rekening verstrekte gelden. 

Voor bedragen beneden f 3 behoeven geen 
quitantiën te worden overgelegd. De betrokken 
vorderingen moeten echter behoorlijk worden 
omsch reven. 

3. Bij het doen van opdrachten of aangaan 
van overeenkomsten kunnen nog andere dan 
de hiervoren genoemde eischen worden gesteld 
ten aanzien van den aard en den vorm der 
over te leggen bescheiden. 

Ter zake van de indiening, den inhoud en 
de modellen van declaratiën wegens vorderingen 
van b1jzonderen aard, welke zulks vereischen, 
kunnen door het bevoegd gezag bijzondere 
voorschriften worden gegeven. 

4 . Bewijsstukken waarin schriftdelging hee~t 
plaats gehad, worden niet toegelaten. Door
halingen of bijvoegingen moeten door den 
onderteekenaar of de onderteekenaren uitdruk. 
kelijk zijn goedgekeurd. 

5 . Andere dan orgineele bewijstukken word,m 
tot staving eener vordering niet aangenomen, 
dan wanneer twee personen ten genoegen van 
hem, die de betaalbaarstelling verleent, zich 
schriftelijk verbinden als borgen van den schuld. 
eischer tot teruggaaf van de som, welke later 
blijken mocht meer dan eens te zijn betaald. 

Met afwijking der bepaling van het vorig lid, 
worden zonder de daarbedoelde borgstelling 
authentieke afschriften aangenomen, indien 
tengevolge van wettelijke voorschriften, de 
origineele stukken niet kunnen worden ovel' 
gelegd. 

6. Tot het erlangen van betaling van pen
sioenen en in het algemeen bij alle betalingen, 
alleen afhankelijk van het in leven zijn der be
langhebbenden, wordt gevorderd de overlegging 
van eene attestatie de vita volgens het door 
Onr:en Minister van Koloniën of door de Gou
verneurs der koloniën vast te stellen model. 

In afwijking van het vorenstaande is in de 
koloniën overlegging van eene attestatie de 

vita niet noodig, indien belanghebbenden het 
hun toekomende in persoon komen ontvangen. 
Alsdan moet echter door den met de uitbeta
ling belasten ambtenaar op het betalingsstuk 
eeue verklaring worden gesteld, dat de uitbe· 
taling van het bedrag aan den - hem beken
den - belanghebbende in persoon heeft plaats 
gehad. 

Onze Minister van Koloniën is belaEt met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad en in de Staatscourant zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

's Gravenhage, den 13den Januari 1911. 
(get.) WILHELMINA. 

De M inist'lr van Koloniiiii, 
(get.) D"E W AAL MAL"EFIJ'I', 

(Uit,qeg. 26 Jan. 1911.) 

13 Januari 1911. BESLUIT, houdende regeling 
der vervolging van en het verhaal op 
landsdienaren, die aan de kolonie Suriname 
of Curaçao schade hebben toegebracht. 

. 32. 

WIJ WILHELMINA, KNZ. 

Gelet op artikel 37 der urinaamscbe en 
Curaçaosche comptabiliteitswetten ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Koloniën, dd. 19 November 1910, Afdeeling 
E 1 , n°. 52; 

Den Raad van State gehoord (adv ies van 
den 27sten December 1910, n°. 18); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister, dd. 10 Januari 1911, Af
deeling E 1 , no. 14; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. In elk geval, waarin door de Alge
meene Rekenkamer aan den Gouverneur van 
Suriname of aan dien van Curaçao eene mede
deeling is gedaan, welke tot het opleggen van 
vergoeding van aan de Kolonie toegebrachte 
schade zou kunnen leiden, op grond van arti
kel 37 der Surinaamsche- of Cu raçaosche comp
tabiliteitswet, doet de betrokken Gouverneur 
onderzoeken, of door de Kolonie schade is ge
leden en of de betrokken landsdienaren die 
schade, middeilijk of onmiddellijk, door eenige 
onrecb-tmatige handeling of door het nalaten 
van de zorg, waartoe zij gehouden waren, heb
ben toegebracht. 

2. Indien de aan het slot van artikel 1 be
doelde vragen toestemmend worden beant
woord, wordt aan de betrokken personen, aan 
hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, of, 
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bij ontstentenis van dezen, aan de beheerders 
de: nalatenschappen, mededeeling gedaan van 
het bedrag. der op te leggen vergoeding 
en van de gronden , waarop zij rust, en wordt 
den belanghebbenden tevens een door den be
trokken Gouverneur te bepalen termijn ge
steld, binnen welken eene schriftelijke verde
diging kan worden voorgedragen. 

3 . Nadat eene schriftelijke verdediging is 
ontvangen of de voor de indiening daarvan 
gestelde termijn is verstreken, wordt, tenzij 
het geldswaardig bedrag der schade vrijwillig 
in de Koloniale Kas is gestort, bij een met 
redenen omkleed besluit, den Raad van Be
stuur gehoord, door den Gouverneur oene be
slissing genomen en, zoo daartoe termen zijn, 
de vergoeding opgelegd, met vaststelling te
vens van ieders aandec:,l daarin , indien niet 
één, maar meer landsdienaren bij de zaak be
trokken zijn. 

4 . Hetgeen omtrent onderzoek, schriftelijke 
verdediging en beslissing in de voorgaande 
drie artikelen is voorgeschreven, geldt mede 
voor de gevallen, waarin de Gouverneur, zon
der te: zake van de Algemeene Rekenkamer 
eene mededeeling als in artikel 1 bedoeld, te 
hebben ontvangen, van oordeel is, dat er ter
men bestaan om te onderzoeken, of niet, naar 
aanleiding van artikel 37 van de urinaamsche
of Curaçaosche comptabiliteitswet, eene ver
goeding behoort te wordeu opgelegd. 

5 . Zij, aan wie vergoeding is opgelegd, kun
nen van de besluiten van den Gouverneur, 
waarbij dit is geschied, bij Ons herziening 
vragen. 

Het daartoe strekkend verzoekschrift wordt 
door hen ingediend uiterlijk binnen dertig da
gen nadat het besluit te hunner kennis is ge
bracht. Indien de betrokken personen zich in 
West-Indië bevinden, wordt het verzoekschrift 
binnen den bovenbedoelden termijn aan den 
betrokken Gouverneur ingediend en door diens 
tusschenkomst aan Onzen Minister van Kolo· 
niën verzonden . 

Zoolang Wij op een binnen den gestelden 
termijn ingediend verzoekschrift geen beschik
king hebben genomen, wordt het besluit, waar
van herziening is gevraagd, niet ten uitvoer 
gelegd, ten ware bij dat besluit v.:iorloopige 
tenuitvoerlegging is bevolen. 

Op verzoeken om herziening, ingediend na 
het verstrijken van den gestelden termijn, 
wordt door Ons afwijzend beschikt, zonder 
onderzoek van de zaak zelve. 

Wij behouden Ons echter voor, wegens bij
zondere redenen een langeren of naderen ter
mijn toe te staan. 

Wij behouden Ons mede voor, besluiten 
van de Gouverneurs van Suriname en Curaçao, 
a)s in het eerste lid bedoeld, ook al is eene 
herziening daarvan niet of niet tijdig gevraagd, 
alsmede door Ons . krachtens d it artikel ge
nomen beschikkingen, te herzien of nader te 
herzien, indien die besluiten of beschikkingen 
later mochten blijken te zijn genomen op grond 
van onjuiste gegevens of onjuiste voorstelling 
van feiten. 

6 . adat de opgelegde vergoedingen betaald 
zijn of reeds voor die oplegging het gelds
waardig bedrag der schade vrijwillig in de 
K oloniale Kas is gestort, gaan, tot het gestorte 
bedrag, van rechtswege op de betrokken lands
dienaren, hunne erfgenamen of rechtverkrij
genden de rechtsvorderingen over, welke de 
Kolonie ter zake op grond van wettelijke of 

, contractueele bepalingen tegen derden heeft 
verkregen of mocht hebben behouden. 

Door den betrokken Gouver~eur worden aan 
de belanghebbenden op hun verzoek de bewijs
stukken verstrekt, welke zij noodig hebben om 
hun recht tegen derden geldig te maken. 

7 . De afschriften van de besluiten, waarbij 
vergoeding wordt opgelegd, aan het hoofd 
voerende de woorden "In naam des Konings" 
en onderteekend door den gouvernements
secretaris, hebben dezelfde kracht en worden, 
met inachtneming van de 3de alinea van 
artikel 5, op dezelfde wijze ten uitvoer gelegd, 
als de grossen van in kracht van gewijsde 
gegane vonnissen in burgerlijke zaken. 

De invordering van de verschuldigde sommen 
geschiedt echter bij voorkeur op de ten laste 
van de Sqrinaamsche- of Curaçaoscbe begroo
ting komende inkomsten der betrokken per
sonen. 

8 . Over elk dienstjaar wordt van de in de 
artikelen 1 en <l bedoelde gevallen eene lijst 
opgemaakt, die, met afschriften van de noodige 
bescheiden ter toelichting, gevoegd wordt bij 
de ingevolge artikel 34 der Surinaamsche en 
Curaçaosche comptabiliteitswetten in te dienen 
stukken. 

De lijst vermeld voor elk geval hetzij de 
vrijwillige betaling welke heeft plaats gehad, 
hetzij de beslissing, welke door den betrokken 
Gouverneur is genomen . 

Wanneer tijdens de inzending van de lijst 
nog geen beslissing door den betrokken Gou
verneur is genomen in een geval, waarin 
geen vrijwillige betaling heeft plaats gehad, 
wordt zulks vermeld en wordt bij de inzen
ding van de op een volgend dienstjaar betrek
king hebbende stukken, de stand der zaak 
medegedeeld, totdat zij is uitgemaakt . 
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9. Indien binnen een tijdsverloop van twee 
jaren, te rekenen van den dag, waarop de wet 
of de koloniale verordening, houdende vast
stelling van h et slot der rekening van ont
vangsten en uitgaven van den d ienst, op wel
ken de schade betrekking he&ft, in het Gouverne
mentsblad van Surin ame of het Publicatieblad 
van Curaçao is afgekondigd, nog geene ver
goed ingen als bedoeld in de at"tikelen 1 en 4, 
zijn opgelegd, vervalt voor de betrokken lands
dienaren de aansprakelijkheid, voortvloeiende 
uit artikel 37 der Surinaamsche- of Ouraçao
sche comptabiliteitswet. 

Overigens zijn op de verjaring der vorde
ringen van de Kolonie ter zake van krachtens 
dit besluit opgelegde vergoedingen, de voor
schriften van het burgerlijk wetboek voor 
Suriname en van dat voor Curaçao omtrent 
verjaring van toepassing. 

10. Dit besluit wordt geacht in elk van de 
koloniën Suriname en Curaçao in werking te 
zijn getreden op 1 Januari 1911. 

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

's Gravenhage, den 13den Januari 1911. 
(get.) WILHELMINA. 

De Mini8ter van Koloniën, 
(get.) DE WAAL MALEFIJT. 

(Uit_qeg. 26 Jan. 1911.) 

13 Januari 1911. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

De rechter is niet bevoegd om aan een 
onteigende, behalve het verlies van zijn 
eigendom, nog verplichtingen op te 
leggen ; dit laatste is alleen toelaatbaar 
ter voorkoming van schade, mits partijen 
daarin toestemmen. 

De Hooge Raad enz. ; 
Overwegende, dat tegen het bovengemelde, 

tusschen partijen gewezen vonnis als middel 
van cassatie is aangevoerd : 

Schending van de artt. 35 der wet van 9 April 
1875 (Stbl. n°. 67) en 59 der wet van 28 Aug. 
1851 (Stbl. n°. 125), doordien de Reèhtbank 
de vordering van eischeresse ten . einde te 
hooren bepalen, dat op de bediening van het 
afsluithek op den ten processe bedoelden over
weg de tweede alinea van het eerst aangehaalde 
wetsartikel van toepassing is, af te wijzen 
ofschoon ten deze waar krachtens het vonnis 
der Rechtbank ten behoeve van zekere aan den 
verweerder toebehoorende perceelen op voor
schreven overweg de erfdienstbaarheid van 

weg gevestigd zal zijn, juist het geval aan
wezig is waarin gemelde alinea moet worden 
toegepast en de bediening volgens die alinea 
moet geschieden, doende hiertegen de om
standigheid, dat de weg waarvan het voor 
overweg onteigende een deel uitmaakt open
bare weg zou zijn, niet af, reeds niet omdat 
door de onteigening alle op het onteigende 
rustende lasten en dus ook de last van open
baren weg, vervallen ; 

0. dat blijkens het bestreden vonnis en dat 
van den 22 Juni 1910, naar hetwelk daarbij 
wordt verwezen, ten behoeve en t en name van 
de eischeresse is gevorderd de onteigening van 
2 nader omschreven gedeelten der kadastrale 
perceelen gemeente Mijdrecht Sectie E n°. 380 
en n°. 392, met bepaling, dat tot schadeloos
stelling voor den afstand van dat onroerend 
goed zou worden betaald de som van f 1000 
of zoodanige andere som als de Rechtbank 
zal verschuldigd achten en met bepaling 
verder: . 

1°. dat door en op kosten van de eischeresse 
op perceel E n°. 380 en op het aangrenzend 
perceel n°. 416 zal worden gemaakt en onder
houden een verharde overweg, zullende daartoe 
op de grens der wederzijdsche eigendommen 
een afsluithek, wijd 3 M., met scheringen worden 
geplaatst, welk afsluithek met scheringen door 
den gedaagde (verweerder in cassatie) zal 
moeten worden onderhouden; 

2°. dat op de bediening van bedoeld afsluit
hek de tweede alinea van art. 35 der wet van 
9 April 1875 (Stbl. n°. 67) van toepassing is ; 

3°. dat op den bovengenoemden overweg ge
vestigd zal worden de erfdienstbaarheid van 
weg ten behoeve van het aan den gedaagde 
verblijvende deel van perceel E n°. 380 en van 
alle andere door hem te noemen perceelen tot 
dezelfde bouwhoeve behoorende ; 

4°. dat door en op kosten van de eischeresse 
ter afscheiding van het aan gedaagde verblij
vende deel van perceel E n°. 392 in het te ont
eigenen gedeelte van de Noordzijde van den 
spoorweg zal worden gemaakt en onderhouden 
eene sloot volgens polderkeur ; 

0. dat, nadat de verweerder had verklaard 
deze voorwaarden en bepalingen, voor zoover 
zij betreffen het onderhoud van het te plaatsen 
afsluithek met scheringen en de bediening van 
het hek, niet te accepteeren en had geconclu
deerd haar in zoover te laten vervallen, de 
Rechtbank daaromtrent in de ge rechtsover
weging heeft beslist : 

"dat zoo de eene partij niet wil, de andere 
haar tot het op zich nemen van dergelijke ver 
plichtingen niet zal kunnen dwingen en de 
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rechter bij zijn vonnis niet zal kunnen ver
klaren dat de verbintenis bestaat ; dat waar 
het hier ongetwijfeld geldt dergelijke verplich
tingen, en waar de gedaagde heeft verklaard, 
die niet te kunnen accepteeren en bezwaar 
t e moeten maken t egen het onderhoud van 
het afsluithek met scheringen en dat op de 
bediening van dit hek art. 35, 2• lid, der Spoor
wegwet van toepassing zal zijn, aan zijn ver 
langen om deze bepalingen in het vonnis niet 
op t e nemen , gevolg zal moet en worden 
gegeven"; 

0. dat diensvolgens de R echt ba nk in het 
dictum van het bestreden vonnis, de onteige
ning uitsprekende, de door eischeresse voor
gest elde bepalingen alleen in zoover heeft 
opgenomen, als zij geene betrekking hadden op 
het onderhoud van het hek met scheringen 
en de bediening van dat hek ; 

0. dat uit het voorafgaa nde blijkt , dat de 
Rechtbank de door eischeresse voorgestelde 
bepalingen omtrent onderhoud en bediening 
voormeld op vatte in dien zin, dat het hier geldt 
aan den verweerder op te leggen verplich
tingen ; 

0. nu dat de klacht van het middel : d at is 
afgewezen d e vordering van eischeresse, dat 
de Rechtbank zoude bepalen, dat op d e be
diening (waartoe het middel zich beperkt) 
van het afsluithek de 2° alinea van ar t. 35 der 
wet van 9 April 1875 (S?bl. n°. 67) van t oepas
sing is, derhalve in dien zin is t e verstaan, 
dat t en onrechte d e R echt bank den verweer
der onda nks zijne weigering niet met de ver
plichting om het hek t e bedienen heeft belast ; 

0. dat echter d e bevoegdheid om aan een 
onteigende, behalve het verlies van zij u 
eigendom, nog verplicht ingen op t e leggen aan 
den rechter niet is t oegekend ; 

dat deze t och blijkens art. 18, 1° lid, en 37, 
3• lid, der wet regelende de onteigening ten 
algemeenen nutte alleen heeft uitsp raak te 
doen omtrent de onteigening en het bedrag 
der schadeloosstelling, tenvij l het opleggen 
van verplichtingen alleen toelaatbaar kan 
worden geacht ter voorkoming van schade, 
mits partij en daarin toeste mmen; 

0. dat de R echtbank voorts in de 10• en 12• 
overweging in rechte met betrekking tot de 
bediening van het bedoelde hek heeft onder
zocht, of d e verweerder daartoe voortaan 
ingevolge d e wet (art. 35, 2• lid, der wet van 
9 April 1875, Stbl. n°. 67 ), zal zijn gehouden 
en of hem in da t geval da n niet schad ever
goeding daarvoor toekomt ; 

dat de R echtbank heeft aangenomen, dat 
de weg, die door het hek zal worden afge-

sloten, niet is t e beschouwen als een uitweg 
of overweg in den zin van art. 35, 2• lid, voor
meld, zulks op den bij het middel als niet af
doend gekenmerkten grond dat de ringdijk 
van den polder Zevenhoven, tot afsluiting 
waarvan het hek zal dienen, is een openbare 
weg en hekken t ot afsluiting van openbare 
wegen onder de bedoelde wetsbepaling niet 
zijn begrepen; 

0. da t dientengevolge aan den verweerder 
door de R echtbank te dier za ke geene schade
vergoeding is toegekend ; 

0. dat de eischeresse zich door de laatst e 
beslissing moeilijk bezwaard kan gevoelen en 
daartegen dan ook niet is opgekomen, maa r 
daarmede ook het voornoemd bezwaar, als 
enkel gericht tegen de motiveering van eene 
niet bestred en beslissing, niet tot cassatie kan 
leiden ; 

0. dat voorts eene verklaring va n de R echt
bank, dat de verweerder tot de bediening va n 
het hek ingevolge a rt. 35, 2• lid, voormeld, 
zal zijn gehouden - ook da n wanneer zoo
danige gehoudenheid voor den verweerder 
in dit geval uit dat artikel mocht voortvloeien 
- d oor de eischeresse in dit geding niet met 
grond kan worden verlangd, omdat eene zoo
danige verklaring ligt geheel buiten een geding 
tot onteigening, zooals het door de wet is 
geregeld, waarbij , als boven overwogen is, 
alleen is te beslissen omt rent de onteigening 
en de daarvoor toe t e kennen schadeloosst elling; 

0. dat alzoo het middel is ongegrond; 
Verwerpt het beroep in cassatie en ver

oordeelt de eischeresse in de kosten daarop 
gevallen. (W. v. ' T R. ) 

17 J anuari 1911. B ESCfilKKING van den Mi-
nister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel tot uitvoering van het K oninklij k 
_besluit van 24 Juni 1908 n°. 50, houdende 
voorschriften t er uitvoering van art. 5 
der wet op de uitwerking van vleesch 1907 
(Staatsblad n°. 217 ). 

D e Minister van Landbo uw, N ij v erheid e n 
Handel; 

Gelet op de a rtt. 62, sub d, en 63 van het 
K oninklij k besluit van 24 Juni 1908, n°. 50, 
houdende voorschriften ter uitvoering van 
art . 5 der Wet op d e uitvoerkeuring van vleesch 
1907 (Staatsblad n°. 217 ); 

H eeft goedgevonden : 
met ingang van 1 F ebruari 1911 : 
I. in t e trekken zijne beschikking van 

18 0 ct ober 1909, Directie va n den Landbouw, 
n°. 10117, keuring van Vee en Vleesch; 

II. te bepalen : 
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a. varkensvleesch, overeenkomstig de be
palingen 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 
bevonden worden voorzien van een stempel
merk, ingericht als volgt : 

( X ) Ruimte voor den naam van den 
keuringsdienst ; 

b. afdrukken van dit stempelmerk zullen 
worden aangebracht op iedere lichaamshelft, 
op de plaatsen, aangegeven door kruisjes 
op onderstaande teekening. 

>:a 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

De plaatsen a en b zijn gelegen respectievelijk 
op de binnenvlakte van de dij en de binnen-

-vlakte van den opperarm ; 

c. het merk, omschreven in art. 61 van 
het Koninklijk besluit van 24 Juni 1908 
n°. 50, zal aan het sub a bedoelde varkens
vleesch door den Rijkskeurmeester niet worden 
aangebracht, dan nadat hem bij onderzoek 
is gebleken, dat dit vleesch nog voor uitvoer 
geschikt is. 

's Gravenhage, 17 Januari 1911. 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, 
(get.) VERSTEEG. 

20 Januari 1911. BESLUIT, tot vaststelling 
van eenige buitengewone maatregelen tot 
afwending van de pest en de Aziatische 
cholera en tot wering harer uitbreiding en 
gevolgen. S. 33. 

WIJ WILHELM.INA, ENZ. 

Overwegende, dat toepassing der wet van 
26 April 1884 (Staatsblad n°. 80), aangevuld 
bij de wet van 20 Juli 1884 (Staatsblad n•. 164) 
en gewijzigd bij artikel 19 va1;1 de wet van 
15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), tot vaststel• 
ling van buitengewone maatregelen tot afwen· 
ding van oenige besmettelijke ziekten en tot 
wering harer uitbreiding en gevolgen , nood
zakelijk is wegens het voorkomen van pest 
en Aziatische cholera op enkele plaatsen in 
het buitenland ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
liinnenlandsche Zaken van 1 December 1910, 
n°. 6676, afdeeling Volksgezondheid en Arm
wezen. 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 December 1910, n°. 19) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
Minister van Binnenlandscàe Zaken van 18J anu
ari 1911, n°. 7444, afdeeling Volksgezondheid 
en Armwezen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Verboden zijn, tenzij met vergun

ning van Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken en met inachtneming van de door deze 
ter voorkoming van verbreiding der besmet
ting te geven voorschriften : 

1°. onderzoek van personen en goederen op 
de aanwezigheid van pestsmetstoffen door 
middel van proefnemingen op dieren; 

2°. het verrichten van lijkopeningen op 
lijken van personen, overleden aan de pest of 
verdacht van aan de pest lijdende te zijn ge
weest. 

2. Verboden is, tenzij met inachtneming 
van de door Onzen Minister van Binnenland
sche Zaken ter voorkoming van verbreiding 
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der besmetting te geven voorschriften, het 
vervoer van stoffen, die pest- of cholerasmet
stoffen bevatten of verdacht worden dit te 
doen. 

3. Dit besluit, dat gedurende één jaar van 
kracht blijft, treedt in werking op den tweeden 
dag na dien der dagteekening van het Staats
blad en de Staatscourant, waarin het is ge
plaatst. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad en gelijktijdig in de 
Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

' s-Gravenhage, den 20steu Januari 1911. 

(get. ) W I L H EL M IN A. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

(Jjet.) HEEMSKERK. 

(Uit_qeg. 11 l!'ebr. 1911.) 

20 Januari 1911. BESLUIT, tot verlenging van 
den termijn, bedoeld in artikel 2, lste lid, 
der wet van 31 December 1909 (Staatsblad 
no. 454). S. 34. 

Verlengd met zes maanden. 

21 Jan. 1911. BEsLmT, houdende beslissing 
dat de wet niet verbiedt een pensioen, 
dat aanvankelijk is geweigerd, later 
alsnog te verleene n. 

WIJ WILHELMINA ENZ. 

Beschikkende op de aanvrage om pensioen 
van DERK IwEMA, gewezen onderwijzer bij 
de Rijksnormaallessen te Terschelling ; 

Gezien het omtrent bovengenoemde aanvrage 
uitgebracht advies van den Pensioenraad voor 
Burgerlijke Ambtenaren dd. 15 Januari 1911, 
no. 22; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
21 December 1910, n°. 295 A; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandscbe Zaken van 14 Januari 1911, 
n°. 61, afdeeling Lager Onderwijs, en van Onzen 
Minister van Financiën van 18 Januari 1911, 
n°. 100, afd. Pensioenen; 

Overwegende, dat de Pensioenraad in zijn 
bovenvermeld advies Ons in overweging beeft 
gegeven, op de aanvrage afwijzend te be
schikken, op grond dat de belanghebbende, 
vóór 1 Jan. 1891 in dienst getreden, bij :Minis
terieele beschikking van 5 Juni 1885, n°. 1669I, 
afd. Oud., met ingang van 1 Aug. 1885, eervol 
is ontslagen; dat de belanghebbende ook in 

1886 en 1896 aanvrage om pensioen beeft 
gedaan, op welke verzoeken afwijzend is be
schikt, respectievelijk bij beschikking van 
Onzen l\liuister van Binnenlandsche Zaken 
dd. 21 Februari 1887, n°. 437, Afd. Onder
wijs, en bij Kon. Besluit van 21 Juli 1896, 
n°. 25 ; dat de wet niet kent revisie van de 
beschikkingen op die aanvragen, behoudens 
dat binnen den in art. 18, al. 4, der Burgerlijke 
Pensioenwet gestelden termjjn verhooging van 
het toegekende pensioen kan worden gevraagd ; 
dat de verzoeken van 1886 en 1896 op de 
bij de wet bepaalde wijze zjjn afgedaan en op 
het thans ingestelde verzoekschrift geen 
pensioen kan worden toegekend, reeds op 
grond dat de termijn van art. 18 der genoemde 
wet sinds lang verstreken is ; dat, nadat dit 
advies aan den belanghebbende in afschrift 
was toegezonden met mededeeling, dat Onze 
Minister van Binnenlandsche Zaken . er zich 
niet mede vereenigde, de belanghebbende het 
verlangen heeft te kennen gegeven, dat daar
over het gevoelen mocht worden ingewonnen 
van den Raad van _State, Afdeeling voor 
de Geschillen van Bestuur, daarbij aanvoerende, 
dat zijns inziens als de wetgever een uitzonde
ringsgeval als dit bad kunnen voorzien, hij 
stellig in de wet eene bepaling hadde opge
nomen waardoor eene hardheid ware voor
komen als het advies van den Pensioenraad 
tengevolge heeft ; dat hij bovendien meent, 
dat de afwijzende beschikking, genomen vóór 
23 Maart 1909 ,,(dus in een tijd dat er andere 
pensioensbepalingen golden dan na dien 
datum)" door het Kon. Besluit van 23 Maart 
1909, n°. 19 alle rechtskracht beeft verloren 
en daarom na dien dag als nooit genomen 
behoort te worden beschouwd ; 

0., dat nu de belanghebbende binnen 5 
jaren na zijn ontslag pensioen heeft aange
vraagd, zijn recht op pensioen niet kan worden 
geacht te zijn verbeurd ingevolge art. 18, 
3• lid, 2en volzin, der Burgerlijke Pensioen
wet ; dat die wet ook geene andere bepaling 
bevat op grond waarvan de belanghebbende -
die een diensttijd heeft van 10 jaren, 8 maanden 
en 29 dagen en wegens opheffing van zijne 
betrekking is ontslagen - thans zijn recht 
op pensioen niet meer zou kunnen doen gelden ; 
dat de wet niet verbiedt, dat een pensioen, 
dat aanvankelijk is geweigerd, later als nog 
wordt verleend; dat derhalve belanghebbende 
op grond van het laatste lid van art. 5 der 
Burgerlijke Pensioenwet van 1846, zooals die 
wet is gewijzigd bij de wet van 21 Mei 1873 
(Staatsblad n°. 64), en van art. 18, derde lid, 
der thans vigeerende Burgerlijke Pensioenwet, 
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met ingang van 1 Jan. 1887 aanspraak heeft 
-op een jaarlijksch pensioen van / 264 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Aan DERK IwEMA, gewezen onderwijzer bij 

-de Rijksnormaallessen te Terschelling, met 
ingang van 1 Jan. 1887 een pensioen toe te 
kennen van / 264 's jaars. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Onze Minister van Financiën zijn belast, enz. 

(W. v . d. B. A.) 

21 Januari 1911. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Com
missarissen der Koningin in de provin
ciën betreffende regeling vergoeding onder
stand met Duitschland. 

Wanneer overeenkomstig mijne nevensver
melde circulaire (1) de overneming van een arm
lastigen Duitscher of gewezen Duitscher werd 
gevraagd met mededeeling van de voorwaarden, 
waaronder men dezerzijds van uitleiding wilde 
afzien, deelden de Duitsche autoriteiten tot 
nu toe hunne beslissing omtrent een en ander 
eerst mede, nadat was beëindigd het onder
zoek omtrent de nationaliteit van hem wiens 
uitleiding was voorgenomen en tevens was 
ingesteld het onderzoek naar de gemeente, 
welke volgens de Duitsche wetgeving de kosten 
van den onderstand van den hulpbehoevende 
zouden moeten dragen. Vooral het laatst
bedoelde onderzoek bleek somtijds veel tijd 
te vorderen, waardoor tusschen den dag, waarop 
de overneming werd gevraagd en dien, waarop 
de beslissing vernomen werd, geruimen tijd 
moest verloopen. 

Aandrang bij de Duitsche Regeering om spoe
diger met de genomen beslissing op de aanvrage 
in kennis te worden gesteld, heeft slechts in 
zoover gevolg gehad, dat in het vervolge, tenzij 
bekend is op welke gemeente in Duitschland 
de onderhoudslast rust, eerst slechts zal 
worden medegedeeld of men tot overneming 
bereid is. Luidt deze beslissing gunstig, dan 
zal men dezerzijds, al naar dit wenschelijk voor
komt, of tot uitleiding kunnen overgaan, of 
de nadere mededeeling afwachten aangaande 
de vergoeding van de kosten van onderstand. 

Volledigheidshalve zij hierbij opgemerkt dat, 
ingeval men van Duitsche zijde de onderstands
kosten wil vergoeden, op die vergoeding aan
spraak kan worden gemaakt van af den dag, 
waarop in de eventueele overneming was be
w:illigd ; dat echter geen aanspraak op deze 
vergoeding bestaat, indien men op het verzoek 
~rgoeding van onderstandskosten niet 

(1) Van 15 Januari 1909, opgenomen in 
de C. V. 

ingaat, doch tot overneming van den arm
lastige besluit. 

Ik heb de eer UH.E.G. te verzoeken ten 
opzichte van het bovenstaande te handelen 
als in het laatste lid van mijne nevensvermelde 
circulaire aangegeven. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Voor den Minister, 

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

23 Januari 1911. ARREST van den Hoogen 
Raad, 

Bij de bepaling van art. 49 van de Alge
meene Politieverordening van de gemeente 
Hedel, volgens welke, indien het in het 
belang der openbare orde noodig is, de 
Burgemeester een of meer tapperijen ge
durende den dag of e,en gedeelte daarvan 
kan doen sluiten en het tappen of den 
verkoop van sterken drank kan verbieden, 
heeft de Raad slechts aan den Burge
meester opgedragen om in een bepaald 
geval bevelen overeenkomstig 's Raads 
voorschriften aan de tappers te geven en 
den Burgemeester dus slechts overeen
komstig art. 188 der Gemeentewet, dat 
het politietoezicht over de tapperijen aan 
den Burgemeester opdraagt, met de uit
voering van 's Raads verordening belast. 

Het genoemde art. 49 legt geenerlei 
verplichting op aan den persoon die den 
tapper vervangt. 

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

requirant voorgesteld bij memorie : 
I. Schending, door niet-toepassing van 

art. 49 jis de artt. 48 en 50 der Alg. Pol. Verord. 
voor de geméente Hedel, afgekondigd den 
18 April 1900 en art. 23 Strafr., in verband 
met II. verkeerde toepassing van de artt. 135 
en 188 der Gemeentewet, art. 7 aanhef en 
sub 30, der Drankwet, alsmede art. 216 j0 • 

art. 253 Strafv. ; 
Overwegende, dat bij het bestreden vonnis, 

overeenkomstig de dagvaarding, ten laste van 
de gerequireerde, met hare schuld daaraan, 
wettig en overtuigend is bewezen verklaard, 
dat zij op 13 Juni 1910, des voormiddags 
tusschen 11 en 12 uur te Hedel, ofschoon de 
Burgemeester, als zijnde na te melden sluiting 
in het belang der openbare orde noodig, in 
den morgen van dien dag aan alle vergunning
·en verlofhouders in de gemeente Hedel had 
doen aanzeggen, dat zij tijdens de te dien dage 
te Hedel te houden militaire inspectie, van des 
voormiddags 10 uur tot des namiddags één 
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uur hunne tapperij en moesten sluiten, gedu
rende dien tijd gesloten houden, en aan niemand 
mochten tappen, als vervangster van den tap
per A. G. v. D. V. , haren eehtgenoot , in diens 
aan den Maasdijk, wijk C n°. 54, gelegen t a p 
perij , een aantal personen als bezoekers heeft 
aa nwezig gehad ; 

dat de Kantonrechter bij het bestreden vonnis 
de gerequireerde t e dier za ke heeft ontslagen 
van alle rechtsvervolging, als grond daarvoor 
aanvoerende, dat de 2• alinea van ar t . 49 
Alg. Pol. Verord. voor d e gemeente H edel 
verbindende kracht mist, omdat daarin aan 
den Burgemeester de bevoegdheid wordt toe
gekend om, met wijziging van den sluitingstijd 
voor t apperij en, zoowel voor bepaalden als 
voor onbepaalden t ijd, een anderen sluitings
tijd voor t apperij en vast te stellen, en hierdoor 
aan den Burgemeester eene repressieve bevoegd
heid wordt toegekend, die, volgens art. 135 
der Gemeentewet, uitsluitend t oekomt aan 
den gemeenteraad, om welke reden voormeld 
bewezen verklaard feit, naar 's rechters oordeel 
bij de P ol. Verord. van de gemeente Hed el 
niet st rafbaar is gesteld , terwijl dit ook niet 
het geval is bij eenige a ndere wettelij ke be
paling; 

0. dat, tegen deze beslissing zij n gericht de 
beide voormelde middelen van cassatie, die 
tegelijk kunnen worden onderzocht, omdat 
zij , blijkens de toelicht ing, beide berusten op 
d e eenige grief van den req uira nt, die hierop 
neerkomt , dat de K antonrechter ten onrechte 
aan den 2•n zin van art . 49 der voormelde 
Verord. verbindende kracht heeft ontzegd; 

0 . daaromt rent : 
dat gemeld a rt. 49 der Alg. P ol. Verord. 

voor de gemeente Hedel, vastgesteld bij raads
besluit van 5 April 1900, en d~ overige arti
kelen der afdeeling, welke tot opschrift heeft 
"Van de herbergen en tapperijen" , voor zooveel 
thans van bela ng luiden: Art . 47. Onder de 
benaming va n t apperij en worden verstaa n alle 
huizen, winkels of plaat en, waar wijn, bier, 
s terke en a ndere dra nken tegen betaling worden 
geschonken, en onder den naam van tappers 
alle houders van zoodanige huizen, winkels 
of plaat sen; a r t. 48. Alle tappers zijn ver
plicht hunne tapperij en en d ergelijke voor het 
publiek openstaande plaatsen des avonds te 
10 uur t e sluiten en tot des morgens 6 uur 
gesloten t e houden. Gedurende dien tijd is 
het niema nd geoorloofd zich aldaar op t e 
houden. Uitgezonderd zij n 10. enz.; 

Verkoop van sterken drank t usschen 
's avonds 10 en 's m orgens 6 uur is in tapperij en 
verboden; 

De t appers of die hen vervangen zijn verplicht 
vóór het bepaalde sluitingsuur de bezoekers 
aan t e manen om te vertrekken, en, indien 
deze hieraan niet voldoen, daarvan dadelijk 
kennis t e geven aan de politie ; 

Art. 49. In bijzondere gevallen kan door 
den Burgemeest er van de verbodsbepalingen 
van art. 48 schriftelijk ontheffing worden ver
leend. Indien het in het belang der openba re 
orde noodig is, kan de Burgemeest er een of 
meer t apperij en gedurende den dag of een 
gedeelte daarvan doen sluiten of voor een 
bepaalden t ijd het tappen of den verkoop van 
st erken dra nk in t apperij en verbieden ; 

Art . 50. · De over t reding van een der be
palingen van d e artt. 48 en 49 dezer Verord. 
wordt gestraft met eene geldboet e van t en 
hoogste / 25 ; 

0 . dat uit den voormelden inhoud der artt. 
48 en 49 al aanst onds blijkt de onjuistheid van 
het beweren, da t de 2• zin van art. 49 zoude 
inhouden eene wijziging van den in art. 48 
vastgestelden sluit ingtijd voor de t apperij en, 
daar laatstgenoemd art ikel het sluiten van alle 
tapperijen op alle dagen des jaa rs voorschrijft 
gedurende zekere nacht elijke uren, t erwijl 
de 2• zin van art. 49 voorziet in een geheel 
a nder geval, dat bij art. 48 niet is geregeld 
en daarin ook geen verandering brengt, nl. 
in het geval, dat in het belang der openbare 
orde sommige of alle tapperij en gedurende 
d en dag of een gedeelte daa rvan behooren te 
worden gesloten ; · 

dat ook de beteekenis van dien 2cn zin van 
art . 49 geen andere is da n deze, da t· de R aad 
der gemeente H ed el daarin, in den vorm van 
eene toekenning van bevoegdheid aan den 
Burgemeester in werkelijkheid aa n de tappers 
t e H edel voorschrijft . om gevolg t e geven aan 
een bevel tot sluiting hunner tapperij door den 
Burgemeester, overeenkomstig het voorschrift 
van a rt . 49 in het belang der openbare orde 
gegeven, zulks met bedreiging van straf bij 
art. 50 tegen overt reding van zoodanig bevel ; 

dat de Raad der gemeente Hedel, ingevolge 
art . 135 der Gemeentewet, bevoegd was om 
zoodanig voorschrift t ot het sluiten der t appe
r ij en in het bela ng der openbare orde bij P ol. 
Verord. te geven, en d e R aad zijne bevoegd 
heid niet heeft overschreden door daarbij aan 
den Burgemeester op te dragen, om zoo noodig, 
een daar toe strekkend bevel overeenkomstig 
's R aads voorschriften te geven ; 

dat immers d e R aad daarbij aan den Burge
meester slechts heeft opgedragen om in het 
in d e Verord. bepaalde geval, nl . indien het 
in het belang der openbare orde noodig is, be-
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velen overeenkomstig 's Raads voorschriften 
aan de tappers te geven, waardoor de Raad 
niet eenige hem toekomende regelingsbevoegd
heid op den Burgemeester heeft overgedragen, 
maar dezen slechts heeft belast met de uitvoe
ring van 's Raads verordening voor zoover 
daarbij dit onderdeel van de gemeentelijke 
politie over de tapperijen is geregeld, zulks 
overeenkomstig art. 188 der Gemeentewet, 
dat het politietoezicht op de tapperijen aan 
den Burgemeester opdritagt ; 

dat de Kantonrechter alzoo ten onrechte 
aan voormeld voorschrift van art. 49 ver
bindende kracht heeft ontzegd en mitsdien 
de middelen van cassatie · zijn gegrond; 

O, echter ambtshalve : 
dat ten laste van de gerequireerde als be

wezen is aangenomen, dat zij als vervangster 
van den tapper A. G. v. D . V., in diens tapperij, 
in strijd met de aanzegging van den Burge
meester bezoekers heeft aanwezig gehad ; 

dat meergemeld voorschrift van art. 49 
echter geenerlei verplichting oplegt aan den 
persoon, die den tapper vervangt, en bijgevolg 
zijn verzuim om aan dit voorschrift te voldoen 
ook niet bij art. 50 strafbaar is gesteld ; 

dat hieruit volgt, dat het door de gereq ui
reerde als vervangster van den tapper gepleegde 
feit niet strafbaar is volgens de artt. 49 en 
50 der Alg. Pol. Verord. v<tor de gemeente 
Hedel en dat alzoo op dien grond het uitge
sproken ontslag van rechtsvervolging, behoort 
te worden gehandhaafd, zoodat de daar
tegen aangevoerde middelen niet tot cassatie 
kunnen leiden ; 

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

24 Januari 1911. BESLUl'l', betreffende vrij
dom van het invoerrecht voor houtgeest, 
voor uit houtgeest bereide of daarmede 
vermengde vloeistoffen en voor vaste stof
fen die houtgeest bevatten. S. 35. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 28 December 1910, n°. 93, Ac
cijnzen; 

Gezien artikel 4 litt. a en b der wet van 
30 December 1910 (Staatsblad n°. 377), hou
dende bepalingen omtrent het belasten van 
houtgeest; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 Januari 1911, n°. 11) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 Januari 1911, no. 
64, Accijnzen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Er wordt vrijdom verleend van 
het invoerrecht: 

À. voor houtgeest en alle daaruit bereide 
of daarmede vermengde vloeistoffen en alle 
vaste stoffen die houtgeest bevatten, bestemd 
om te dienen als mengmiddel voor andere 
goederen, waarvoor vrijdom van accijns of in
voerrecht wordt genoten. 

De voorzieningen noodig tot wering van 
misbruik van dezen vrijdom worden vastge
steld door Onzen Minister van Financiën . 

B. voor: 
1. vet, cellangohl en alle andere dergelijke 

uit houtgeest bereide of daarmede vermengde 
vloeistoffen en vaste stoffen, benoodigd bU de 
werkzaamheden in leder- en schoenfabrieken ; 

2. vernissen en dergelijke niet tot inwendig 
gebruik bestemde vloeistoffen die buitenslands 
met houtgeest zijn bereid en benoodigd zijn 
als hulpmiddel bij de werkzaamheden in fabrie
ken of trafieken. 

Ten aanzien van dezen vrijdom zijn van 
toepassing de bepalingen, ve rvat in de arti
kelen 3 tot en met 11 van Ons besluit. ,an 
11 Augustus 1908 (Staatsblad n°. 284). 

2. Bij het in werking treden van dit besluit 
blijft : 

1. Ons besluit van 10 Augustus 1910 (Staats· 
blad n°. 254) alleen van kracht voor zoovcr 
de daarin bedoelde stoffen niet uit houtgeest 
bereid of daarmede vermengd zijn; 

2. artikel 39 van Ons besluit van 30 NO· 
vember 1908 (Staatsblad n°. 346) alleen van 
kracht voor vernissen en dergelijke n iet tot 
inwendig gebruik bestemde vloeistoffen die 
buitenslands niet met houtgeest zijn bereid. 

Echter zullen de vrijdommen en vergunnin
gen, verleend krachtens bij het tegenwoordige 
artikel ingetrokken bepalingen, in stand blij• 
ven en geacht worden te zijn vrijdommen van 
invoerrecht als bedoeld in artikel 1 B van Ons 
tegenwoordig besluit . 

3. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van 
het Staatsblad en van de Staatscowrant waarin 
het is geplaatst. 

Onze Minister van Financiën 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 .Raad van State. 

's Gravenhage, den 24sten Januari 1911. 
(qet.) W 1 L HELM INA. 

De Minister van Financiën, (get.) KoLKMAN. 

(Uitgeg. 7 Febr. 1911.) 
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24 Januari 1911. BESCHIKKING van den Mi
nisttir van Landbouw, ijverheid en Han
del, tot uitvoering van art. 7 van het 
Koninklijk besluit" van 1 December 1910 
(Staatsblad no. 364). 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel; 

Gelet op artikel 7 van het Koninklijk besluit 
van 1 December 1910 (Staatsblad n°. 364), hou
dende bepalingen ter bevordering van de be
strijding van de tuberculose onder het rundvee; 

Heeft goedgevonden te bepalen : 
1. dat de vergoeding welke zal worden ge

geven voor krachtens het bovenaangehaalde 
Koninklijk besluit door het Rijk ter slachting 
overgenomen tuberculeuze runderen, zal wor
den berekend naar het volgende tarief : 

Klasse I. 
Vee in goeden voedingstoestand verkeerende 

en zonder zichtbare ziekteverschijnselen : 
a. dragend en melkgevend fokvee, niet ouder 

dan 6 jaar : / 0.38 per K.G. levend gewicht ; 
b. dragend en melkgevend fokvee, ouder dan 

6 jaar, f 0.35 per K.G. levend gewicht; 
c. andere melkgevende koeien : f 0.32 per 

K.G. levend gewicht ; 
een en ander vermeerderd met /2 voor elke 

liter melk, welke het dier per dag g•!eft, mits 
de melkgift ten minste 6 liter per dag bedraagt. 

Klasse II. 
Vee niet vallende onder klasse I of klasse 

III, met of zonder zichtbare ziekteverschijn
selen : f 0.30 per K.G. levend gewicht. 

Klasse III. 
Vermagerd vee en vee met ernstige ziekte

verschijnselen, /0.20 per K .G. levend gewicht; 
2. dat het wegen der runderen zal geschie

den, ter keuze van den belanghebbende, hetzij 
op zijne kosten door een beëedigdeu weger in 
of in de nabijheid van zijne woonplaats, hetzij 
op Rijkskosten, zoo spoedig mogelijk na aan
komst in het voor de afmaking bestemde 
slachthuis. 

's Gravenhage, 24 Januari 1911. 

De Minister voor11oe1nd, 
(get.) A. S. TALMA. 

26 Januari 1911. BESLUIT, tot vaststelling van 
den dag van openstelling van de gelegen 
heid, bedoeld in artikel l van het Konink
lijk besluit van 1 December 1910 (Staats
blad n°. 364). S. 36. 

WIJ WlLH~:LIDNA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van :.!4 Janu-

ari 1911, Directie van den Landbouw, n". 661, 
3de rl.fdeeling, Bureau B; 

Gezien Ons besluit van 1 December .]\JlO 
(Staatsblad n°. 364), houdende bepalingen ter 
bevordering van de bestrijding van de tuber
culose onder het rundvee; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat de, in artikel 1 van Ons in 

het hoofd dezes genoemde besluit bedoelde, 
gelegenheid wordt opengesteld met ingang vau 
1 .Febrn,lri 1911. 

Onze Ministe r van Landbouw, :,;< ijverhei<l 
en Handel is belast met de uitvoering van dit. 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

's Gravenhage, den 26sten Januari 1911. 
(get.) WILHELMINA. 

lJe Min is ter van Landbouw,N ij·verheid en Handel,, 
(get.) A. S. TALMA. 

(Uitgeg. 3 F ebr. 1911.} 

27 Januari 1911. BESLUIT, tot regeling van 
de wijze van bewaring der effecten, be
doeld in artikel 11, eerste lid, en artikel 21, 
eerste lid, der Gemeenteborgtochtenwet. 
s. 37. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Binnen!rtndsche Zaken en van .Financiën van 
15 December 1910, n°. 7839, Afdeeling Bin
nenlandsch Bestuur, en van 17 December 1\HO, 
n°. 79, A.fdeeling Generale Thesaurie : 

Overwegende, dat ingevolge artikel 11, tweede 
lid, en artikel 21, tweede lid, der Gemeente
borgtoohtenwet, de wijze van bewaring der 
effecten, bedoeld in het eerste lid van die beide 
wetsartikelen, bij algemeenen maatregel van 
bestuur moet worden geregeld ; 

Den Raad van State gehoord, (advies van 
10 Januari 1811, n°. 16); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van :LO Januari 1911, n°. 224, 
afdeeling Biunenlandsoh Bestuur, en van 24 
Januati 1911, n°. 97, Generule Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dut d·e bij a1tikel 11 en artikel 

21 der Gemeente-borgtochten wet bedoelde ver
pande effecten in bewaring worden gegeven 
bij het Agentschnp van het Ministerie van 
Financiën te Amsterdam, volgens de door Ons 
ten aanzien van de bewaring enz. der gelden 
en geldswaarden bij dat Agentschap vastge
stelde, of nader vast te stellen, regelen . 

Onze .Mini ters van Rinnenlandsche Zaken 
en van J<'inanciën zijn belast met de uitvoe
ring van dit besluit, dut aan den Raad van 
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State in afschrift zal worden medegedeeld en 
dat in het Staatsblad en gelijktijdig in de 
Staatscourant zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 27sten Januari 1911. 
(get.) WIL H KLM INA. 

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

De Minister van Financiën, (get.) KOLKMAN. 
( Uitgeg. 16 Febr. 1911.) 

30 Januari 1911. BESLUIT, houder.de mach
tiging tot uitgifte van schatkistbiljetten 
en schatkistpromessen volgens de wet van 
4 April 1870 (Staatsblad n°. 62), gewijzigd 
bij de wet van 31 December 1897 (Staats
blad n°. 281) en de wet van 6 December 
1881 (Staa tsblad n°. 186). 8. 38. 

l l<'ebruari 1911. BESLUlT, tot schorsing van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Nieuwkoop, van 17 Januari 1911, waarbij 
besloten werd, dat binnen drie weken eene 
raadsvergadering moet bijeenkomen, waar
in behandeld zal moeten worden eene door 
Burgemeester en Wethouders in te dienen 
aanbeveling voor de op 1 Mei e. k. te 
vaceeren betrekkingen van secretaris, ont
vanger en ambtenaar van den burgerlijken 
stand. 8. 39. 

Geschorst tot l Juli 1911 . 

l Februari 1911. BH:sLUIT, houdende WIJ Z I · 

ging van het bij Koninklijk besluit van 
2 April 1908 (Staafablad n°. 106) vastge
stelde "Reglement op het geneeskundig 
onderzoek voor den kolonialen militairen 
dienst". S. 40. 

W1J ·wrLHB:L\lINA, ENZ. 

Op de gemeenschappelijke voordracht van 
Onze Ministers van Koloniën en van Oorlog 
van 15 November 1910, Afdeeling C, lste 
Bureau, n°. 3, en van 19 November 1910, 
IIIde Afdeeling, n°. 126; 

Gezien Ons besluit van 2 April 1908 (Staats
blad 106), en het bij dat besluit vastgesteldè 
"Reglement op het geneeskundig onderzoek 
voor den kolonialen militairen dienst" ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
3 Januari 1911, n°. 19) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 21 Januari 1911, Af
deeling C, l ste Bureau, n°. 12, en van 28 Ja
nuari 1911, Illde Afdeeling, n°. 196 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : · 
Artikel een. 

In artikel één van Ons besluit van 2 April 

1908 (Staatsblad n°. 106) vervallen de woorden: 
,, , doch onverminderd de bepaling van het 
volgend artikel". 

Artikel twee. 
Artikel 2 van Ons voornoemd besluit van 

2 April 1908 (Staatsblad n°. 106) vervalt. 
Artikel drie, 

Aan artikel 2 van het bij Ons besluit van 
2 April 1908 (Staatsblad n°. 106) vastgesteld 
,,Reglement" wordt eene 4de alinea toege
voegd, luidende : 

Personen, behept met treef of geïnfecteerd 
door filaria, ook zonder verdere verschijnselen 
dezer ziekte, zijn ongeschikt voor een engage• 
ment bij den kolonialen militairen dienst. 

Onze Ministers van Koloniën en van Oorlog 
zijn, ieder voor zoo veel hem betreft, belast 
niet" de uitvoer-ing van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's Gravenhage, den lsten Februari 1911. 
(get.) W I L H E L M IN A. 

De J{inister van Koloniën, 
(qet. ) DE WAAL MALEFIJT. 

De Minister van Oorlog, (get. ) H. COLIJN. 
( Uitgeg. 14 Febr. 1911.) 

1 Februari 1911. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Gede• 
puteerde Staten der onderscheidene pro• 
vinciën betreffende vrijdom van briefport. 

Herhaaldelijk wisselen gemeente-ontvangers 
hunne ambtelijke correspondentie, onderling 
of door tusschenkomst van de gemeente• 
besturen, als dienststukken, portvrij. 

De Minister van Waterstaat vestigt er mijne 
aandacht op, dat voor deze correspondentie 
geene vrijstelling van port is verleend, met 
verzoek de noodige maatregelen te nemen ten 
einde te bevorderen dat de genoemde praktijk 
ophoude. 

Ik heb de eer Uw College uit te noodigen 
de gemeentebesturen in Uw gewest dienover
eenkomstig in te lichten. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Genera.al, (get. ) J . B. KAN. 

2 Feb,·uari 1911. BESLUIT, houdende vaststel
ling van bepalingen ter uitvoering van 
de Surinaamsche en Curaçaosche Comp
tabiliteitswetten van den 7den Novem
ber 1910 (Staatsblad n°. 315 en n°. 316), 
voorzooveel de ontvangsten en uitgaven 
betreft, overeenkomstig die wetten in 
Nederland te doen. 8. 41. 
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Wu WILHELMINA. ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
K oloniën en van Financiën dd. 1 December 
1910, Afdeeling E1, n°. 44 en Afdeeling Generale 
Thes11,urie, n°. 74, geda11,n na gehouden overleg 
met de Algemeene Rekenkamer; 

Willende bepalingen vaststellen tot uit
voering van de wetten van den 7den November 
1910 (Staatsbladn°. 315 en n°. 316), voor zooveel 
-de ontvangsten en uitgaven betreft, overeen
komstig die wetten in Nederland, te doen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
-den 3den J anuari 1911, n°. 15); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers dd. 14 Januari 1911, Afdee
ling E 1, n°. 63, en dd. 18 J anuari 1911, no. 92, 
Afdeeling Generale Thesaurie ; · 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

s 1. Van de ontvangsten in Nederland ten bate 
vctn de koloniale huishoudelijke begrootingen 

· van Surina1ne en Curaçao. 

Art. 1. Alle stortingen in Nederland ten bate 
van de koloniale huishoudelijke begrootingen 
geschieden bij de betaalmeesters in de arron
<lissementen of bij de ederlandsche Bank als 
Rijkskassier. 

Onze Minister van Financiën bepaalt, na 
-overleg met Onzen Minister van Koloniën, 
welke van die stortingen bij de Nederlandsche 
Bank geschieden. Alle overige geschieden 
bij de betaalmeesters. 

De stortingen worden voor elke kolonie af
·zonderlijk met bijzondere aanwijzing opge
nomen in de gewone verantwoordingen, welke 
-de rekenplichtigen aan bet Departement van 
Financiën en de Algemeene Rekenkamer 
,afl eggen. 

2. De quitautiën, wegens de stortingen bij 
het voorgaande artikel bedoeld afgegeven, 
worden, behoudens het bepaalde bij het laatste 
]id van dit artikel, door het Departement van 
Koloniën ingetrokken, desverlangd tegen een 
bewjjs van overneming. 

De ingetrokken quitantiën wegens storting 
worden, na afloop van elke maand, voor elke 
kolonie afzonderlijk, verzameld op borderellen 
in drievoud. 

Twee exemplaren van die borderellen, 
worden, met de quitantiën, overgelegd aan het 
Departement van Financiën, dat, na gedan e 
boeking, één exemplaar met de quitantiën 
aan de Algemeen e R ekenkamer inzendt. 

De quitantiën wegens storting afgegeven 
caan personen, die belast zijn met den verkoop 
van koloniale .goederen in Nederland en als 

zoodanig aan de Algemeene Rekenkamer r eken
plichtig zijn, worden, na aan het Departement 
van K oloniën ter visie gezonden en van daar 
terugontvangen t e zijn, nevens hunne r eke
ningen overgelegd en in uitgaaf gebracht. 

Van deze quitantiën worden bij het Depar
tement van K oloniën afschriften genomen, 
Waarmede gehandeld wordt als t en opzichte 
van de ingetrokken quitantiën bij dit artikel 
is bepaald. 

3. Binnen drie maanden na ontvangst van 
de in het vorig artikel bedoelde borderellen, 
deelt de Algemeene R ekenkamer de tegen 
de stortingen eri daarop betrekking hebbende 
bescheiden bij haar gerezen bedenkingen a11,n 
Onzen Minister van K oloniën mede. Indien 
dezen de bedenkingen gegrond voorkomen, 
zorgt hij dat d11,araan tegemoet gekomen wordt. 

4. Het Departement van Koloniën zendt 
over elke maand aan den betrokken Gouver
neur eene gedetailleerde opgaaf van de ont
vangsten ten bate van de middelen der kolonie, 
vermeld in de bij artikel 3 bedoelde borderellen. 
Wijzigingen in die opgaaf worden zoo spoedig 
mogelijk aan den Gouverneur medegedeeld. 

5. Ontvangsten, welke hier t e lande door 
verrekening met de begrooting of de in artikel 
20 bedoelde rekeningen kunnen geschieden, 
worden door bevelschriften ten name van· de 
Generale Thesaurie en ten bat e v'an het be
trokken middel hetzij verevend ten last e van 
de begrootingsartikelen waarop de bij verre
kening ingehouden bedragen behooren te 
worden aangewezen, dan wel geboekt ten last e 
van genoemde rekeningen. 

Deze bevelschriften worden, met afzonder
lijke aanwijzing, in de gewone verantwoording 
van den betaalmeester voor de verrekeningen 
bij het Departement van F inanciën opge
nomen. 

§ 2. Van de i,itgaven in Nederland ten laste van 
de koloniale huishoudelijke begrootingen 

van Suriname en Curaçao. 

6. De in Nederland verevende vorderingen 
ten laste van de koloniale huishoudelijke be
grootingen worden, behoudens de bepalingen 
in de volgende artikelen van deze paragraaf 
vervat, op gelijke wijze betaalbaar gest eld, 
gekweten en gest aafd als de aan latere vereve
ning door de Algemeene R ekenkamer onder
worpen vorderingen ten laste van de Staats
begrooting, met deze uitzondering, dat geene 
voorafgaande beschikbaarstelling van de daar
toe vereischte sommeD op de betrokken 
begrootings-artikelen plaats heeft. 

7. De voldoening der vorderingen geschiedt: 
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et. op bet aalsrollen voor pensioenen, t oe-
lagen en dergelijke vast e posten ; · 

b. op wissels voor vorderingen van schuld
eischers, aan wie dit middel van beschikking 
is toegestaan ; 

c. op bevelschriften t en name van de 
schuldeischers of hunne rechtverkrijgenden, 
voor a lle andere uitgaven . 

In bijzondere gevallen kunnen tot betaal
baarstelling van de sub a vermelde onder
werpen van uitgaaf ook bevelschriften gebezigd 
worden. 

8. De betalingen op de bet alingsstukken in 
artikel 7 vermeld, geschieden door de bet aal
meest ers in de a rrondissementen . 

Onze Minister van Financiën geeft hun, n a 
overleg met Onzen Minist er van K oloniën, 
voorschriften omtrent _ het geen zij daarbij 
hebben in acht te nemen. 

Die voorschriften worden aan de Algemeene 
R ekenkamer medegedeeld. 

9. Pensioenen worden bet aalbaar gest eld 
om de d rie maanden, omstreeks den 22st en 
der laat ste maand van het kwartaal, waarover 
de betaling loopt. Onze Minister van K olo
niën kan evenwel t en aanzien van bepaalde 
personen van dezen regel afwijken, door hun 
pensioen om de maa.nd bet aalbaar te stellen. 

Verlofstraktementen, toelagen en andere 
dergelijke vast e post en worden betaalbaar 
gesteld om de maand. 

10. De betalingen. bedoeld bij a rtikel 8, 
geschieden krachtens krediet en, welke Onze 
Minister van Financiën op aanvraag van 
Onzen Minist er van K oloniën opent . 

De aanvraag en opening van, a lsmede de 
beschikking over en de afschrijving op deze 
kredieten, geschiedt in gelijker voege, als ten 
aan zien van gelij ksoort ige krediet en ten last e 
van de Staat sbegrootio,g plaat s heeft, met 
deze uitzondering, dat aan de kredietopening 
geene afzondering van de daartoe benoodigde 
sommen op de betrokken begrootingsartikelen 
voorafgaat . 

11. Na a floop van elke maand worden de 
gekweten bet alingsstukken. bedoeld bij art. 7 
door de bet aalmeest ers per soort, per d ienst 
en per kolonie gebracht op afzonderlijke borde
rellen in drievoud, waarvoor modellen door 
Onzen Minist er van Financiën worden vast
gest eld. 

De betaalmeesters zenden één exemplaar 
dier borderellen met de bewijzen der gedane 
betalingen, gelijktijdig met hunne andere, t ot 
dezelfde maand betrekkelijke uitgaafstukken, 
aan de Algemeene R ekenkamer en de twee 
overige exemplaren, nevens hunne algemeene 

l\Jll. 

maandelijksche r ekening-courant, aan \ het 
Departement van Financiën, dat één exem
plaar aan het Depar tement van K oloniën doet 
toekomen. 

12. De bevelschriften t er zake van uitgaven, 
die bij verrekening tot stand komen, worden 
door den bet aalmeester voor de verrekeningen 
bij het Departement van Financiën op afzon
derlijke borderellen gebracht en in diens ge
wone maandelijksche verantwoording aan de 
Algemeen e Rekenkamer opgenomen. 

Een exemplaar dier borderellen wordt door 
dien betaalmeest er aan het Departement van 
K oloniën ingezonden. 

13. De betalingen en verrekeningen worden 
aan de betaalmeestel.-s geleden, indien zij be
antwoorden aan de vereischten, waarop de 
rekenplichtigen naar hunne instnrntiën te 
lett en hebben . 

14. Maandelijks zendt het Departement 
van K oloniën , na ontvangst van de borderellen 
der betaalde en verrekende uitgaven, de be
scheiden t ot st aving van d e deugdelijkheid 
dier uitgaven aan de Algemeen e R ekenkamer , 
vergezeld van een staat in tweevoud. 

De bescheiden worden vooraf voor elk be
ta lingsstuk afzonderlijk vereenigd in een 
omslagvel, houdende aanwijzing van den be
grootingspost, den titularis, het bedrag der 
vordering en van dagt eekening en nummer 
van het bet alingsstuk. 

Posten, welker · vere~ening uitsluitend ge
schiedt krd.chtens door Ons genomen , aan de 
Alg.emeene R ekenkamer medegedeeld e be
sluiten en krachtens beschikkingen van den 
Gouverneur van de K olonie of Onzen Minist er 
van K oloniën, welke door laatstgenoemde te 
ha.r11r kennis zijn gebracht, worden . zonder 
bijvoegin? va n bescheiden op d ie stat.en 
vermeld. · 

15. In do maand J anuari n a de afsluiting 
van eiken dienst, zendt Onze Minist er van K olo
niën aan de Algemeene R ek enkamer, verge
zeld van de vereischte in omslagen vereenigde 
bescheiden , een st aat in tweevoud van alle 
door hem t en Jast e van den dienst verevende 
vorderingen, welke den laatst en December 
t evoren nog onbetaald waren. 

Een afschrift van dien st aat wordt aan den 
Gouverneur van de K olonie gezonden. 

16. Uiterlijk binnen drie maanden na ont
vangst van de in de beide vorige artikelen be
doelde st at en, zendt de AlgemeerieR ekenkJJ.mer 
een exemplaar van die st at en, wat den ma.ande
lijkschen staat betreft, voorzien van een 
a.ppointement van boeking en wat den andere~ 
sta.at aangaat , voorzien van ha.ar visum, aan 

3 
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Onzen Minister van Financiën en deelt zij aan 
Onzen Minister van Koloniën mede ; 

1°. of, en zoo ja, welke uitga.ven, vermeld 
in eerstgenoemden staat, door haar tengevolge 
van bedenkingen tegen de verantwoordingen 
van betaalmeesters, tot een ander bedrag zijn 
geboekt, dan in den staat is vermeld; 

2°. de bij haar gerezen bedenkingen tegen 
de vereveningen, onder terugzending van de 
bescheiden, welke daarop betrekking hebben. 

Indien de bedenkingen van de Algemeene 
Rekenkamer Onzen Minister van Koloniën 
gegrond voorkomen, zorgt hij , naar bevind 
van zaken, dat óf hetgeen ten onrechte werd 
betaald in 's Rijksschatkist wordt teruggestort, 
óf dat d e gerezen bedenking door aanvnlling 
of verbetering der besoheiden als anderszins 
wordt opheven. 

17. H et Departement van Koloniën zendt 
over elke maand aan d en betrokken Gouver
neur eene gedetailleerdc opgaaf van de uitgaven 
ten laste van d e kolonia le huishoudelijke be
grooting, vermeld in den bij a rtikel 14 bedoelden 
s taat. 

Wijzigingen in die opgaaf worden zoo spoedig 
mogelijk aan d en betrokken Gouverneur mede
gedeeld. 

18. Indiel1 verevende uitgaven worden 
teruggegeven vóór de afsluiting van d en dienst, 
welke er mede belast werd, dan heeft terzake 
van die teruggaven eene vermindering van 
bezwaar op d en betrokken bogrootingspost 
plaats. 

De opgaaf van die vermindering wordt door 
Onzen Minister van Koloniën, met de vereischte 
bescheiden, in tweevoud gezonden aan Onzen 
Minister van Financiën, die haar in handen 
st elt van den betaalmeester voor de verreke
ningen bij zijn Departement, om bij de Alge
meene R ekenkamer te worden gebracht. 
Van de vermindering van bezwaar wordt mede 
aan den betrokken Gouverneur kennis gegeven. 

Afschrijving van ontvangsten, welke bij ver
rekening tot stand kwamen, wordt voor de 
toepassing van dit artikel met teruggaaf 
gelijk gesteld. 

19. Wanneer blijkt, dat bij het verevenen 
der uitgaven verkeei;de aanwijzing van een 
begrootingspost heeft plaats gehad , d an wordt 
dit, zoo de betrokken dienst of diensten nog 
niet zijn afgesloten, door een overdracht van 
bezwaar hersteld. 

De opgaaf van d eze overdracht, alsmede van 
die, bedoeld in het eerste lid van artikel 31 
der Surina11,msche en Ouraç11,osche compt abi
liteitswetten wordt door Onzen Minister van 
Koloniën, met d e voorhanden bescheiden, 

in tweevoud gezonden aan Onzen 1.Iinister 
van Financiën, opdat daarmede op dezelfde 
wijze worde gehandeld, als met de in het vorig 
artikel bedoelde opgaaf van vermindering van 
bezwaar. 

Van de overdracht van bezwaar wordt mede 
aan den betrokken Gouverneur kennis gegeven. 

§ 3. Van de rekeningen van het Departe
ment van K oloniën met de besturen 

van Suriname en Curaçao. 

20. Bij de Departementen van Koloniën en 
van Financiën en bij de Algemeene R eken
kamer wordt voor elk jaar en voor elke kolonie 
afzonderlijk eene rekening geopend van het 
Departement van Koloniën met de besturen 
van Suriname en Curaçao. 

21. b e in artikel 20 bedoelde rekeningen 
worden gecr editeerd voor : 

a. alle in N ederland gedane ontvangsten, 
daaronder begrepen die, welke bij verrekening 
geschieden, waarvan het bedrag door tusschen
komst van het koloniaal bestuur, hetzij in geld 
dan wel door verrekening is of moet worden 
uitbetaald ; 

b. de uit de koloniën ontvangen munt
speciën; 

c. de bedragen ter aanvulling der koloni
ale kas, welke door schipbreuk of ander ongeval 
mochten verloren gaan. 

Deze laatste tegoedsohrijving gesohiedt niet 
voordat het bedrag als uitgaaf hier te lande 
ten last e van de kolonial€' huishoudelijke 
begrooting, of op andere wijze, behoorlijk 
verevend zij. 

22. Op de ontvangsten , bedoeld bij 11,rtikel 
21, snb a, met uitzondering van die welke bij 
verrekening geschieden, zijn de bepalingen 
van a rtikel 1 en van het l ste, 2de en 3de lid 
van a rtikel 2 toepasselijk. 

23. Voor de ontvangsten bedoeld bij artikel 
21, sub a, worden, indien zij door inhoudingen 
op uitgaven gesohieden, . bevelschriften opge
maakt ten last e van de daarbij betrokken 
begrootingsartikelen en t en na!lle van de Gene
rale Thesaurie, om ten ba te van de bij artikel 
20 bedoelde r ekeningen t e worden geboekt. 

De verantwoording van die bevelschriften 
geschiedt overeenkomstig het bepaalde bij 
het 2de lid van artikel 5. 

24. De in artikel 20 bedoelde rekeningen 
worden gedebiteerd voor : 

a. alle in Nederland gedane beta lingen, 
daaronder begrepen die, welke bij verrekening 
geschieden, waarvan het bedrag in de kolonie 
hetzij in geld dan wel door verrekening is of 
moet worden ont.v11,ngen; 
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b. de betalingen van wissels, door het kolo
niaal bestuur op het Departement van Kolo
niën getrokken ter aanvuiling van de koloniale 
kas; 

c. de uitzendingen van muntspeciën. 
25. Voor de betalingen, bedoeld in artikel 

24, worden door Onzen Minister van Financiën, 
op aanvraag van Onzen Minister van Koloniën, 
afzonderlijke kredieten geopend, wat de uit
zending van muntspeciën betreft bij de Neder
landsche Bank, in hoedanigheid van Rijks
kassier en voor de andere betalingen bij de 
betaalmeesters. 

26. De betalingen ten laste van de kredieten, 
bij artikel 25 bedoeld, geschieden op bevel
schriften en betaalsrollen, door of namens 
Onzen Minister van Koloniën afgegeven, en 
op wissels, door of namens hem geaccepteerd. 

Voor die betalingen zullen eveneens gelden 
de voorschriften, in artikel 8 bedoeld. 

Op de betalingsstukken, betreffende die be
talingen, is artikel 11 toepasselijk ; op de 
betalingsstukken ten narne van de Generale 
Thesaurie artikel 12. 

De betalingen voor de uitzending van munt
speciën worden aan de Nederlandsche Bank 
geleden op cle daartoe afgegeven bevelschriften, 
voor voldaan geteekend door een gemachtigde 
van Onzen Minister van .Koloniën tot over
neming der speciën. 

Onze Minister van Koloniën zendt daaren
bo, en aan de Algemeene Rekenkamer een 
exemplaar ,an de co~nossementen ter zake 
van de inlading der speciën afgegeven. 

De overige betalingen worden geleden als 
die, in a rtikel 13 bedoeld. 

De Algemeene Rekenkamer deelt aan Onze 
Ministers van Financiën en van Koloniën zoo 
spoedig m~gelijk mede of en zoo ja, welke be
talingen door haar niet zijn geleden tengevolge 
van bedenkingen tegen de verantwoordingen 
van betaalmeesters. 

27. Het Departement van Koloniën zendt 
over elke maand aan den betrokken Gouverneur 
een staat, aantoonende hetgeen ontvangen 
is ten bate-, en hetgeen betaald is ten iaste 
van de in artikel 20 bedoelde rekening. 

Wijzigingen in dien staat worden zoo spoedig 
mogelijk aan den betrokken Gouverneur 
medegedeeld. 

28. Behoudens het bepaalde in het eerste 
lid van artikel 11 en in het derde lid van artikel 
26, wordèn de modellen der borderellen, op
gaven, staten,_ bevelschriften en betaa.lsrollen 
in dit besluit bedoeld, door Onzen Minister 
van Koloniën vastgesteld. 

Onze Ministers van Koloniën en van Finan-

ciën zijn, ieder voor zooveelhem aangaat, belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's Gravenhage, deQ 2den Februari 1911. 
(get. ) WILHELMINA . 

(qet. ) 

· (get. ) 

De Minister van Koloniën, 
DE WAAL MALEFIJT. 

De Mini.•ter van Financiën , 
KoLKMA.N. 

(Uitgeg. 16 F ,br. 1911. ) 

3 Februari 1911. BESLUIT, houdende· beschik
king op de beroepen, door eenige polder 
besturen op het eiland Goeree en Ove,·
flakkee ingesteld tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Zuidholland 
dd. l'..! April 1910, G. S . n°. 73, tot goed
keuring van de door het bestuur van het 
waterschap de Dijkring Flakkee vastge
stelde keur op het dijkbeheer van dat 
waterschap. S. 42. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 
eenige polderbesturen op het eiland Goerf!,e 
en Overftakkee tegen het besluit van Gedepu
teerde Staten van Ziiidholland dd. 12 April 
1910, G. S. n°. 73, tot goedkeuring van de door 
het bestuur van het waterschap "de Dijkring 
F lakkee" vastgestelde keur op het dijkbeheer 
van dat waterschap ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
21 September 1910, n°. 184; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 30 Januari 1911, n°. 250, af
deeling Waterstaat; 

Overwegende: dat tegen gemeld goed
keuringsbesluit bij Ons in beroep zijn gekomen 
de Lesturen van den polder Klinkerland, van 
den Heerenpolder te Oude-Tonge, van den 
polder het Oudeland e. a . en van den polder 
Hattenoord; 

dat de drie eerstgenoemde polderbes~uren 
bezwaar maken tegen de bepaling, voorkomende 
in de voorlaatste zinsnede van art. 1 van be
doelde keur, volgens welke onde1· ,,dijken" ook 
worden begrepen de bermslooten langs de 
bermen der tl.ijken; dat zij bevreesd zijn, dat· 
ten gevolge van deze bepaling de bevoegd
heden, welke zij krachtens hunne keuren tot 
nog toe over de langs den binnenberm der 
zeedijken gelegen slooten in het belang van 
de goede uitwatering hunner polders hebben 

, uitgoeoefend, aan hen zullen worden onttrokken 
:l* 
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en worden overgebracht naar het ~vaterschaps
bestuur; 

dat in het adres van den polder Klinkerland 
bovendien bezwaar wordt gemaakt tegen het 
onderwerpen van de b,uitenbermslooten aan 
het toezicht van het waterschapsbestuur en 
ook tPgen het bepaalde in art. 7, eerste volzin ; 

dat, wat het eerste bezwaar betreft, dit 
polderbestuur van oordeel is, dat het water 
schapsbestuur de buitendijks gelegen spuikolk 
van dien polder zal beschouwen als een berm 
sloot en daarover zijn t oezicht zal uitstrekken ; 

dat ten aanzien van art. 7, eerste volzin, 
bepalende, dat de wegen, welke thans over de 
buitendijken naar de voorliggende gorzen of 
andere polders voeren, t en gedooge zijn van 
het waterschapsbestuur, het polderbestuur van 
Klinkerland vreest, dat het waterschap aan 
deze bepaling de macht z~.l ontleenen om 
willekeurig het gebruik van wegen op te 
heffen, hetgeen voor den polder Klinkerland 
bij,rnnder bezwarend zou zijn; 

dat in het appellatoir adres van den polder 
Battenoord wordt betoogd, dat het noodzakelijk 
is scherpere verbodsbepaliniten in de keur 
op te nemen nopens het "beweiden der dijken" . 
en wel in tweeërlei opzicht : 

1 °. dat het ver bod zich niet alleen bepale 
tot de dijken, maar zich ook uitst,rekke tot 
de daarvoor gelegen gorzen en werken ; 

2°. dat ook gedurende de zomermaanden 
(Mei- October) ten aanzi.en van groot rundvee 
en paarden de beweiding verboden warde ; 

Overwegende : wat betreft het bezwaar der 
drie eerstgenoemde polderbest,uren tegen de 
voorl,aatste zinsnede van artikel 1 der keur 
- als zonden ten gevolge dezer bepaling 
bevoegdheden; welke appellanten tot nu toe 
krachtens polderkeur in het belang van de 
uitwatering hunner polders over de berm 
slooten uitoefenden, aan hen worden ont
nomen en overgebracht bij het waterschaps
bestuur -

dat de strekking van bedoeld voorschrift is 
om de slooten langs de dijksbermen binnen 
de sfeer van het waterschapsgezag te betrekken, 
voorzooverre de aan het waterschap opgedra
gen taak, de dijkszorg zulks mocht eischen, 
doch geenszins om die slooten voor zooveel 
deze dienen voor de uitloozing van polder
water, te onttrekken aan de gelding der polder
keuren, welke derhalve ten aanzien van dit 
laat ste belang ten volle toepassing zullen 
blijven vinden ; 

dat mitsdien het aangevoerde bezwaar niet 
gegrond is te achten ; 

Overwegende omtrent het bezwaar van het 

bestuur van den polder Klinkerland gericht 
in het bijzonder nog tegen het onderwerpen 
van de buitenbermslooten der dijken aan het 
toezicht van het waterschapsbestuur, 

dat dit bezwaar blijkens het beroepsadres 
van het polderhestuur is een uitvloeisel van 
diens vrees, dat de buitendijks gelegen spuikolk 
van den polder door het waterschapsbestuur 
zal worden gerekend tot de buitenberrnslooten; 

Overwegende hieromtrent, dat een spuikolk 
in geen enkel opzicht kan worden gelijk gesteld 
met een bermsloot, zoodat van toepassel\jkheid 
van de waterschapskeur op die spuikolk geen 
sprake kan zijn ; 

dat alzoo ook dit bezwaar als ongegrond is 
te beschouwen; 

OverwPgende t en opzichte va.n de grief van 
het bestuur van den polder Battenoord, dat 
sommige voorschriften in de keur ten aanzien 
van het beweiden der dijken. onvoldoende 
zouden zijn, 

dat het geldelijk belang van het waterschap 
voldoenden waarborg biedt, da.t die voor
schriften door het waterscLapsbestuur zullen 
worden verscherpt, zoodra dé ervaring de be
hoeft e daaraan zal hebben doen gevoelen; 

dat derhalve dit bezwaar evenzeer ongegrond 
moet heeten ; 

Overwegende ten slotte : wa t aangaat het 
bezwaar van het bestuur van den polder 
Klinkerland tegen den eersten volzin van art. 7 
der keur, bepalende, dat de wegen, welke 
thans over de buitendjjken naar de vóórliggende 
gorzen of andere polders voeren, ten gedooge 
zjjn van het waterschapsbestuur; 

dat zulk eene bepuling, die aan dit laatste 
bestuur de onbeperkte bevoegdheid geeft om bjj 
het in werkingtredf' n der keur bestaande wegen 
naar zijn welmeenen op te heff<"n, niet in eene 
politieverordening tehuis behoort en de grenzen 
der geoorloofde politiezorg te buiten gaat: 

dat het, gelet op den tweeden volzin van 
het a rtikel nu wel de bedoeling schijnt, dat de 
bestaande wegen door het waterschapsbestuur 
moet<>n worden geëerbiedigd, welk bestuur dan 
slechts bevoegd zoude zijn het gebruik die r 
wegen tijdelijk te verbieden, totdat eventueele 
verlaging der dijkskruin of wijziging van het 
dijksprotiel, door het gebruik veroorzaakt, her
steld zal zijn, doch dat die bedoeling door de 
redactie niet tot baar recht komt en, - - zoo 
zij bestaat - de eerste volzin van het artikel 
overbodig is en tot misverstand moet leiden ; 

dat derhalve evenbedoeld bezwaar gegrond 
is, en in verband daarmede het besluit van 
Gedeputeevde Staten, waarbij de keur is goed
gekeurd, niet kan worden gehandhaafd ; 
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Gezien de wet van 20 Juli 1895 (Staatsblad 
n°. 139) en het reglement voor het waterschap 
de dijkring F lakkee ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van Gedeputeerde Staten van Zuidholland, 
dd. 12 April 1910, G. S. n°. 73, waarbij de 
door het bestuur van het waterschap de 
Dijkring Flakkee op 24 Maart 1910 vast
gestelde keur op het dijkbeheer van het water
schap is goedgekeurd, aan deze keur goed
keuring te onthouden. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsbl,ad en, met het rapport van Onzen Mi
nister voornoemd, in de Staatscourant zal wor
den geplaatst, en waarvan afschrift zal worden 

'gezonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

's Gravenhage, den 3den Februari 1911. 
(get.) WIL H E L M IN A. 

De Minister van Waterstaat, 
eue1 ) L. H. 7v. REi;ouT. 

(Ui tgeg. 17 Febr. 1911.) 

6 Februari 19ll. W ET, tot vaststelliug 
het dienstjaa r 1911. S. 43. 

Bij deze wet wordt het Ilde hoofdstu k 
jaar 1911, betreffende de H ooge Colleges 
zooals hierna verkort volgt : 

van het tw.ede hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 

der begrooting van Staalsuitgaven voor het d ienst
van Staat en htf Kabinet de,· Koningin, vastgesteld, 

1• A~'D.: De Staten-Generaal 
2• De Raad van State . 

D e Algemeeue Rekei1kamer . 

f 3Q3,040.
" 109,400. -

De Kanselarij der Nederlandsche O nlc11 . 
E et Kabinet der K oningin . . . . . . . 

153,9:.!9.16 
19,270.-
41 ,540.-

Pensioenen, wachtgelden , g ratificatiën, toelagen en kosten 
ve rgaderingen van den Ministerraad 

voor de 
3:l,699.-

Onvoorniene uitgaven . . . . . 5.000.-

Totaal van het llde Hoofdstuk . f 75-1,878 16 

6 Februari 1911. Bti:SLUlT, bepalende het tijd
stip van in werking treden van de "Trek
hondenwet" 1910 (Staa tsblad n°. 203), hou. 
dende bepalingen ter bescherming van 
trekhonden. S. 44. 

Bepaald op 1 Septe1nber 1911. 

6 FebmM·i 1911. B ESLUIT, tot uitvoering van 
de artikelen 1, 1 en 6 der "Trekhondenwet" 
1910 (Staatsblad n•. 203). S. 46. 

WIJ WILHELM.INA ' ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 15 December 1910, 
n°. 8054, afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 Januari 1911, n°. 15) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
Minister voornoemd van 3 Februari 1911, 
no. 321, afdeeling llinnenlandsch Bestuur; 

Gelet op de artikelen l, 4 en 5 der "Trek
hondenwet" 1910 (Staatsblad n°. 203) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van den dag, waarop in werking 

treedt de "Trekhondenwet" 1910 (Staatsblad 
no. 203) te bepalen: 

Art. 1. liet is verboden als trekhonden 
te gebruiken of te doen gebruiken : 

1°. kreupele, schurftige, gewonde, zichtbaar 
drachtige of zoogende honden ; 

20. nog niet volwassen honden ; 
3°. honden met eene geringere schouder

hoogte dan zestig cent imeter. 
2. Tot het tuig moeten behooren een 

borstriem van minstens vier centimeter breedte 
van zacht leder, reikende tot achter de voor
pooten en met strengen verbonden aan een 
spoorstok, onder de hondenkar vastgemaakt 
tusschen de twee uiteinden van de hoornen, 
een draagriem van minstens zes cent imeter 
breedte en een buikriem van minstens vier 
centimeter breedte. 

3. De hondenkar moet voorzien zijn van 
steunsels, die voorkomen, dat zij den hond 
drukt, wanneer hij in rust is en van een 
drinkbak. 

Op de ka r moeten de naam van den houder 
en van de gemeente, waarin hij woonplaats 
heeft, alsmede het nummer van de kar goed 
leesbaar voorkomen. 

4. Als geleider van de hondenkar mag niet 
optreden een persoon die den leeftijd van 
veertien jaren nog niet heeft bereikt. 
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5. Indien de hondenkar met meer dan één 
houd is bespannen, moeten de honden naast 
elkander worden gespannen. 

Voor de kar mogen niet meer dan drie, 
onder de kar niet meer dan twee honden 
worden gespannen. 

Onder de . kar .mogen geen honden worden 
gespannen, die, te rekenen naar de schouder
hoogte, niet rechtop onder de kar kunnen 
staan. 

6. Het is verboden, dat meer dan twee 
personen op de hondenkar plaats nemen. 

De lading, met inbegrip _ van den persootl, 
of de personen, op de kar .gezeten, moet zich 
in evenwicht bevinden en haar gewicht mag 
niet zoo groot zijn, dat het trekken boven
matige inspanning vereischt. 

7. De snelheid mag niet grooter zijn, dan 
die van een paard in draf. 

8. De inschrijving van den houder van 
eene hondenkar, bedoeld in de artikelen 1 en 5 
der ,,'!'rekhondenwet" 1910 (Staatsblad, n°. 203), 
geschiedt in eene doorloopende nummerreeks, 
met dien verstande, dat voor elke hondenkar 
een afzonderlijk nummer wordt gebezigd. 

I s eene inschrijving onherroepelijk door
gehaald, dan is eene nieuwe inschrijving eerst 
toegelaten na verloop van dertig dagen na de 
doorhaling. 

9. De burgemeester geeft van eene onher
roepelijke doorhaling terstond kenni~ aan de 
burgemeesters der omliggende gemeenten, met 
vermelding van de dagteekening dier door
haling. 

10. De afgifte van nummerbewijzen ge
schiedt kosteloos. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatablaà, en in de Staats
courant zal worden · geplaatst en in afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 6den Februari 1911. 
(get.) WILHELMINA 

De Minister van l:Jinnenlandsche Zaken, 
(get.) H EEMSKERK. 

(Uifge_q. 16 Febr. 1911.) 

6 Febrttari 1911. BE!.LUIT, houdende nadere 
regeling van het port der pakketten, oen 
gewicht van 6 kilogram niet te boven 
gaande, rechtstreeks over zee tusschen 
Nederland en de koloniën Suriname en 
Curaçao of tusschen die beide koloniën 
onderling verzonden wordende. S. 46. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Waterstaat en van K oloniën 
van 22 December 1910, n°. 4714, Afdeeling 
Posterijen en Telegrafie, en van 2 Februari 
1911, Afdeeling A4, n°. 40; 

Gelet op artikel 9 der wet van 21 Juni 1881 
(Staatsblad n°. 70) tot inrigting eener dien~t 
ter verzending met de post van pakketten 
een gewicht van 5 kilogram niet te boven 
gaande; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking van het Koninklijk besluit 

van 14 Juli 1894 (Staatsblad n°. 133 ; Gouve·r
nement. blad n°. 27 ; Publicatieblad n°. 19), te 
bepalen hetgeen volgt : 

Art. 1. Het port der pakketten uit Nedet·
land met bestemming naar de plaatsen in de 
koloniën Suriname en C·uraça~ waar post- of 
hulppostkantoren voor den buitenlandschen 
pakketpostdienst zijn opengesteld, of uit die 
pla~tsen met bestemming naar Nederland, bij 
verzending rechtstreeks over zee, bedraagt : 

f 0.45 voo1· een pakket van een gewicht tot 
1 kilogram, 

f 0.60 voor een pakket van een gewicht 
van meer dan 1 tot 3 kilogram, en 

f 0.75 voor een pakket van een gewicht van 
meer dan 3 tot 5 kilogram. 

Dit tarief is ook toepasselijk op de pakketten, 
welke rechtstreeks uit de kolonie Suriname 
naar de kolonie Curaçao of uit de kolonie 
Curaçao naar de kolonie Suriname worden 
verzonden. 

2. De Nederlandsche postadministratie 
voorziet in het vervoer der pakketten over zee. 

Voor de pakketten uit N ederland naar de 
kolonie Suriname of Curaçao verzonden, wordt 
door de Nederlandsche aan de Surinaamsche 
of Curaçaosche postadministratie te goed 
gedaan: 

f 0.15 voor een pakket van een gewicht tot 
1 kilogram, . 

f 0.20 voor een pakket van een gewicht 
van meer dan 1 tot 3 kilogram, en 

f 0.25 voor een pakket van een gewicht van 
meer dan 3 tot 5 kilogu,m. 

Omgekeerd wordt door de Surinaamsche 
of Curaçaosche aan de Nederlandsche post 
administratie, voor de uit de kolonie Siirinam.e 
of Cumçao naar Nederland verzonden pakketten, 
naar de zooeven bedoelde gewichtsschaal uit
gekeerd, respectievelijk / 0.30, / 0.40 en / 0.50 
per pakket. 

Voor de pakketten uit de eene kolonie naar 
de andere verzonden, wordt door de afzendende 
koloniale postadministratie, naar de voormelde 
gewichtsschaal, betaald : 

aan de Nederlandsche postadministratie, res-
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pectievelijk f 0.15, f 0.20 en f 0.25, en aan de 
koloniale postadministrati~ van bestemming 
mede respectievelijk f 0.15, f 0.20 en f 0.25 
per pakket. 

3. Het tegenwoordige besluit treedt in wer
king, voor zooveel de verzendingen uit .Neder
land naar de koloniën Suriname en Curaçao 
betreft, op den dag door Onze Ministers van 
\,Vaterstaat en van Koloniën te bepalen en 
ten aanzien der verzendingen uit de koloniën 
Suriname en Curaçao naar Nederland, alsmede 
voor de verzendingen tusschen de beide ko
loniën onderling, op den dag door de Gouver
neurs van Suriname en van Curaçao, respec
tievelijk vast te stellen. 

Onze Ministers van Waterstaat en van Ko
loniën zijn belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

's Gravenhage, den 6den Februari 1911. 
(gPt. ) W IL H E L MINA. 

(get. ) 

(get. ) 

De Minister van Waterstaat, 
L. H. W. R1<:00UT. 

De .'lfinister van Koloniën, 
DE WAAL MALEFIJT. 

(Uitgeg. 1 Jtaa,·t 1911.) 

6 Februari 1911. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninkl\jk besluit van den lOden Au
gustus 1909 (Staatsblad n°. 290), houdende 
den algemeenen maatregel van b,;stuur, 
bedoeld bij artikel 4 der Arbeidswet. 
s. 47. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 23 Decem
ber 1910, n°. 2748, afdeeling Arbeid; 

Gezien artikel 4 der Arbeidswet (wet van 
5 Mei 1889, Btaatsblad n°. 48, laatstelijk ge
wijzigd door de wet van 1 Juli 1909, Btaats
blad n°. 244); 

Den Raad vnn State gehoord (advies van 
24 Januari 1911, n°. 63) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen ge
noemden Minister van 8 Februari 1911, n•. 298, 
afdeeling Arbeid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Het bepaalde onder D van artikel 2 

van den algemeenen maatregel van bestuur, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 10 A ugu·s
tus 1909 (Staatsblad n°. 290), wordt gelezen 
als volgt: 

"l. op of in aanbouw of in herstelling zijnde 
schepen, bouw- of andere constructies, 

2. op daken, dakgoten en dergelijke, 
voor zoover een of ander voor hem het ge

vaar oplevert meer dan 4 Meter naar beneden 
te vallen" . 

2. Het eerste en het tweede lid van artikel 28 
van bovengenoemden algemeenen maatregel 
van bestuur worden gelezen als volgt: 

,,Het is verboden in eene fabriek of werk
plaats een vrouwelijk persoon beneden 16 jaren 
arbeid te doen verrichten, als genoemd in 
categorie I van artikel 19. 

,,Het is verboden in eene fabriek of werk
plaats een mannelijk persoon beneden 16 jaren 
of een vrouwelijk persoon boven 16 jaren 
:1rbeid te doen verrichten, als genoemd in 
categorie I, tenzij het bepaalde in artikel 21 , 
sub 1, alsmede het volgende voorschrift wordt 
in acht genomen." 

3. In de eerste alinea van artikel 40 van 
bovengenoemden algemeenen maatregel wordt 
tusschen "20" en "32" ingelasch t : ,,28, eerste 
lid". 

4. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien van de dagteekening van 
het Btaatsblad 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 Raad van State. 

's Gravenhage, den 6den Februari 1911. 

(get.) WIL H E L MI N A. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(get.) A. S. TALMA. 

lUitgeg. 9 Feb,·. 1911.) 

7 Februari 1911. WET, tot vaststelling van het derde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1911. S. 48. 

Bij deze wet wordt het IIIde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor b e t dienstjaar l91J, Le 
treffende het Departement van Buitenlandsche Zakfn, vastgesteld, 

1e AFD. : Kosten van het Departement . . . . . . . . . . 
2• Kosten van buitenlandsche zendingen eu consulakn 
3• Verschillende uitgaven. . . . . . . . 
4• Pensioenen, wachtgelden en toelagen . . 
5• Onvoorziene uitgaven . . • . . . . . . 

zooals hierna verkort Yolgt : 
f 113,640. 
" 1,022,683.33 

69,650.-
35,054. -
10,000. -

Totaal van het lllde hoofdstuk f J ,240,927.33 
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7 Febriuwi 1911. WET, houdende goedkeu
ring van het verdrag tot regeling van het 
verkeer van gedistilleerd over de Duitseh
Nederlandsche grens. S. 49. 

WrJ WlLHELMIN A, ENZ •.• doen te weten: 

Alzoo Wij in ,overweging genomen hebben 
dat het op 6 Juni 1910 te 's Gravenhage, 
tusschen .Nederland en Duitschland gesloten 
verdrag tot regeling van het verkeer van ge
distilleerd over de grens tusschen beide Rijken, 
wettelijke rechten betreft ; 

Zoo is het, dat Wij , <len Raad van State, em1. 

Eenig artiket. 

Wordt goedgekeurd het in afdruk nevens 
deze wet gevoegde op 6 Juni 1910 te 's Gra
venhage, tusschen Nederland en Duitschland 
gesloten verdrag tot regeling van het ver keer . 
van gedistilleerd over de grens tusschen beide 
Rijken. (1) 

Gegeven te 's Gravenhage, den 7den Fe
bruari 1911. 

(.get. ) W l L II EL ~Il NA. 
De Jl,f iniBter van BuitenlandBche Zaken, 

(get.) R. DE MAREES VAN S1J\'INDEREN. 

De Minister van Financiën, 
(get. ) KoLKMAN. 

( Uitge,q. 24 Febr. 1911.) 

AFSCHRIFT. 

Ten einde het verkeer va.n gedistilleerd over 
de grens tusschen Nederland en Duitschland 
te regelen zijn de ondergeteekenden : de Mi
nister van Buitenlandsche Zaken van Hare 
Majesteit de Koningin der Nederlanden en de 
tijdelijk Zaakgelastigde van het Duitsche Rijk, 
behoudens nadere goedkeuring van hunne we
derzijdsche Regeeringen overeengekomen als 
volgt: 

Art. 1. Afschrijving of teruggaaf van accijns 
bij uitvoer van gedistilleerd langs de daarvoor 
aangewezen of alsnog aan te wijzen kantoren 
aan de grens tusschen Nederland en Duitsch
land, wordt slechts dan verleend, wanneer 
aan h et kantoor waarlangs de uitvoer h eeft 
plaats gehad, door het kantoor waarlangs de 
invoer geschiedde, een bewijs is verstrekt, 
waaruit blijkt dat de goederen aan laatst
genoemd kantoor behoorlijk zijn aangegeven. 

2. De in artikel 1 genoemde bewijzen 
moeten inhouden : 

den naam van den afzender en van den 
geadresseerde; de plaats van afzending en die 

(1) Hierna is alleen de ederlandsche tekst 
opgenomen. 

van bestemming zoomede het aantal en de 
soort, het bruto-gewicht en den inhoud der 
colli. De bewijzen moeten worden afgegeven 
door het kantoor waarlangs de invoer geschiedt, 
onverschillig of de goederen tot verblijf liin
nenslands of ten doorvoer bestemd zijn, dadelijk 
nadat de aangifte heeft plaats gehad, vrij van 
kosten, in het bijzonder ook van zegelrecht ; 
deze bewijzen moeten zoodra mogelijk aan 
het kantoor waarlangs de uitvoer geschiedde 
worden toegezonden. Wanneer de bewijzen 
per post worden \7 erzonden, moeten de brieven 
door het kantoor van afzending worden ge
frankeerd, terwijl geen aanspraak bestaat op 
teruggaaf van frankeerkosten. 

3. Het bepaalde bij artikel 1 is niet van 
toepassing op goederen, die per post uit
gevoerd worden. 

4. I~lk der beide Regeeringen heeft het 
recht de tegenwoordige overeenkomst te allen 
tijde te doen eindigen. 

5. Deze overeenkomst treedt in werking 
nà uitwisseling der bekrachtigingen der weder 
zijdsche Regeeringen en treedt in de plaats 
van die betreffende ditzelfde onderwerp ge
sloten te Berlijn op 18 Mei 1906. 

Gedaan in dubbel te 's Gravenhage den 6den 
Juni 1910. 

(L.S.) 
(L.S.) 

R. DF. MAREES VAN SwrNDEREN. 

H. V. BENECKENDORFF U. V. 

liINDENB URG. 

7 Februcll'i 1911. Bl,tiLUJT, tot wijziging van 
het besluit van .!9 Mei 1903, betreffende 
regeling van de Landweer. 

W1J WILHELMINA, 11:NZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister vnn 
Oorlog van 2 Februal"Ï 1910, Kabinet, Litt. Ai; 

Gezien het Koninklijk ilesluit van :.!9 Mei 
1903, n°. 29, zooals dit laatstelijk gewijzigd is 
bij Koninklijk Besluit van 31 Juli 1907, n°. 31 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepa• 
Jen, dat in ·den Staat, behoorende bij gemeld 
gewijzigd Koninklijk Besluit, als standplaats 
voor de commandanten in het lllde, Vlde, 
VIIde, IXde, XVde, XVlllde, XXXVIIste, 
XXXIXste en XXXXVIIste District onder
scheidenlijk zal worden gelezen: Leeuwarden, 
G-ronin_qen, Gronin,qen, Assen, A 1nersfoort, 
Utrecht, Rotterdam, Vlissingen en M aastricht. 

De bovenvermelde wijziging zal in werking 
treden op een nader, door Onzen M..inister van 
Oorlog voor elk district afzonderlijk te be
palen, tijdstip. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit Besluit, waarvan afschrift 
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zal worden gezonden aan Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

's Gravenhage, den 7 Februari 1911. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, (get. ) H. COLIJN. 

7 Februari 1911. MISSIVE van den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel 
aan de Commissarissen der Koningin, be
treffende het constateeren van mond· en 
klauwzeer. 

Ik meen niet te mogen nalaten de aandacht 
van U H.E.G. or op te vestigen, dat het wel 
eens is voorgekomen dat aangifte werd gedaan 
van het uitbreken van mond- en klauwzeer ter
wijl het later , bij onderzoek door den districts
veearts, bleek, dat men niet met deze ziekte 
te doen had. Daar het niet onmogelijk is , dat 
iets dergelijks 7.ich weder zal voordoen, heb 
ik de eer U H.E.G. voor zooveel noodig, in 
overweging te geven niet tot het nemen van 
bijzondere maatregelen over te gaan , dan na
dat met volkomen zekerheid is gebleken, dat 
inderdaad mond- en klauwzeer in het spel is, 
vooral met het oog op onzen uitvoerhandel 
zoude het ten zeerste te betreuren zijn, wan
neer zoodanige maatregelen, welke de aandacht 
op het voorkomen der ziekte hier te lande 
kunnen vestigen, werden genomen zonder dat 
zulks noodig was. Doch ook wanneer het 
noodzakelijk is voorschriften te geven , verd ient 
het, in verband met het bovenbedoelde ban• 
delsbelang, aanbeveling den vorm zoodanig 
te kiezen, dat niet de aandacht op het verband 
dier voorschriften met het mond- en klauwzeer 
worde gevestigd van anderen, dan die daarvan 
kennis behooren te dragen . 

7/9 Februari 1911. LIJST van fondsen, vast
gesteld ingevolge art. 92 der Ongevallen 
wet 1901, door den Raad van Toezicht op 
de Rijksverzekeringsbank en goedgekeurd 
door de Ministers van Landbouw, Nijver
heid en Handel en van l"inauciën. 

Door de Ministers van Landbouw, Nijverheid 
en Handel en van Financiën is onder dagtee
kening van 7/9 Februari 1911 goedgekeurd de 
onderstaande, in artikel 92, twe.ede lid, der 
Ongevallenwet 1901 bedoelde lijst van fondsen, 
welke in aanmerking komen voor de belegging 
van gelden der Rijksverzekeringsbank en welke, 
met uitsluiting van andere, in pand kunnen 
worden gegeven door werkgevers, die het 
risico van de bij de genoemde wet geregelde 
verzekering zelf wenschen te dragen, en door 
naamlooze vennootschappen en vereenigingen, 

welke risico's als bovenbedoeld wenschen over 
te nemen. 

LIJST VAN 1<'0NDSEN, ingevolge art. 92 
der Ongevallenwet 1901, door den Raad 
van Toezicht, boooeld in artikel 18 det· 
Ongevallenwet 1901, in zijne verga,dering 
van 9 Janum··i 1911 va.stgeateld. 

a. Obligatiën en certificaten der Nationale 
Schuld; 

b. Obligatiën ten laste van Nederlandsche 
provinciën, gemeenten en waterschappen, 
voor zooveel die in de officieele noteering 
voor den effectenhandel zijn opgenomen ; 

c. Obligatiën ten laste van de kolonie Suri
name en van het Immigratiefonds dier 

kolonie, door den Staat der ederlanden 
onvoorwaardelijk . voor kapitaal en rente 
gewaarborgd ; 

d. Obligatiën uitgege1•en door : 
Rentevoet. 

1. de Maatschappij voor ge-
meentecrediet 4, 3.5, 3, 2.5 
Pandbrieven ten laste van : 

2. de Algemeene Hypotheek-
bank 4, 3.5 

il. de Amsterdamsche Hypo-
theekbank 4.5, 4, 3.5 

4. de Arnhemsche Hypotheek-
bank voor Nederland . 4.5, 4, 3.5 

5. de Bataafsche Hypotheek-
bank 4, 3.5 

6. de Eerste Nederlandsche 
Hypotheekbriefbank . . 4 

7. de Friesch-Groningsche Hy-
potheekba nk . 4, 3.5 

8. de 's-Gravenhaagsche Hy
potheekbank voor Neder-
land. 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 hy
pothecair crediet in Neder, 
land. . . . . . . . . . . 4, 3.5 

13. de Nationale Hypotheekbank 4.5, 4, 3.5, 3 
14. de Nederlandsche 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 Hypotheek-

bank te 's-Gravenhage . . 4.5, 4 
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18. de Utrechtsche Hypotheek
bank 

Hl. de Westlandsche Hypotheek
bank. 

20. de Zuider Hypotheekbank. 
21. de Zuid-Hollandsche Hypo

theekbank . 

Rentevoet. 

4.5, 4, 3.5 

4, 3.5 
4 

4.5, 4, 3.5 

e. Pandbrieven uitgegeven door : 

1. de Mitteldeutsche Boden
kredit Anstalt te Greiz, 5de 
serie. 4 

2. de Preussische Boden Credit 
Actiën Bank te Berlijn, 
serie XVII . 4 

3. de Hongaarsche Boden Cre-
dit Instituut te Budapest 4, 3.5 

4. de Centra! Hypotheken Bank 
Ungarischer Sparcassen te 
Budapest, llde serie 4 

5. de Hongaarsche Hypotheek-
bank te Budapest. 4 

6. de Landes Boden Credit 
Institut für Kleingrund-
besitzer 5 

ï. de Christiania Hypothek en 
Realkreditbank te Christia-
nia, lilde en IV de serie . 4.5 

8. de K. W. 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 

f- Obligatiën uitgegeven door : 

1. de Almelo-Salzberger Spoor-
wegmaatschappij 3.5 

2. de Deli-spoorwegmaatschap-
pij 4 

3. de Electrische Spoorweg-
maatschappij . 4 

4. de Geldersch-Overijsselsche 
Locaalspoorwegmaatschappij 4 

5. de Hollandsche IJzeren 
Spoorwegmaatschappij . 4, 3.5, 3 

6. de Maatschappij tot Ex
ploitat-ie van Staatsspoor-
wegen . 4, 3.5, 3 

7. de Nederlandsche Buurt-
spoorwegmaatschappij . 4 

8. de Neder!. Centraal-Spoor-
wegmaatschappij 4, 3.5, 3 

9. de Zuid-Hollandsche Elec-
trische Spoorwegmaatschappij 4.5 

Rentevoet. 
10. de Ned. Indische Spoorweg-

maatschappij . 4, 3.5, 2.5 
1 11. de Italiaansche Maatschappij 

der iciliaansche Spoorwegen 4 
12. de West-Siciliaansche Spoor-

wegmaatschappij ,5 
13. de Zuid-ltaliaansche Spoor-

wegmaatsch. (serieën 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 Koslow-W oronesch
Rostow Spoor\Vegmaatschap-
pij, serie B. 4 

18. de Lodzer-Fabrik Spoor-
wegmaatschappij Prior. obl. 4 

19. de Moskow-Kasan Spoor-
wegmaatschappij 4.5, 4 

20. de Moskow-Kiew-Woro-
nesch Spoorwegmaatschappij 4.5, 4 

21. de l\foskow-Kiew-Woro
nesch voorheen Kursk-
Kiew Spoorwegmaatschappij 4 

22. de Moskow-Windau-Ry-
binsk Spoorwegmaatschappij 4 

23. de Rjasan-Uralsk Spoor• 
weg maatschappij 4 

24. de Ryhinsk Spoorwegmaat-
schappij 4 

25. de Wladikawkas Spoorweg
maatschappij, leeningen 1885, 
1894, 1895, 1897 en 1898 4 

26. de Wladikawkas Spoorweg-
maatschappij 1909 4-.5 

27. de Russische Zuid-Oost Spoor
wegmaatschappij -leeningen 
1897, 1898 en 1901. 4 

28. de San Antonio & Aransa 
Pass, Railway Co., l ste hyp. 
goud obl. 4 

29. de Atchison Topeka & San
ta-Fé Spoorwegmaatschap-
pij, alg. hyp. goud obl. . 4 

30. de Atchison Topeka & San
ta-Fé Spoorwegmaatschap
pij (Eastern Aklahama), 
lste hyp. goud obl. . 4 

31. de Atchison Topeka & San
ta-Fé Spoorwegmaatschappij, 
convertible goudbonds van 
1905. 4 



32. de Chesapeake & Ohio Spoor
wegmaatschapp\i, 1- 25 858 
gecon. l ste hyp. goud obl. 

33. de Chesapeake & Ohio Spoor
wegmaatschappij, 1-18 481 
18 489-35 080 Alg. hyp. 
goud obli., afl. 1992. 

34. de Chicago & N. W. Spoor
wegmaatschappij (sinking 
fund) goud obl. afl. 1933 

35. de Chicago & N. W. Spoor
wegmaatschappij Madison 
Ext. l ste Hyp. goud obl. 
afl. 1911 . 

36. de Chicago & N. W. Spoor
wegmaatschappij (Menome
nee Ext.) lste Hyp. goud 
obl. afl. 1911. 

37. de Chicago & N. W. Spoor
wegmaatschappij (North
Western Un. Div.) Hyp. 
goud obl. afl. 1917 . 

38. de Chicago & N. W. Spoor
wegmaatschappij (Winoma & 
St. Peter Div.) Hyp. goud 
obl., afl. 1916 

39. de Chicago Burlington & 
Quincy Railway C0 ., goud 
obl. per 1949. 

40. de Chicago Milwaukee & 
St. Paul Spoorwegmaat
schappij Western Division 
lste hyp. goud obl., afl. 1921 

41. de Chicago Milwaukee & St. 
Paul Spoorwegmaatschappij 
(Chic. & Lake Sup. Div.) 
l ste hyp. goud obl., afl. 1921 

42. de Chicago Rock Islands & 
Pacific Spoorwegmaatschap
pij lste en refund. hyp. goud 
obl., afl. 1934 

43. de Chicago & Erie Spoor
wegmaatschappij 1 ste hyp., 
goud obl. ' . 

44. de Cleveland, Akron & Co
lumbus Spoorwegmaatschap
pij, algemeene l ste hyp. 
goud obl., afl. 1927 . 

45. de Denver & Rio Grande 
Spoorwegmaatschappij, lste 
gecons. hyp. goud obl., afl. 
1936 . 

46. de Denver & Rio Grande 
Spoorwegmaatschappij, lste 
gecons. hyp. goud obl., afl. 
1936 .. 
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5 

4.5 

5 

7 

7 

7 

7 

3.5 

5 

5 

4 

5 

5 

4 

4.5 

47. de Denver & :Rio Grande 
Spoorweglllaatschappij, Im
pr. hyp. goud obl. afl. 1928 

48. de Des Moines & Fort Dodge 
Spoorwegmaatschappij, l ate 
hyp. goud obl. . 

49. de N. Y. Pennsylvania & 
Ohio Spoorwegmaatschappij , 
bevoorr. lste hyp."goud obl. 
1935. 

50. de Grand Trunk Western 
Railway Co., lste hyp. 50 
jarige goud obl. 1950 . 

51. de lliinois Centra! Spoorweg
maatschappij Ooll. goud 
obl. 1952. 

52. de idem goud obl. 1953, 
nos. 1-21 679 en 22.001-
28,000. 

53. de idem (Louisville div. and 
term.) lste mortgage goud 
ob'. 1953. 

54. de idem (St. Louis div. and 
term.) lste mortgage goud 
obl. 1951. 

55. de Kansas City Southern 
Railway C0 ., l ste hyp. obl. 
1950. 

56. de St. Louis & Caïro Spoor
wegmaatschappij, lste hyp. 
goud obl. 1931 . 

57. de St. Louis & South. 
Western Spoorwegmaatsch., 
lste hyp. goud trustb. 1989 

58. de Louisiana & Arkansas 
Railway Co., lste hyp. goud 
obl. . 

59. de Louisville & Nashville 
Spoorwegmaatschappij, l ste 
hyp. goud obl. (South. 
Eastern, St. Louis div.) 1921 

60. de idem (Collateral Trust), 
late hyp. goud obl. 1931 

61. de Louisville & Nashville 
Spoorwegmaatschappij, l ste 
hyp. goud obl. (Mobile & 
Montgommery) 1945 .... 

62. de St. Louis & San Fran
cisco Spoorwegmaatschappij 
(Missouri West Div.), l ste 
hyp. goud obl. 1919. 

63. de idem Alg. hyp. goud 
obl. 1931. 

64. de idem Gecons. hyp. obl. 
1996. 

65. de idem Ref. Mortgage goud 
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obl. 1951, nos. 1-42,625, 
45,549-52,770, 52,971-
54,018, 54,088-54,318, 
54,397-56,427, 56,470-
57,429, 58,638- 61,105 

66. de idem (St. Louis, Wichita, 
Western), l ste hyp. goud 
obl. 1919. 

67. de Mexican Int. Railr. C,'<> , 

Prior. Lien Sterling obl. 1947 
68. de Minneapolis, St. Louis 

Spoorwegmaatschappij, l ste 
gecons. goud obl. 1934 

· 69. de Missouri Kans. & 'l'exas 
Spoorwegmaatschappij, l ste 
hyp. goud obl. 1990 

70. de idem (Dallas & Waco), l.ste 
hyp. goud obl. 1940. 

71. de National Railroad 0>. of 
Mexico Prior. Lien, goud obl. 
1926. 

72. de National Railroad O>. of 

Rentevoet. 

4 

6 

4.5 

5 

4 

5 

4.5 

Mexico. l • gec. goud obl. 1951. 4 
73. de New-York Centra! & 

Hudson Spoorwegmaatsch. 3.5 
74. de Norfolk & Western Rail 

way C0 ., lste gec. goud obl. 
1996. 4 

75. de Norfolk & Western Rail
way 0>., divisional first Lien 
& Genera! mortgage goud 
honds · . 4 

76. de Northern Pacific Rail
way 0>. Prior. Lien, goud 
honds 1997. 4 

77. de Oregon & Calif. Spoorweg
maatschappij. l ste hyp. goud 
obl. 1927. 5 

78. de Oregon Short Line Railw. 
O>., l ste hyp. goud obl. l!l46 5 

79. de San Francisco & Northern 
Pacific Spoorwegmaatschap-
pij, l ste hyp. goud obl. 1919 5 

80. de St. Paul Minneapolis & 
Manitoba Spoorwegmaat sch. 
gec. hyp. goud obl. 1933. 6 

81. de idem gec. hyp. goud obl. 
1933 4, 4.5 

82. de St. Paul Minneapolis & 
Matitoba Spoorwegmaat
schappij, (Montana Centra!) 
lste hyp. goud obl. 1937, 
nos. 1-4500, 5001-6500 6 

83. de idem l ste hyp. goud 
obl. 1937, nos. 4501-5000, 
6501-8000. 5 

84. de idem (Montana Ext.), 
lste hyp. goud obl. 1937 

85. de idem (Pacific Ext.), lste 
hyp. goud obl. 1940. 

86. de Pennsylvania Railroad 
O>., converteerbare goud obl. 

· 87. de Pittsburg Cincinnati & 
St. Louis Spoorwegmaat
schappij, gec. hyp. goud 
obl. 1940. 

88. de Southern Pacific Com
pany Collat. trust goud 
obl. 1949. 

89. de Centra! Pacific Railw. 
C,'<> ,, lste ref. hyp. obl. 1949 

90. de Centra! Pacific Railw. 
0>. Mortgage goud obl. 1929 

91. de Centra! Pacific Railw. 
O>. Through Short Line, 
l ste hyp. goud obl. nos. 1-
1400. 

92. de Southern Pacific Spoor
wegmaatschappij (van Cali
fornië), lste hyp. Landgrant 
Mortgage goud obl. , seriën 
E- F 1912. 

93. de 'outhern Pacific Railroad 
O>., lst-e refunding hyp. 
goud obl. 955 . . - . 

94. de Texas & New-Orleans 
Spoorwegmaatschappij (Sa
bine Div.), l ste hyp. goud 
obl. 1912. 

95. de Southern Railway O>., 
l ste gec. Mortgage & Collat. 
trust Bonds 1994. 

96. de Union Pacific Spoorweg
maatschappij lste hyp. Land
grant obl. 1947 . 

97. de idem l ste Lien con v. goud 
obl. 1911. 

98. de Utah & Northern Spoor
wegmaatschappij, lste hyp. 
goud obl. 1926 . 

99. de Western N. Y. & Penns 
Spoorwegmaatschappij, lste 
hyp. goud obl. 1937. 

100. de idem genera! Mortgage 
honds 1943. 

101. de Canadian Pacific Spoor
wegmaatschappij, lste hyp. 
obl. 1915. 

102. de idem (Atlantic & N. W. 
Spw. ), l ste hyp. obl. 1937 

103. de idem Algoma Rranch 
Spw. l ste hyp. obl. 1937 
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Rentevoet. 
104. de idem (Landgrant) obl. 

Rentevoet 
maatschappij, lste hyp. goud 

1938. . ........ . 3.5 obl. per 1934. . . . . . . 4.5 
105. de Manitoba South. Western 

Colonisation Spoorwegmaat
schappij, l ste hyp. goud 

g. Obligatiën uitgegeven door : 
1. de Illinois Centra! Spoor

wegmaatschappij Cafro brid-
obl. 1934 . . .. . . .. . 5 ge goud obl. . . . . . . . 4 

106. de Toronto Grey & Bruce 
Spoorwegmaatschappij, lste 
hyp. obl. 2882 . . . . . . 

2. de Louisville & Jeffersonville 
Bridge Co., lste hyp. goud 

4 obl. 1945. . . . . . . . . 4 
107. de Vera Cruz Spoorweg-

8 Februari 1911. W11.T, tot vaststelling van het vierde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1911. S. 60. 

Bij deze. wet wordt het IV de hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienst• 
jaar 1911, betreffende het Departement van Ji,stitie, vastgesteld, zooals hierna verkort volgt: 

l• A~'D.: Kosten van het Departement .......... . ...... f 286,166.60 
2• Kosten van de rechterlijke macht. . . . . . . . . . . . . . . ,, 2,662,806.-
8• Kosten van het Hoog Militair Gerechtshof en de auditiën in de 

militaire arrondissementen . . . . . . . . . . . . . . . . . 64,100.-
4• Kosten van den Centralen Raad van Beroep en van tle Raden 

van Beroep . ... . 
Gerechtskosten . . . . 
K osten van algeme1:11e of ltijkspolitie en in zake van Jacht en 

visscherij . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . 
Kosten van gevanirenisseu cn Rijkswerkinrichtingen 
Kosten van het Rijkstucht- en opvoedingswezen . 
Gebouwen .............. . 
Pensioenen, wachtgelden, gratificatiën enz. 
Verschillende uitgaven . . . . . . 
Onvoorziene uitgaven . . . . . . . . . . 

Totaal van het IVde Hoofdstuk 

207,260.-
421,000.-

,, 1,788,718.
" 2,608,728.
" l ,î80,032.5U 

666,162.-
691,764.-
47,112.60 
60,000.-

f 11,006,827.50 

8 Februari 1911. W11.-r, tot WIJZtgrng, aanvulling en verhooging van het vierde hoofdstuk 
der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1910. S. 61. 

Bij deze wet wordt de omschrijving van een artikel gewijzigd ; wordt een artikel verhoogd 
en één artikel verminderd en wordt een nieuw artikel ingevoegd. 

Ten gevolge hiervan wordt het totaal van de IXde afdeeling van het IVde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1910 zoomede het eindcijfer van dit hoofdstuk ver
hoogd met f 4062. 

8 Februari 1911. Win, tot verhooging van het vie-rd~ hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1910. S. 62. 

Bij deze wet worden eenige artikelen verhoogd ; tengevolge hiervan worden de totalen van 
de Vlllste, I:X:de en Xde afdeeling van het IVde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1910 verhoogd respectievelijk mot f 190,000, f 76,000 en f 26,000 en het eindcijfer 
van dat hoofdstuk met f 291,000. 

9 Februari 1911. W11.T, tot vaststell ing van het vijfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1911. S. 63. 

Bij deze wet wordt het Vde hoofdstuk der begroeting van Staatsuitgaven voor het dienst
jaar 1911, betreffende het Depa,·temenf van Binnenlandsche Zaken, vastgesteld, zooals hierna 
verkort volgt : 

l• AFD.: Kosten van het Departement. Art. 1-6 . . . . . . . . . . . . f 217,310.60 
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2• AFD.: Binnenlandsch Bestuur. 
a. Kosten van het provinciaal bestuur voor zoover deze ten laste van het Rijk komen. 

Art. 7- 9. Noordbrabant. 
10-12. Gelderland .. 
13-16. Zuidholland . 
16-18. N oordholland . 
19-21. Zeeland . 
22-24. Utrecht . 
26-27. Friesland. 
28-30. Overijssel 
31-33. Groningen 
34-36. Drenthe . 
37-39. Limburg 
40 Uitkeering aan de provinc1en, krachtens artikel 72 der wet v11n 

17 Jur!i 1906 (Staatsblad n•. 210) •. . .. ... 
b. Verdere uitgaven betrekkelijk het binnenlandsch bestuur. Art. 41-66 .. 

38 AFD.: Volksgezondheid en Armwezen. 

f 12,660.-
14,600.-
16,060.-
16,100.-
20,800.-
11,660.-
12,460.-
11,260.-
11,700.-
10,600.-
10,700.-

627,048.60 
228,976.-

f 1,004,273.50 

a. Volksgezondheid en volkshuisvesting. Art. 66-81 f 862,668.-
b. Krankzinnigen. Art. 82-91 . . . . . . 463,660.-
c, Armwezen . Art. 92-94 . . . . . . . . . . . . 715,300.-
d. Verdere uitgaven betreffende volksgezondheid en armwezen. A rt. 96- 102. ,. 72,060.-

f 2,093,668.-

4• A1m. : Militie en Weerbaarheid. Art. 103- 109 . . .... .. .... f 80,676.-
5• Hooger en Middelbaar onderwijs . 

Hooger onderwijs. A. Rijks-universiteiten. 

Art. 110-113 I. Rijks-universiteit te Leiden. . . ,. 1,163,887.-
114-116 II. Rijks -universiteit te Utrecht . . . . . . . ,. 1,028,839.-
ll 7-119bis. UI. Kijks-universiteit te Groningen. . . . . . 709,006.-
120-121 IV. Verdere uitgaven betrekkelijk de Rijks-universiteiten. ,. 14,900.-
122-126 B. · Technische Hoogeschool • . . . . . . . • . • • • . . ,. 1,083,870.83 

C. Verdere uitgaven betrekke/,ijk het Hooger onder-wijs. 
Art. 127. Kosten der opleiding van leeraren voor het H ervormd Kerkgenoot

schap vanwege dat genootschap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Art. 128. Kweekscholen der godgeleerdheid voor de Evangelisch-Luther

schen en Remonstranten. mitsgaders kosten van opleiding van studenten bij 
de Hersteld-Evangelisch-Lutherschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 

Art. 129. Seminariën voor het Roomsch-Katholiek kerkgenootschap . . 
Art. 130. Toelagen voor en verdere uitgaven in verband met godgeleerd

en godsdienstonderwijs voor de Israëlietische kerkgenootschappen . . . . . . 
Art. 131. Tegemoetkoming in de kosten van tle voorziening in onderwijs

lokalen aan besturen van instellingen, stichtingen of vereenigingen voor bij 
zondere Universiteiten, bedoeld in art. 197 der Hooger-Onderwijswet . . . . 

Art. 132. Kosten der gouden eerepenningen voor bekroonde prijsvragen, 
uitgeschreven door de Rijksuniversiteiten en de Technische Hoogeschool, be
doeld in de artikelen 37 en 84 der Hooger-Onderwijswet. . . . . . 

Art. 133. Beurzen voor studeerenden aan bijzondere Universiteiten, bedoeld 
in art. 198 der Hooger-Onderwijswet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Art. 134. Reia-, verblijf- en bureelkosten der leden van de commissie van 
toezicht op de bijzondere leerstoelen en de bijzondere Universiteiten, bedoeld 
in artik~l 201 der Hooger-Onderwij swet . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Art. 135. Beurs ter begeving van den Heer van ,varmond en uitkeering aan 
dezen voor de armen dier gemeente, ten gevolge van destijds aan de hoogeschool 
te Leiden gekomen goederen, die later zijn te gelde gemaakt . 

Art. 136. Jaarwedde van een \nspecteur der gymnasia 

42,374.54 

8,706.-
13,580.-

19,600.-

4,000.-

1,000.--

3,500.-

500.--

390.-
4,000.-
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Art. 137. Reis-, verblijf- en bureelkosten van den inspecteur der gymnasia. J l ,500.-
Art. 138. Subsidiën aan gemeenten ten behoeve van hare gymnasia bedoeld in 

art. 8 der Hooger-Onderwijswet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265,000.--
Art. 139. Subsidiën aan besturen van bijzondere gymnasia, bedoeld in artikel 

168 der Hooger-Onderwijswet . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . 130,~00.--
Art. 140. Reis- en · verblijfkosten, vacatiegelden en verdere uitgaven der 

gecommitteerden bedoeld in art. 11 en 157, en der commissie bedoeld in art. 12 
der Hooger-Onderwijswet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,000.-

11f iddelbaar onderwijs. 

a. Schooltoezicht. 

Art. 141. Jaarwedden van vier inspecteurs van het middelbaar onderwijs en 
van een ambtenaar toegevoegd aan een hunner . . . . . . . . . . . . . . 

Art. 142. Reis-, verblijf- en bureelkosten van de inspecteurs van het mid
delbaar onderwijs en reis- en verblijfkosten van een ambtenaar toegevoegd 
aan een hunner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

b. Hoogere burgerscholen. 

Art. 143. Jaarwedden, verloftraktementen, toelagen en belooningen der 
leeraren, beambten en bedienden bij de Rijks- hoogere burgerscholen . . . . 

Art. 144. Aankoop van grond en gebouwen, huur en lasten van gebouwen, 
aanbouw en onderhoud van gebouwen en terreinen, vuur en licht, hulpmid
delen voor het onderwijs, boeken en leermiddelen ten behoeve van onver
mogende leerlingen, lokaalbehoeften, reis- en verblijfkosten, personeele hulp, 
schrijfloonen en verdere uitgaven ten behoeve der Rijks-hoogere burgerscholen. 

Art. 145. Subsidiën aan gemeenten t en behoeve van hare hoogere burger-
scholen .... · .. ..... ............. ..... . 

Art. 146. Subsidiën aan besturen van bijzondere hoogere burgerscholen 

c. Scholen voor vakopleiding en teeken-~cholen. 

Art. 147. Subsidie ten behoeve van de middelbare technische school "Am-
sterdam" (tevens kweekschool voor machinisten) . . . . . . . . . . . . . 

Art. 148. Subsidie ten behoeve van eene middelbare technische school 
voor scheepsbouw, werktuigbouw en suikertechniek te Dordrecht. . . . . . 

Art. 149. Subsidie ten behoeve van de Nederlandsche school voor nijver
heid en handel en van de textielschool te Enschedé . . 

Art. 150. Subsidie ten behoeve van de Academie voor Beeldende Kunsten 
en Technische Wetenschappen te Rotterdam . . . . . . • . • . . . . .. 

Art. 151. Subsidie ten beho~ve van de middelbare technische school voor 
de bouwkunde te Utrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Art. 152. Subsidiën aan scholen voor zeevaartkundig onderwijs. 
Art. 153. Subsidiën aan inrichtingen voor handelsonderwijs 
Art. 154. Subsidiën aan industriescholen voor meisjes. . . 
Art. 155. Subsidiën aan scholen voor ambachtsonderwijs . 
Art. 156. Subsidiën aan teekenscholen benevens medailles voor leerlingen 

dier scholen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Art. 157. Subsidiën aan scholen voor speciale vakken. . . . . . . . 
Art. 158. Jaarwedden, verloftraktementen, toelagen en belooningen van 

directeur en leeraren der Rijksrietvlechtschool te Noordwolde . . . 
Art. 159. Aankoop van grond en gebouwen, huur en lasten van gebouwen, 

aanbouw en onderhoud van gebouwen en terreinen, vuur en licht, hulpmid
delen voor het onderwijs, boeken en leermiddelen ten behoeve van onvermo
gende leerlingen, lokaalbehoeften, reis- en verblijfkosten, personeele hulp, 
schrijfloonen en verdere uitgaven ten behoeve van de Rijksriet,vlechtschool 
te Noordwolde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Art. 160. Kosten van oprichting en instandhouding eener Rijksschool voor 
leerlooiers en schoenmakers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17,200.--

9,800.-

824,276.50, 

128,590.-

265,500.-
47,000 -

35,000.-

20,000.-

29,000.-

15,000.-

17,500.-
62,285.-

101,710.-
134,390.-
637,026.-

198,429.-
43,985.--

9,200.--

76,050. -

10,000.-
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· d. Subsidiën voor speciale inrichtingen en vereenigingen voor middelbaar onderwijs. 

Art. 161. Subsidiën voor speciale inrichtingen en vereenigingen voor middel
baar onderwijs . . . . . . • . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . f 

Art. 162. Subsidiën aan vereenigingen ter bevordering van het leerlingwezen. 

e. Kosten ·van examens. 

Art. 163. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden van de com
missiën tot het afnemen der eindexamens voor de hoogere burgerscholen be
nevens verdere kosten van die examens . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Art. 164. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden van de com
missiën tot het examineeren van hen die wenschen te ontvangen eene akte 
van bekwaamheid voor het middelbaar onderwijs, eene der akten van be
kwaamheid vermeld in art. 86 der wet tot regeling van het lager onder
wijs, benevens verdere kosten van die examens . . . . . . . . . . . . 

24,100.-
6,410.-

80,000.-

80,000.-

Verdere uitgaven betrekkelijk het hooger en middelbaar onderwijs in het algemeen. 

Art. 165. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden van de com
m1ss1e tot het examineeren van hen die een diploma van geëxamineerd en 
beëedigd landmeter werischen te ontvangen, benevens verdere kosten van 
die ·examens . . . . 300.-

/ 7,375,402.87 

Vlde AFD., : Lager onderwijs. 
Art. 166. Jaarwedden van drie inspecteurs van het lager onderwijs . . . / 
Art. 167. Reis-, verblijf- en bureelkosten der inspecteurs van het lager 

onderwijs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 
Art. 168. Jaarwedden en belooningen van de districts-schoolopzieners. . . 
Art. 169. Reis-, verblijf- en bureelkosten van de districts-schoolopzieners. 
Art. 170. Reis-, verblijf - en bureelkosten of abonnement deswege van en 

toelagen aan de arrondissements-schoolopzieners . . . . . . . . . . . . . . 
Art. 171. Kosten der vergaderingen van de ambtenaren, aan wie het toe

zicht op het lager onderwijs is opgedragen bij artikel 90 der wet tot regeling 
van het lager onderwijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Art. 172. Jaarwedden, toelagen en belooningen der onderwijzers en bedien
den bij de Rijkskweekscholen tot opleiding van onderwijzers en van onder
wijzeressen en bij de daaraan verbonden leerscholen benevens tegemoetkoming 
in de huishuur van onderwijzers bij de leerscholen . . . . . . . . . . . . 

Art. 173. Toelagen voor huisvesting en verpleging van kweekelingen, 
opgeleid bij de Rijkskweekscholen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Art. 174. Aankoop en stichting van gebouwen; huur en onderhoud van 
gebouwen en terreinen ; vuur en licht ; hulpmiddelen voor het onderwijs ; 
lokaalbehoeften; personeele hulp en schrijfloonen, buitengewoon toezicht, het 
gebruik maken van bad- en zweminrichtingen en verdere uitgaven ten be
hoeve der Rijkskweekscholen en daaraan verbonden leerscholen. . . . . . . 

Art. 175. Subsidiën voor kweekscholen tot opleiding van onderwijzers ·en 
onderwijzeressen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Art. 176. Rijksnormaallessen tot opleiding van onderwijzers en onderwijze-
ressen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Art. 177. 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 . . . . . . . . . . . . . . . 

Art. 178. Subsidiën en toelagen aan de arrondissements-schoolopzieners 
ten gevolge van art. 23 van het Koninklijk besluit van 7 Juni 1906 (Staats
blad n°. 126). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Art. 179. Jaarwedden, belooningen · en tegemoetkoming in de huishuur va:~ 
onderwijzers bij de Rijks- lagere scholen te Weststellingwerf, te Steenwijker-

12,000.-

4,000.-
78,000.-
24,100.-

152,000.-

150.-

275,950. -

205,050. -

69,255.-

525,000.-

543,500.-

265,000.-

15,000.-
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wold en te Vledder, benevens belooning dier onderwijzers voor het geven van 
herhalingsonderwijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · f 19,050.-

Art. 180. Onderhoud van gebouwen en terreinen, vuur en licht; hulpmid
delen voor het onderwijs ; lokaalbehoeften ; buitengewoon opzicht ; personeele 
hulp; schrijfloonen en verdere uitgaven voor de Rijks- lagere scholen te 
Weststellingwerf, te Steenwijkerwold en te Vledder . . . . . . . . 5,980.-

Art. 181. Subsidiën aan gemeenten tot bestrijding van jaarwedden van 
onderwijzers en onderwijzeressen bij de lagere scholen . . . . . . . . . . . 72,295.-

Art. 182. 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, 
zoomede tegemoetkoming aan gemeenten wegens verlies van die bijdrage . . ,.12,110,000.

.4.rt. 183. Bijdrage aan de gemeenten voor de kosten van haar lager onder-
wijs, te weinig genoten over 1909 ten gevolge van art. 48 der wet tot regeling 
van het lager onderwijs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125,500.-

Art. 184. Bijdrage aan de gemeenten in de aan de onderwijzers uit te 
keeren belooning wegens het geven van herhalingsonderwijs . . . . . . . 178,560.· -

Art. 185. Tijdelijk subsidie aan gemeenten, door de uitgaven tot eene 
behoorlijke inrichting van haat lager onderwijs vereischt, onbillijk bezwaard 
overeenkomstig art. 53 der wet tot regeling van het lager onderwijs. . . . . 700,000.-

Art. 186. Bijdrage aan bijzondere scholen, ten gevolge van art. 59 der 
wet tot regeling van het lager onderwijs, voorschot op die bijdrage, zoomede 
tegemoetkoming aan besturen van zoodanige scholen wegens verlies van die 
bijdrage . . . . . . . . . . . ·. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ,, 7,000,000.-

Art. 187. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden van de com
missiën tot het examineeren van hen die wenschen te ontvangen eene der 
akten van bekwaamheid, vermeld in art. 77 onder a en b of eene akte van 
bekwaamheid voor de handwerken, voor de vrije en orde-oefeningen der gym
nastiek of voor het handteekenen, vermeld in art. 87 der wet tot regeling van 
het lager onderwijs, benevens verdere kosten van die examens . . . . . . . 152,000.-

Verdere uitgaven betrekkelijk heJ, onderwijs in het algemeen. 

Art. 188. Reis- en verblijfkosten en verdere uitgaven ten behoeve van de 
commissie, benoemd btj Koninklijk besluit van 22 Juni 1909 n°. 26 . . . . 

Art. 189. Subsidiën ten behoeve van scholen voor zwakzinnigen ... 
Art. 190. Kosten, voortvloeiende uit de bevordering van het invoeren van 

bewegingsspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Art. 191. Verschillende uitgaven voor speciale inrichtingen voor onderwijs, 

gratificatiën, hulp- en aanmoedigingsmiddelen . . . . . . . . 
Art. 192. Kosten van vervaardiging, inpakking en verzending van pleister

afgietsels ten behoeve van inrichtingen van onderwijs . . 

7° AFD.: 
S• 
ge 

Kunsten en Wetenschappen. Art. 193-233 ......... . 
Pensioenen, toelagen, gratificatiën, wachtgelden, enz. Art. 234-241. 
Onvoorziene behoeften. Art. 242 . . . 

Totaal van het Vde Hoofdstuk . . . f 36,404,106.37 . 

500.-
90,000.-

20,000.-

41,400.--

500.-

/22,684, 790.
/ 1.158,086.
" 1,760,001.60 

40,000.-

9 Feb.-uari 1911. WET, tot wijziging rnn de 
wet van den 22sten Mei 1905 (Staatsblad 
n•. 141). S. 54. 

. dat het wenschèlijk is de artikelen XXVI en 
XXVII der wet van 22 Mei 1906 (5taafsblad 
n°. 141) te wijzigen; 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1909/10, n•. 240, 1-4 ; 
1910/11, n•. 35, 1-3. 

Hand. id. 2• Kamer 1910/11, bladz. 1369. 
Hand. id. 1• Kamer 1910/11 , b/adz. 209, 265, 

397. 
WIJ WlL'ijELMINA ENZ .. . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
1911. 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. In artikel XXVI der wet van 22 Mei 

1906 (Staatsblad n°. 141) worden de woorden 
"binnen vijf jaren na de inwerkingtreding van 
deze wet" vervangen door het woord "nader". 

2. Artikel XXVll der wet van 22 Mei 1906 
(Staatshlad n•. 141) wordt gelezen als volgt : 

4 
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"Een voorstel van wet tot nadere regeling 
van het bepaalde omtrent de vakken van de 
faculteit der Godgeleerdheid aan de Rijksuni
versiteiten wordt nader bij de Staten-Generaal 
ingediend." 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 9den Febru

ari rn11. 
(get. ) W I L H E L M INA. 

De Minister van Bin11e11/andsche Zaken, 
(get.) HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 24 Febr. 1911.) 

9 Febn•ari 1911. WET, tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
eigendommen, noodig voor en ten behoeve 
van het verbreeden van de Nachtegaal-
straat te Utrecht. 55. 

9 Ji'ebrua;i 1911. Ww.T, tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
eigendommen, noodig voor het verplaatsen 
van markten naar het Paarden veld en naar 
het Vreeburg te Utrecht. S. 56. 

9 Februari 1911. MI SIVE rnn den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Com
missarissen der Koningin in de provinciën, 
betreffende attestatiën de vita voor West
Indische gepensionneerden. 

Als gevolg van het inwerking treden van 
de wetten van 7 November HHO. houdende 
regeling van de wijze van beheer en verant• 
woording van de geldmiddelen der Koloniën 
Suriname en Curaçao (Nederlandsch ' taatsblad 
1910, n°. 315 en 316) zal in den vervolge de 
betaalbaarstelling van de in Nederland te be
talen pensioenen en van de daarmede gelijk
staande onderstanden, toegekend ten laste van 
de geldmiddelen van ge11oemde Koloniën, 
welke tot nu toe bij bevelschriften geschiedde, 
voortaan plaats vinden door middel van be
taalsrollen, zoodat de West-Indische gepen
sionneerden - evenals de Oost-Indische -
voortaan bij de betaal meesters, in stede vun bij 

het departement van Koloniën eene attest11tie 
de vita zulle.IJ moeten overleggen ten einde 
hun pensioen of onderstand te kunnen ont
vnngen. 

Ten gevolge van deze nieuwe regeling kan 
voor de W est-Ind ieche-gepensionneerden het 
thans in gebruik zijnde model attestatie de 
vita niet meer dienen en wordt daarvan voort
aan een ander model vereischt, waarop tevens 
eeno quitantie voor het te ontvangen bedrag 
voorkomt. 

Deze nieuwe W eet-Ind ische attestatie de v ita 

zal ter onderscheiding van de andere worden 
gedrukt met bruinen inkt. 

Aange?.ien deze attestatiën benoodigd zullen 
zijn voor de betaling van de West-Indische 
pensioenen en onderstanden welke o. a. reeds 
onj\'eveer 22 Maart a.s. plaats heeft en het 
opmaken en onderteekenen van die stukken 
door den Burgemeester van de woonplaats 
van de(n) gepensionneerde behoort te geschie
den op of nà den 1•n van die maand, heb ik 
de eer U. H . E. G . te verzoeken, de burge
meesters reeds nu met het vorenstaande in 
kennis te willen stellen, opdat van nu af geen 
oude modellen meer worden uitgereikt. 

Zoodra de attestatiën de vita overeenkom
stig het nieuwe model ?.uilen zijn gedrukt, 
zal de Minister van K oloniën, op wiens verzoek 
vorenstaande uitnoodiging geschiedt, de noo
dige exemplaren aan U. H. E. G. doen toe
komen, om ze aan de gemeentesecretariën na 
aanvraag te verstrekken. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Voor den Minister, 

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

10 Februat·i 1911. BESLUIT, houdende nadere 
bepalingen omtrent het verleenen van 
teruggaaf van accijns voor suiker, gebezigd 
voor de bereiding van eetwaren en dran
ken, die naar het buitenland worden uit
gevoerd. ' . 57. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 18 Januari 1911, n•. 98, Afdee
ling Accijnzen ; 

Gezien artikel 83 der Suikerwet en artikel 
XV der wet van 24 Juli 1903 (Staatsblad n°. 248) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
31 Januari 1911, n•. 15); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi 
nister van Financiën van 6 Februari 1911, 
no. 50, afdeeling Accijnzen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 

Artikel 10 van het Kouinklijk besluit van 
5 Augustus 1897 (Staatsblad no. 186) wordt ge
lezen als volgt : 

"Het is verboden het gehalte, het bruto of 
het netto gewicht te hoog of te laag aan te 
geven. 

Verschillen van niet meer dan 5 ten honderd 
van hetgeen is aangegeven, worden niet als 
overtred ing vun dit verbod beschouwd." 

Onze Minister van Financiën is belast met 
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uitvoering van dit besluit, · hetwelk in het 
Staat.Yblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's Gravenhage, den l0den Februari 1911. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, 
(gel.) KOLK.MAN. 

( Uitgeg. 23 Febr. 1911 .) 

10 F ebruari 1911. ARREST van den Hoogen 
Raad: 

Onder de werkelijke waarde, waarvan 
art. 40 Onteig.wet gewaagt, kan niet ge· 
bracht worden de waardevermeerdering 
teweeggebracht door niets anders dan het
geen de onteigenaar zelf aan legt . 

Geen wetsbepaling dwingt den rechter 
zich te richten naar de prijzen die in de 
omgeving voor soortgelijke terreinen wor
den besteed en niettegen staande het aan
bod door de on teigenende partij gedaan 
blijft de rechter vrij in de bepaling der 
waarde van het te onteigenen goed . 

De Hooge lfa!cd enz. : 
Overwegende, dat door eischeresse tegen het 

bestreden vonnis als middelen van cassatie 
zijn aangevoerd : 

I. Schending of verkeerde toepassing van 
de artt. 151 en 161 der Grondwet, de artt. 27, 
37 en 40 der wet van 28 Aug. 1851 (Stbl. 125), 
59, :.!35 en 236 B. R., 20 der wet van 18 April 
18:.!7 (Stbl. :.l0) op de samenstelling der Rechter
lijke Macht en het beleid der Justitie, 1960, 
1962 en 1963 B. W. en voor zooveel noodig 
ook van de artt. 27 en :.l8 der Woningwet, 
doordien de Rechtban k bij de vaststelling der 
schadeloosstelling : 

A. ten aanzien van alle de onbebouwde per
ceelen van eischeres ten onrechte geen reke
ning heeft gehouden met de alge,neene exploi
tatiewaarde dier perceelen, tl . i., :net de waarde 
die de bedoelde landerijen hebben voor ver
schille11de wijzen van exploitatie, meer bijzonder 
voor ondernemingen van industrieelen, com
mercieelen eu particulieren aard als die waar
voor z ij on teigend worden - haven en bouw
terrein exploitatie - en welke niet bepaald 
en in geen geval uitsluitend tot den werk
kring ePner gemeente behooren ; 

B. ten aanzien van de perceelen Rotterdam 
(Uhnrlois) sect ie A, nos. 178, 179, 182, 183, 
184, 185, 186, 654, 609 en 1480, ten onrechte 
ook geen rekening heeft gehouden - terwijl 
de Rechtbank ten aanzien van de ·perceelen 
Rotterd ,tm (Charlois) Sectie .A., nos. 14 75 en 
H 7() daarbij zonder eenigen grond en dus 

mede ten onrechte is afgeweken zelfs van de 
minste waardeering van de meerderheid der 
deskundigen - met de zoogenaamde "over
_qangswaard,' tusschen die van cultuurland en 
bouwterrein, m. a. w. met de verhoogde relele 
waarde, de meerdere ruil- of verkoopswaarde 
boven de gebruiks• of cultuurwaarde, welke 
de evenbedoelde landerijen sedert lang be
zitten als noodzakelijk gevolg van hunne I igging 
binnen het uitbreidingsterrein der · nabij de 
bebouwingen, havenwerken, handelsinrichtin
gen en industrieele ondernemingen van eene 
?.ich voortdurend naar alle zijden en meesten
deels naar het westen uitbreidende handels
en havenstad, welke verhoogde reëele waarde 
wordt weergevonden in de prijzen, die: 

1°. gedurende een aantal jaren aan deze ont
eigening voorafgaande, zoo door de gemeente 
Rotterdam zelve voor terreinen onmiddellijk 
naast dttze perceelen gelegen, als door anderen 
voor naasten in de omgeving en zeer veel 
verder gelegen terreinen zijn besteed geworden : 

2°. ook thans door de gemeente Rotterdam 
zelve bij deze onteigening · voor de rondom 
deze perceelen gelegen terreinen in der minne 
zijn betaald geworden; en volgens eigen erken
ning der gemeente Rotterdam, blijkens haar 
aan bod voor schadeloosstelling boven de cul · 
tuurwaarde ook aan de onderwerpelijke per
ceelen behoort te worden toegekend ; 

C. ten aanzien van alle de onbebouwde 
perceelen van eiscberes ten onrechte als van 
groot gewicht heeft doen gelden de omstandig
heid "dat zij niet zijn opgenomen in het in
gevolge art . 28 der Woningwet door de gemeente 
Rotterdam gemaakt plan van uitbreiding", 
door welke omstandigheid volgens de Recht
bank - mede ten onr!>chte - de mogelijkheid 
zou zijn afgesneden dat de onderwerpelijke 
perceelen waarde als gewoon bouwterrein ver
krijgen , en zulks terwijl van algerneene bekend
heid is dat door den Raad der gemeente 
Rotterdam voor den geheelen linker Maasoever 
nininier een zoodanig uitbreidingsplan is op
gemaakt en vastgesteld, doch daaraan juist een 
,qedeelte is ondergeschoven in den vorm van het 
in 1907 eindelijk openbaar gemaakt plan voor 
den aanleg der Waalhaven cum annexis, het
welk tegelijkertijd uitbreiding der stedelijke be
bouwing beoogt en omvat en daarin zelf een 
groot gedeelte der perceelen van eischeres daar
voor beeft begrepen ; 

D. ten aanzien van de perceelen Rotterdam 
(Charlois) Sectie A, nos . 178, 179, 182, 183, 
184, 185 en 186 teu on rechte - hebbende de 
Rechtbank voor andere in de nabijheid gelegen 
perceelen die omstandigheid dan ook te. recht 

4• 
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niet in rekening geleden - heeft aangenomen, 
dat de tegenwoordige zelfs in het geheel niet 
nader aangeduide "bouwverordening", aan de 
exploitatie van deze perceelen als bou wterroin 
in den weg staat, en dan ook in het geheel 
niet heeft · aangegeven waa,·om en in hoever 
zulks het geval zoude zijn, ondanks door alle 
deskundigen eene waardeering met inacht · 
neming der plaatselijke verordeningen en van 
de daaruit eventueel voor de eischeres voort
v loeiende bezwaren is gedaan; 

II. Schending of verkeerde toepassing van 
de artt. 151 der Grondwet, 37 en 40 der wet 
van 28 Aug. 1851 (Staa tsblad 125) en van de 
artt. 16 en 48 der wet van 10 Apri l 1869 
(Staatsblad n°. 65) tot vaststelling van bepa
lingen betrekkelijk het begraven van lijken, 
de begraafplaatsen en de begrafenisrechten, 
door te beslissen dat van het perceel Rotter
dam (Charlois) sectie A, n•. 1479 een strook 
ter breed te van 10 M. in g,en geval voor be
bouwing in aanmerking kan komen wegens de 
nabijheid der begraafµlaat s, en zulb ofschoon: 

1°. door Ged. Staten verlof tot bouwen kan 
worden verleend; 2°. binnen bedoelde strook 

oordwaarts doorgetrokke11 reeds bebouwing 
wordt aangetroffen; 3°. bedoeld perceel zich 
zuidwaarts verder uitstrekt dan 35 M. ten 
:rniden der bedoelde begraafplaats; - met 
welke beslissing alzoo bovendien en rr.ede ten 
onrechte de werkelijke waarde van dat perceel 
door de Recht!;iank te laag is gesteld ; 

0. dat door incidenteel eischer als middel 
van cassatie is aangevoerd : 

Schend ing of verkeerde toepassing van de 
artt . 3, 4, 42 en 50 der wet van 28 Aug. 1851 
(Strratsblad 125) en 56 B. R., door hem mede
verweerder te ve roordeelen in de proceskosten 
gevallen op zijne interventie, ofschoon: door 
hem ten dage bestemd voor het nemen der 
eindconclusiën slechts is gevorderd zooveel 
als hem destijds rech tens toekwam, hem door 
den principalen verweerder ge-en a fzonderlijk 
,rnnl.,od voor schadelooss telling was gedaan, 
hetwelk bij trouwens ten gevolge van de tus
schen de principale partijen voortgezette pro
<led ure niet kon ontvangen, en de voor de 
e iseheres in cassatie bepaalde schadevergoeding 
minder bedroeg ilan het aan haar gedaan aan bod; 

Ten aanzien van J-.et ee rste der door eische
resse aangevoerde middelen : 

0 met betrekking tot onderdeel a. : dat · 
bl:~kens inhoud en toelichting van dit onder
deel zijne strekking is te betoogen dat de 
Rechtbank l.,ij <le bepaling der waarde der te 
onteigenen perceelen rekening had moeten 
houden met het te ondernemen werk; 

dat evenwel de Rechtbank dezen factor te 
recht buiten aanmerking heeft gelaten omdat, 
overeenkomstig de strekking der Onteigenings
wet onder de werkelijke waarde, waarvan 
art. 40 gewaagt, niet gebracht kan worden de 
waardevermeerdering teweeggebracht door 
niets anders dan hetgeen de onteigenaar zelf 
aanlegt; 

0. ten aanzien van onderdeel b.: dat in de 
()• en 10• rechtsoverwegin~ van het bestreden 
vonnis uitvoerig wordt aangetoond dat en 
waarom in het algemeen mogelijke ve rander-ing 
van bestemming in aanmerking komt bij de 
waardebepaling der op den linker Maasoever 
gelegen gronqen binnen de gemeente Rotter
dam ; dat in de 11• tot 14• overweging wordt 
betoogd dat desniettemin ten aanzien van de 
onderhavige perceelen met zoodanige bestem
ming geen rekening kan worden gehouden, 
in hoofdzaak op grond van de - wegens hunne 
ligging verklaarbare - niet opneming dier 
terreinen in het uitbreidingsplan van Rotter
dam en de afwezigheid van omstandigheden, 
buiten den havenaanleg, die opneming dier 
gronden in dat plan binnen afzienbaren tijd 
zouden aannemelijk maken; dat de Rechtbank 
deze gronden ten aanzien van de westelijk ge
legen perceclen (de nos. 178, 179, 182-186) 
nog eens herhaalt in de hieronder sub c ter 
sprake komende 18e overweging en dan verder 
ten opzich te van de 5 overige onbebouwde, 
oostelijk gelegen perce~len, - in verband met 
de richting waarin de ve rdere bebouwing van 
Oud-Charlois verwacht wordt zich te zullen 
voortzetten - aanneemt dat ook deze percee
len voor bebouwing niet in aanmerking komen, 
doch alleen met betrekking tot 2 dier per
ceelen, nos. 1475 en 1479, de mogelijkheid van 
bebouwing binnen afzienbaren tijd aannemelijk 
acht, zij het al dat daarbij groote bezwaren 
zijn te overwinnen en geschikter terreinen be
schikbaar zijn, - om welke reden·•n de Recht
bank aan die beide perceelen eene hoogere 
waarde dan die van v.u iver cultuurland toekent, 
daarbij in aanmerking nemende dat door eiscber 
zelf vóór de onteigening prijzen waren aan
~eboden die de waarde van cultuurland te 
bovengaan; 

0 . dat u~t dit Rl!es volgt dat , waar thans 
in cassatie wordt beweerd dat, in strijd met 
de, in de omgeving door de gemeente Rotter
dam en anderen bestede prijzen en blijkens 
het aanbod van de gemeente aan de thans 
onteigende partij , aan de onteigende perceelen 
niet of in te beperkte mate eene hoogere 
waarde dan cultuurwaarde is toegekend -
e ischeresse op feitelijke en dus in cassatie 
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niet in aanmerking komende gronden opkomt 
tegen de door de Rechtbank gedane waardee
ring; dat voorts geen wetsbepaling den rech
ter dwingt zich te richten uaar de prijzen die 
in de omgeving· voor soortgelijke terreinen 
worden besteed, terwijl eindelijk eischere1se 
uit het oog verliest dat niettegenstaande het 
aanbod door de onteigenende partij gedaan de 
rechter vrij blijft in de bepaling der waarde 
van het te onteigenen goed, en hij dus door 
eene lagere waarde dan de aangebodene aan 
te nemen geenszins kan hebben, geschonden 
de in het middel aangehaald~ artikelen, met 
name die omtrent het bewijsrecht ; 

0. met betrekking tot onderdeel c.: dat dit 
blijkens de toelichting gericht is tegen de 
achttiende rechtsoverweging van het bestreden 
vonnis, al waar de Rechtbank aldus overweegt: 
dat " waar als vaststaande moet worden aan
genomen dat de tegenwoordige bouwverorde
ning aan de exploitatie van deze niet in hot 
uitbreidingsplan der gemeente opgenomen per
ceelen als bouwterrein in den weg staat, ter
wijl terreinen die wel in dat plan zijn opgeno
men in zeer ruime mate nog ter bebouwing 
beschikbaar zijn, de ligging van deze perceelen 
niet van dien aard is dat binnen afzienbaren 
tijd wijziging in die omstandigheden is te ver
wachten of zelfs wenschelijk zal moeten worden 
geoordeeld"; 

0. dat de strekking dezer woorden, voor 
zoover daartegen bij dit onderdeel wordt op
gekomen geene aodere is dan dat ingeval het 
uitbreidingsplan eener gemeente overeenkom
stig art. 28 der Woningwet is vastgesteld, 
aan gronden welke, ala die waarvan in dit 
geding de onteigening gevraagd is, daarin 
niet zijn opgenomen, eerst dan waarde als 
bouwterrein kan worden toegekend wanneer zij 
ter uitbreiding van de b~bouwde kom der 
gemeente zoodanig zijn gelE1gen, dat bij een 
juist inzicht der Overheid hunne opneming 
in het uitbreidingsplan binnen niet al te 
lang'ln tijd waarschijnlijk is te achten, wat 
dan, op grond van het beschikbaar zijn van 
vele gunstiger gelegen terreinen, voor de in 
dit geval te onteigenen perceelen wordt uit
gesloten verklaard; 

dat deze beschouwing niet steunt op des 
rechters opvatting omtrent de beteekenis van 
als geschonden of verkeerd toegepast aange
haalde artikelen, inzonderheid van art. 28 der 
Woningwet, maar op des rechters waardeering 
in de eerste plaats van den feitelijken toestand 
door de uitvoering van dat wetsartikel in het 
leven geroepen en in de tweede plaats van de 
ligging der te onteigenen perceelen ten op- . 

zichte van de bebouwde kom der gemeente 
Rotterdam ; 

0 . dat ter bestrijding van dat oordeel in 
cassatie geen beroep kan worden gedaan op 
feiten die van algemeene bekendheid heeten 
te zijn, noch op het doel dat de onteigenende 
partij bij den aanleg van de Waalhaven met 
betrekking tot deze terreinen voor oogen heeft 
en bereikbaar acht ; 

0. ten aanzien van onderdeel d. : dat dit 
blijkens de toelichting mede gericht is tegen 
de zooeven woordelijk aangehaalde 18• rechts 
overweging; 

dat de strekking van dit onderdeel geene 
andere zijn kan dan te klagen of hierover dat 
de Rechtbank zekere 9epalingen der tegen
woordige bouwverordening van Rotterdam ver
keerd heeft toegepast, of hierover dat zij .be
palingen dier verordening heeft toegepast 
hoewel, als in strijd met de wet of uit anderen 
hoofde, niet verbindend ; 

dat evenwel , nu in het middel geen enkele 
bepaling dier verordening wordt aangehaald, 
de gegrondheid der klacht niet kan worden 
onderzocht ; 

0. met betrekking tot het tweede principale 
middel : 

dat de Rechtbank van perceel 1479 in de 
3le rechtsoverweging de waarde bepaalt op 
f 9000 er onder meer op lettende dat daarvan 
een strook ter breedte van 10 M. wegens de 
nabijheid der begraafplaats voor bebouwing 
in geen geval kan in aanmerking komen , 
terwijl het perceel in zijn geheel als zuiver 
cultuurland een waarde zou hebben van/6200 ; 

O. dat weliswaar art. 16 der wet van JO April 
1869 (Staatsblad n•. 95), betrekkelijk het begra
ven van lijken , de mogE1lijkheid om binnen 
zekeren afstand van een begraafplaats te bou
wen niet absoluut uitsluit, doch behoudens 
beroep op de Kroon afhankelijk stelt van het 
verlof van Ged. Staten; 

0. dat echter uit de door de Rechtbank ge
bezigde woorden geenszins voortvloeit dat zij 
die bepaling anders zou hebben opgevat, daar 
hare bedoeling bli1kbaar geene andere is ge
weest dan om 1e doen uitkomen dat op het 
oogenblik der onteigening bij de waardebepa
ling in geen geval rekening is te houden met 
eene geheel onzekere mogelijkheid; 

Ten aanzien van liet incidenteele middel : 
0. dat in de procedure tusschen den tegen

woordigen verweerder als eischèr en de eische
resse in cassatie als gedaagde, en waarin door 
eerstgenoemde aan de laatste een aanbod wae 
gedaan hooger dan de schadeloosstelling baar 
door de Rechtbank bij het bestreden vonnis 
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toegekend, de partij Blok als intervenient was 
toegelaten; 

dat de tegenwoordige verweerder (de Burge
meester van Rotterdam) bij conclusie van 
16 Dec. 1910 had gesteld dat aan dezen inter
venient als huurder van de bovengenoemde 
perceelen 178, 179, 182-186, waarvan de huur 
zou eindigen 24 Dec. 1911, niet meer toekwam 
dan f 400 zijnde één jaar huur, welke som in 
zijn aanbod was begrepen, terwijl door interve
nient bij conclusie van dienzelfden dag op 
diezelfde gronden was beweerd dat hem eene 
schadeloosstelling toekwam van f 800 of twee 
jaren huur, en door hem een zelfstandige 
-eisch op die bewering was gegrond : 

dat de Rechtbank bij haar thans bestreden 
vonnis van 6 Jan. 1911 heeft overwogen in 
de i23e rechtsoverweging: ,.dat, zooals uit de 
boven,ermelde feitelijke overwegingen voort
vloeit de huurtijd voor alle genoemde per
ceelen met Kerstmis 1911 zal zijn afgeloopen, 
zoodat aan den huurder als schadeloosstelling 
slechts zal mogen worden toegekend het be
drag van één jaar huur, daar immers het 
tijdstip van de uitspraak van het vonnis te 
dien aanzien beslissend moet worden geacht, 
zoodat het aanbod van eischer in dit opzicht 
voldoende is en aan den intervenient Blok, 

die vergoeding over twee jaar huur heeft ge
vorderd, zijne vordering voor het meerdere 
zal moeten worden ontzegd" ; dat de Recht
bank eene dienovereenkomstige beslissing heeft 
gegeven met veroordeeling van dezen interve
nient in de kosten op zijne interventie ge
vallen ; 

0. dat waar aan dezen intervenient niet een 
afzonderlijk aanbod is geschied, de bepaling 
van art. 60 der Onteigeningswet niet in aan
merking kan komen bij de regeling der proces
kosten, terwijl de veroordeeling van den inter
venient als in het ongelijk gestelde partij in 
de kosten op zijne interventie gevallen geheel 
voldoet aan het in verband met art. 4 der 
Onteigeningswet ten deze toepasselijke art. 66 
B. R.: 

0. dat derhal.e geen der aangevoerde mid
delen tot cassatie kan leiden ; 

Verwerpt zoowel het principaal als het inci
denteel beroep in cassatie; 

Veroordeelt in de zaak ten principale de 
eischeresse in de kosten der procedure in 
cassatie ; 

in het incidenteel geding den incidenteelen 
eischer in de kosten der procedure in cassatie. 

(W. v. '·r R.) 

11 Februari 1911. WET, tot vaststelling van het zesde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1911. S. 68. 

Bij deze wet wordt het Vlde hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het di<1nst
jaar 1911, betreffende het Departe,nent van Marine, vastgesteld, zooals hierna verkort volgt: 

EERSTE All'DEELING. Militaire uitgaven. Actieve zeemacht. 

1 c Onderafd. Kosten van beheer en administratie. . . . . . . . . . . f 437,943.62 
Materieel der zeemacht en van 's Rijks maritieme etablis-

sementen en inrichtingen. 
Personeel der zeemacht . . . . . . . . . . 
Militaire Hydrographie . . .... . · . . . 
Pensioenen, onderstanden, wachtgelden, en7'. 

'fwEEDE AFDEELING, Niet-militaire uitgaven. L oodswezen, betonning, 
bebakening, verlichting en hydrographie. 

1 • Onderafd. Loodswezen, betonning, bebakening en verlichting 
2• Hydrographie . . . . . . . . . . . . . . 
a• Pensioenen, onderstanden, wachtgelden, em<. . . . 

DERDE AFDEELING. Onvoorziene uitgaven . . . 

Totaal van het Vlde hoofdstuk f 20,214,289.96 

" 7,871,066.60 
,. 6,683,383.19' 

18,674.97 6 

,. 2,914,786.-

f 16,825,744.19 

f 2,963,257.92 
46,246.86 

319,042.-

f 3,328,646.77 

f 60,000.-
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11 Februari 1911. WET, tot vaststelling van het zevende hoofdstuk B der Staatsbegrootiug 
voor het dienstjaar 1911. S. 59. 

Bij deze wet wordt het Vllde hoofdstuk B der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienst
jaar 1911, betreffende het Departement van Financiën, vastgesteld, zooals hierna verkort volgt: 

1• AFD.: Kosten van het Departement .. ......... .. .... f 358,777.50 
2• Kosten van de Grootboeken der Nationale Schuld, van de rente-

betaling en van het Agentschap van het Ministerie van Finan
ciën te Amsterdam . . . . 83,725.-

114,296.-
323,735.-

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. . . . . . . . . . . . . . . . . · ,. 7,051,218.-

Kost.en van administratie van het zegel, de registratie, de suc
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 Schelde en Zeeuwsche Stroomen. ., 2,574,596. -

1,971 ,417.08 5 

1,343,631.75 
7• 
8• 
9• 

Kosten der Eerediensten . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 
Rosten van den Pensioenraad, pensioenen, enz. . . . . . . . . ., 
Uitkeeringen, verschillende uitgaven, wachtgelden, onderstanden, 

gratificatiën en toelagen . . . . . . . . . . . . . . . ., 13,037,535.-
36,000.-10• Onvoorziene uitgaven . . .. . . . . . . . . . . . . . . 

Totaal van het Vllde hoofdstuk R f 26,894,931.33 ' 

11 Februm·i 1911. WET, tot goedkeuring van 
den onderhandschen verkoop aan de ge
meente Maastricht van het perceel Staats
grond nabij het slachthuis te M aastricht, 
kadastraal bekend sectie D n•. 849, gedeelte
lijk, groot 18,87 Ares. S. 60. 

Il Februari 1911. WET, tot vaststelling van 
hei twaalfde hoofdstuk der Fltaatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1911. S. 61. 

Bij deze wet wordt het Xllde hoofdstuk der 
begrooting van Staat.suitgaven voor het dienst
jaar 1911, betreffende de onvoorziene uitgaven, 
vastgesteld op f 50,000. S. 61. 

11 Februari 1911. WET, houdende aanvulling 
van artikel 21 der "Weduwenwet voor de 
ambtenaren 1890" en van artikel 92 der 
Ongevallenwet 1901" . S. 62. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1910/11 , n°. 133, 1-5. 
Hand. id. 1910/11, bladz. 1370. 
Hand. id. 1• Kamer 1910/11, bladz. 211, 421. 
WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben 

dat de wenschelijkheid is gebleken eener aan
v•1lling van artikel 21 der "Weduwenwet voor 
de ambtenaren 1890" en van artikel 92 der 
,.Ongevallenwet 1901"; 

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

Eenig artikel. 

In artikel 21 der "Weduwenwet voor de 

ambtenaren 1890" en in artikel 92 der "Onge• 
vallenwet 1901" wordt achter het bepaalde 
sub c het volgende ingevoegd : 

C1 in schuldbrieven van gewesten of gedeel
ten van gewesten met eigen geldmiddelen in 
N ederlandsch-lndië. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den llden Fe

bruari 1911. 
(get.) WIL H EL M IN A. 

De M inisfer van Financiën, 
(get.) KoLKMAN. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Hancl,el , 
(get. ) A . S. TALMA. · 

(Uitgeg. 4 Maart 1911.) 

11 Februari 1911. WET, tot vaststelling van 
de begrooting van uitgaven, ten behoeve 
van de voltooiing van het vestingstelsel, 
dienst 1911. S. ö3. 

WIJ WILHELM!~ A, ENZ ... doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat, ingevolge de wet van 3 December 1874 
(Staatsblad no. 193), houdende bepa}ingen om
trent het beheer der gelden bestemd tot vol
tooiing van het vestingstelsel, eene afzonderlijke 
begrooting van de uitgaven voor dit onderwerp, 
voor den dienst 1911, bij de wet behoort te 
worden vastgesteld ; 
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Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. De begroeting van uitgaven ten be

hoeve van de voltooiing van het vestingstelsel, 
aangewezen bij de wet van 18 April 1874 
(Staatsblad n°. 64), wordt voor den dienst ,an 
1911 vastgesteld als volgt : 

Art. l. Jaarwedden, toelagen en daggelden 
voor tijdelijk in dienst zijnde civiele ingenieurs, 
opzichters en teekenaars , toelagen voor officieren 
en opzichters der genie, reis- en verblijfkosten, 
bureel• en locaalbehoeften, aankoop van in
strumenten, kaarten en verdere be
noodigdheden . .' . . . . . . . . . . . f 40,000. 

A rt. 2. Als voren voor de navermelde wer· 
ken ter verbetering van de Nieuwe H ollandsche 
Waterlinie: 

10. verbeteren van inundatiemid
delen in de geheele linie ; 

20. verschillende verbeteringen 
van ondergeschikt belang, aan wer
ken in de geheele linie. 

------! 
Art. 3. Als voren voor de naver

melde werken ter verbetering van 
de Stelling van den H elder : 

1°. verschillende verbeteringen 
van onderg.eschikt belang, aan wer
ken in de geheele stelling ; 

2°. maken van eenvoudige scherf
vrije c,nderkomens van beton in 
eenige werken van de stelling. 

:l,72ó. 

------ j 600. 
Art 4. Als voren voor de naver

melde werken ter verbetering van 
de Stelling van Amsterdam: 

1°. onteigening van gronden en 
uitvoering van voorbereidende werk
zaamheden voor verschillende wer• 
ken in de stelling; 

2°. maken van aardwerken, zand
ophooginger:, metsel- en betonwerk, 
enz. voor verschillende werken in 
de stelling ; 

3°" maken van bomvrije gebou• 
wen met toebehooren in verschil
lende 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 
inundatiemicldelen : 

7°. maken van loodsen, munitie· 
en buskruitmagazijnen ; 

80. aanleg van beplantingen; 
9°. verschillende verbeteringen 

van ondergeschikt belang aan wer• 
ken in de geheele stelling ; 

100. onteigening van gronden en 
verdere werken ten behoeve van 
de drinkwatervoorziening ; 

110. onteigening van gronden en 
verdere werken ten behoeve van 
het inrichten van groepdepots en 
sectorparken. 

------ f 588,400. 
Art. 6. Als voren voor de naver

melde werken ter verbetering van 
de Stelling van 't H olland.ach Diep en 
het Volkerak : 

ve rschillende ve rbeteringen van 
ondergeschikt belang aan werken 
in de positiën van Wil/.emstad en 
Ooltgensplaat. 

Art. 6. Als voren voor de naver· 
melde werken ter ve rbetering van 
de Stelling van de M o11dm eter Maas 
en van het Haring sliet: 

verschillende verbeteringen vau 
ondergeschikt belang aan werken 
in de stell ing. 

Art. 7. Materieel der genie voor 
het instaat van verdediging brengen 
der werken in verschillende stel-
lingen ............ . . . . . 

Art. 8. Telegraphische en tele
phonische verbinding van verdedi
gingswerken en posten 

Art. 9. Doen van voorzieningen, 
opmetingen, waterpassingen, grond• 
boringen, enz. in de verschillende 
liniën en vestingen, alwaar, inge
volge de wet van 18 April 1874 
(Staatsblad n°. 64), werken tot vol
tooiing van het ves tingstelsel aange
legd of verbeterd moeten worden 
en voor welke in de voorgaande 
artikels geene gelden zijn uitge-
trokken . . . .. ...... . .. . . 

A rt. 10. Onvoorziene uitgaven . 

3,100. 

500. 

26,940. 

17,136. 

ll ,000. 
60,000. 

Totaal ... . . . f 731,300. 

2 . Tot dekking der uitgaven begrepen in 
de bij artikel 1 dezer wet vastgestelde begroo · 
ting, wordt aangewezen : 

a. de som van vijfhonderd zes en zeventig dui• 
zend twee honderd gulden beschikbaar gesteld 
bij het Vlllste hoofdstuk der begrooting van 
Staatsuitgaven voor het dienstjaar 1911 ; 

b. het vermoedelijk batig slot der rekening 
van ontvang en uitgaaf wegens de begrooting 
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ten behoeve van de voltooiing van het ves
tingstelsel voor den dienst van 1910 ; 

behoorende uitgaven, de voltooiing van het. 
vestingstelsel betreffende, die hare omschrijving 
niet vinden in een der andere artikelen van 
genoemd artikel en moeten dienen ter voor
ziening in behoeften, die in den loop van dat. 
dienstjaar onverwacht opkomen. 

c. De toevallige baten, welke gedurende het 
jaar 1911 uit den aanleg der vestingwerken 
kunnen voortvloeien. 

3 . Wanneer het bedrag uitgetrokken bij 
een der artikelen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 van 
Artikel 1 dezer wet ontoereikend wordt be
vonden, kan het, met inachtneming van het 
voorschrift van het tweede lid van artikel 24 
der wet van den 5den October 1841 (Staatsblad 
n°. 40), door overschrijving uit artikel 10 van 
hetzelfdll Artikel l worden aangevuld. 

Die uitgaven woeden, voor elke soort afzon
derlijk, in de rekening gebracht en omschre
ven. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den llden F e

bruari 1911. 
(get.) WILHELM IN A. 

4 . Op at·tikel 10 van Artikel 1 dezer wet 
worden aangewezen de tot het dienstjaar 1911 

De M inister van Oorlog , (get.) H. COLIJN. 

(Ui tgeg. 24 Febr. 1911.) 

11 Februari 1911. WxT, tot vaststelling van het achtste hoofdstuk der Stantsbegrooting voo r 
het dienstjaar 1911. S. 64. 

Bij deze wet wordt het VIIIste hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor tet dien st
jaar !!Hl, betreffende het Deparf,ement van Oorlog, vastgesteld, zooals hierna verkort volgt: 

l" AFD.: 

2• 
3• 
4• 

5• 

6• 

70 
s•· 
90 

JO• 
11• 

1:2• 
. 13• 

]4 0 

l ó•' 

16• 
l'ï• 
18<' 
19• 
20• 

21• 
22" 
:23• 
:.!4• 

Kosten van het Departement. . . . . . . . . . . . . . 
Bezoldiging van het personeel der staven van het leger . . . . 
Bezoldiging van liet .personeel der militaire administratie . . . 
Bezoldiging van het personeel der verschillende wapens, der land-

weer en van op proef in dienst gestelde jongelingen . . . . . 
Kosten van voeding van onderofficieren en soldaten en van op 

proef in dienst gestelde jongelingen. . . . . . . . . . . . . 
Kosten van kleeding en uitrusting van onderofficieren en soldaten 

en van op proef in dienst gestelde jongelingen, van ledergoed 
en paardetuig en van onderhoud van wapenen . . . . . . 

Kosten van huisvesting, stalling, nachtligging en reiniging. 
Aanschaffing, voeding en verzorging van paarden 
Studiën, onderwijs èn oefeningen. . . 
Administratiekosten. . . . . . . 
Verschillende uitgaven bij de staven en diensten en de wapen-

korpsen ..... . 
Geneeskundige dienst. 
In~ichtingen van onderwijs. 
Centrale magazijnen van militaire kleeding en uitrusting en mili 

taire verplegings inrichtingen ; aanschnffing 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 Topografische Inrichting. 
Dienst der Genie . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kosten van verplaatsing van personen en goederen. 

f 281,868.-
264,625.-
286,550. -

., 6,986,581.

.. 3,175,780. -

.. 2,575,441.-
769,200.

., 1,893,561.-
757,095.-
147,024.-

.. 

8,544.-
0,485.-
9,601.-

448,983.-

., :.!,501,870.-
120,742. ·-
790,090.-
298,098.-
120,055.-Subsidiën, gratificatiën en verdere uitgaven van bijzondereu Mrd. .. 

Nonactiviteits-traktementen, pen§ioeuen en daartoe betrekkelijke 
uitgaven, onderstanden, lijfrenten, toelagen en wachtgelden. 

Wapen der marechaussee . 
Buitengewone uitgaven . . . . . 
Onvoorziene uitgaven . . . . . . 
Voltooiing van het vestingstelsel. 

Totaal van het Vlllste Hoofdstuk 

., 3,601,:.!04.-
411,195 -

.. l,026,605.-
50,000.-

576,200.-

f :.!9,211,397.-
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13 Februari 1911. WET, tot vaststelling van het negende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1911. S. 66. 

Bij deze wet wordt het IXdo hoofdstuk der begrooting van Staatsnitgaven voor het dienst· 
jaar 1911, betreffende het Departement van Waterstaat, vastgesteld, zooals hierna verkort volgt: 

1 • AFD. : Kosten van het Departement. f 181,160.-
2• Waterstaat. . . . . . . . . . . . . ,. 11,424,113.21 
3• Spoorwegen . . . . . . . . . . . . ,. 3,821,040.-
4• Pen sioenen, wachtgelden, gratificatiën enz. 300,800.-
6• Onvoorziene behoeften . . . . . . 40,000.-
6• Posterijen. . . . . . . . . . . . . . ,. 21,834,371.-

Totaal van IXde hoofdstuk f 37,601,474.21 

13 Februari 1911. WET, houdende verklaring 
van het algemeen nut der onteigening ten 
behoeve van verbetering in de ligging van 
den spoorweg van Rijnsbtwg naar Noordwijk. 
S. 66. 

13 Februari 1911. WET, tot verhooging van 
het tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1910. (.U itbreiding 
Staatsmijnveld.) S, 67. 

Tengevolge van de verhooging van een artikel 
bij deze wet wordt het totaal der Illde afdee
ling en het eindcijfer van het Xde hoofdstuk 
der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1910 
verhoogd met f 300,000. 

13 Februari 1911. W ET, tot uitbreiding van 
het Staatsmijnveld. S . 68. 

WIJ WIL HEL MINA, ENZ . .. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is, dat het Staat smijnveld 
worde uitgebreid ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. De ontginning van steenkolenmijnen 

in de terreinen der provincie Limbur,q, welke 
op de bij deze wet behoorende kaart met geel 
en rood zijn aangeduid, ,~al geschieden van 
Staatswege. 

2 . De in artikel 1 bedoelde terreinen zijn 
begrensd als volgt: 

ten zuiden door de noordgrens van het bij 
K oninklijk besluit van 18 Ji'ebruari 1877 no. 24 
în concessie gegeven veld "Vereen iging" ; 

ten zu idwesten door de noordoostelijke grens 
van het terroin, omschreven in artikel 2 sub A 
van de wet van 24 Juni 1901 (Staatsbladn°. 170) 
betreffende exploitatie van Staatswege van 
steenkolenmijnen in Limburg ; 

ten noorden en ten oosten door de Duitsche 
grens. 

3 . De bepalingen van de in artikel 2 aan• 
gehaalde wet van 24 ,Juni 1901 (S taatsblad 
n°. 170) zijn op de in dat artikel omschreven 

terreinen van toepassing met uitzondering van 
de artikelen 3 en 4 dier wet. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te ' s Gravenhage, den 13den F e

bruari 1911. 
(get.) WIL H N L MINA. 

De Min . van Landbouw, N ijverheid en Handel, 
(get. ) A. S. T ALMA. 

(Uitge_q. 3 Maart 1911.) 

13 Februari 1911. BESLUIT, tot vernietiging 
van het besluit van Burgemeester en Wet
houders van Sneek, dd. 13 Augustus 1910, 
n°. 6, houdende eene afwijzende beschik
klng op het verzoek van de firma A . M. 
KuYT, te Sneek, om wijziging van twee 
voorwaarden , haar opgelegd bij besluit 
van voornoemd College, dd. 7 J uni 1909, 
n°. 3, waarbij voorwaardelijk vergunning 
'is verleend tot het oprichten van eene 
bewaarplaats voor lompen en beenderen 
op perceel kadastraal bekend gemeente 
Sneek, sectie B, n°. 3484 aan het Klein 
zand. S. 69. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Mini ster van 

Landbouw, Nijve rheid en Handel van 9 Januari 
1911, n°. 6H, afdeeling Arbeid, tot vernieti
ging van het besluit van Burgemeester en 
Wethouders van Sneek, dd. 13 Augustus 1910, 
n°. 6, houdende eene afwijzende beschikking 
op het verzoek van de firma A . M. KUY'l', te 
Sneek, om wijziging van twee voorwaarden, 
haar opgelegd bij besluit van voornoemd col
lege, dd. 7 Juni 1909, n°. 6, waarbij voor
waardelijk ve rgunning is verleend tot het op
richten van eene bewaarplaats voor lompen 
en beenderen op perceel kadastraal bekend 
gemeente Sneek, sectie B, n°. 3484, aan het 
Kleinzand; 

Ov~rwegende, dat elke beslissing, ingevolge 
artikel 12, 2de lid , der Hinderwet genomen, 
ook wanneer die beslissing eene weigering 
bevat, behoort te worden afgekondigd , zooals 
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blijkt uit art. 15 der wet, krachtens welk 
artikel binnen 14 dagen na de afkondiging 
beroep bij Ons openstaat niet alleen voor be
langhebbenden, wanneer een verzoek om ont
slagen te worden van de naleving van gestelde 
voorwaarden wordt toegestaan, maar ook voor 
-der. verzoeker, wanneer op zijn verzoek afwij
zend wordt beschikt; dat derhalve het besluit 
van Burgemeester en Wethouders van Sneek, 
dd. 13 Augustus 1910, n°. 5, bad behooren te 
worden afgekondigd; 

dat deze afkondiging niet is geschied ; 
Overwegende, dat tegen een besluit, genomen 

ingevolge artikel 12, 2de lid, der Hinderwet, 
krachtens artikel 15 dier wet beroep moet 
kunnen worden ingesteld ; 

dat indien zoodanig besluit niet is afgekon• 
digd, het in strijd met de wet voor beroep 
onvatbaar is geworden en alzoo op grond van 
strijd met de wet behoort te worden vernietigd; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

31 Januari 1911, n• . 20) ; 
Gelet op het nader rapport aan Onzen 

Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel 
van 9 Februari 1911, n°. 112H, afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en ·verstaan : 
het besluit van Burgemeester en Wethou

ders van Sneek, dd. 13 Augustus 1910, no. 5, 
houdende eene afwijzende beschikking op het 
verzoek van de firma A. M . KuYT, te Sneek, 
om wijziging van twee voorwaarden, haar op
gelegd bij besluit van voornoemd College, dd. 
7 Juni 1909, n°. 3, waarbij voorwaardelijk 
vergunning is verleend tot het oprichten van 
eene bewaarplaats voor lompen en beenderen 
op perceel kadastraal bekend gemeente Sneek, 
sectie B, n°. 3484 aan het Kleinzand, te ver
nietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 13den Februari 1911. 
(get.) W I L H E L· M I N A. 

De 11fin. van Landbouw, N ijverheid en Handel, 
(Jjet. ) A. S. TALMA. 

(Uitgeg. 26 F ebr. 1911.) 

13 Februari 1911. BESLUIT, tot vernietiging 
van het besluit van Burgemeester en Wet• 
houders van Twisk, dd. 22 Juli 1910, n•. 172, 
waarbij aan W . LEEUW te Twisk vergun
ning is geweigerd tot het oprichten van 
eene· stoomgraanmalerij in perceel Kom 
n•. 127 te Twisk. S. 70. 

WrJ WILHELMINA:, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 9 Januari 
1911, no. 31 H., Afdeeling Arbeid, tot vern ie
tiging van het besluit van Burgemeester en 
Wethouders van Twisk, dd. 22 Juli 1910, n•.172, 
waarbij aan W. LEEUW te 7.'wisk vergunning 
is geweigerd tot het oprichten van eene stoom
graanmalerij in perceel Kom n°. 127 te Twisk ; 

Overwegende, dat ~aar luid van artikel 6, 
laatste lid, en van artikel 8, 3de lid, der Hinder
wet bad bebooren te zijn zorg gedragen, dat 
de daarbedoelde aankondigingen ook in de 
gemeente Opperdoe.• waren geschied, vermits 
de kring, bedoeld in artikel 5, sub 3, der 
Hinderwet, zich ook in laatstgenoemde gemeente 
uitstrekt ; 

dat deze aankondigingen in de gemeente 
Opperdoes echter zijn nagelaten; 

Overwegende, dat tengevolge van dit ver
zuim het besluit van Burgemeester en Wet
houders van Twisk, dd. 22 Juli 1910 n°. 172, 
niet voldoet aan de eischen, aan een dergelijk 
besluit bij de Hinderwet gesteld; 

dat voorts van een besluit, genomen inge• 
volge artikel 8 der Hinderwet, krachtens 
artikel 15 dier wet beroep moet kunnen wor
den ingesteld ; 

dat, indien zoodanig besluit niet of niet 
volledig is afgekondigd, het in strijd met de 
wet voor beroep omvatbaar is geworden en 
alzoo op grond van strijd met de wet behoort 
te worden vernietigd; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet; 
Den Raad· van State gehoord (advies van 

31 Januari 1911, n•. 19) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen Minis

ter van Landbouw, Nijverheid en Handel van 
9 Februari 1911, n°. 113 H., Afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het besluit van Burgemeester en Wethou

ders van Twisk, dd. 2'2 Juli 1910, n°. 172, 
waarbij aan W. LEEUW te Twisk vergunning 
is geweigerd tot het oprichten van eene stoom
graanmalerij in perceel Kom no. 127 te ;l'wisk, 
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 zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 13den Februari 1911. 
(J]et.) W I L H E L M I N A. 

De .Min. van Landbouw, Nijverheid im Handel, 
(J]et. ) A. S. TALMA. 

(Uitgeg. 25 Febr. 1911.) 
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13 Februari 1911. WET, tot vaststelling van het tiende Hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1911. S. 71. 

Bij deze wet wordt het Xde hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienst• 
jaar 1911, betreffende het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel , vastgesteld, zoo
als hierna verkort volgt : 

1• AFD. : Kosten van het Departement. 
2• Landbouw . 
3• Nijverheid . 
4• Handel .. 
5• Arbeid . . 

Arbeidersverzekering . 

j 196,150.
" 2,805,584.506 

., 4,321,677.-
174,375.-
516,985.-
535,000.-

P ensioenen, wachtgelden, gratificatiën en toelagen (met uitzonde
ring van die, welke komen ten laste van het Staatsmijnbedrijf). ., 

Onvoorziene behoeften . . . . . . . . . . . . . . . . 
56,910.-
50,000.-

Totaal van het XJe H oofdstuk f 8,656,861.50' 

13 Februari 1911. WET, tot verhooging en aanvulling van het tiende hoofdstuk der Staatsbe
grooting voor het dienstjaar 1911. (Aankoop van vast goed in Drenthe onder Odoorn. ) S. 72. 

Bij deze wet wordt de tekst van een art. gewij7,igd en dit art. verhoogd. 
Ten gevolge van het vorenstaande wordt het totaal der Ilde afdeeling en het eindcijfer van 

voormeld hoofdstuk verhoogd met /30.000. · 

14 Februari 1911. BESLUIT, tot schorsing van het besluit van den Raad der gemeente Slie
drecht van 30 Januari 1911, strekkende tot benoeming van mej . J . VAN OUWERKERK tot 
onderwijzeres aan de openbare lagere school n•. IV aldaar. S . 73. 

Geschorst tot 1 April 1911. 

14 Februa,·i 1911. WET, houdende definitieve vaststelling van de koloniale huishoudelijke 
begrooting van Suriname voor het dienstjaar 1!)11. S. 74. 

Bij deze wet word't de koloniale huishoudelijke begrooting voor het dienstjaar 1911 , voor 
zt.Joveel de uitgaven betreft, definitief vastgesteld, zooals hierna verkort volgt: 

1• A~'D.: Gouvernements-secretarie, Koloniale Staten en algemeene dienst . f 191,070.-
399,793.-

6,825.
" 3,245,092.-

69,165.-

2• J•1stitie en politie. . , . . 
3• Schutterij te Paramaribo 
4• Administratie van financiën 
5• Immigratie en koloIJisatie . 
6° Eeredienst, onderwijs, wetenschappelijke betrekkingen, inrich-

10• 
11• 

tingen en ondernemingen, armenzorg en burgerlijke geneeR• 
kundige dienst . . . . . . . . . . . . . . 

Bouwdepartement . . . . . . . . . . . . . . 
Koloniale vaartuigen, betonning , bebakening, seinwezen en 

brandweer . . . . . 
Koloniale spoorwegen en exploratie van het Lawagebied en 

telephoonwezen . . . 
P ensioenen, wachtgelden, onderstanden en toelage . 
Onvoorziene uitgaven. . . . . . . . . . . . . . 

942,731.-
952,116.-

364,147.-

710,653.-
288,100.-
50,000.-

f 7,219,692.

Artt. 2 en 3 handelen over af- en overschrijving van- en betaling uit de onvoorziene 
uitgaven . 

Bij art. 4 worden tot g 1edmaking der uitgaven aangewezen : 
A . Directe en indirecte belastingen. 
B. Inkomsten van onderscheiden aard. 
C. Bijdrage uit 's Rijks schatkist tot aanvulling van de koloniale geldmiddelen. 
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14 F eb,.,uari 1911. WET, houdende definitieve vaststelling van de koloniale huishoudelijke 
begrooting van Cura~ao voor het dienstjaar 1911. S. 76. 

Bij deze wet wordt de koloniale huishoudelijke begrooting van Curaçao voor het dienstjaar 
1911, voor zoover de uitgaven betreft, definitief vastgest<ild, zooals hierna verkort volgt : 

Curaçao. 

l• .Hd.: Gewestelijk bestuur . f 67,468 
2• Justitie en politie. 44,976 
3c Geldelijk beheer . 56,131 
4e Eeredienst en onderwijs . 99,952 
5• Plaatselijke kosten 

" 
109,114 

6• Openbare werken . 
" 

104,309 
Totaal van het eiland Curaçao f 481,949 

Aruba. 

l• Afd.: Gewestelijk bestuur. f 6,385 
:l• Justitie en politie. 2,615 
3• Geldelijk beheer . 7,029 
4• Eeredienst en onderwijs . 16,583 
5e Plaatselijke kosten 13,466 
6• Openbare werken . 5,500 

Totaal- van het eiland Aruba 60,567 

Hon ai re. 

1• Afd.: Gewestelijk bestuur . f 7,070 
:l• Justitie en politie. 2,290 
3• Geldelijk beheer . 6,732 
4• Eeredienst en onderwijs . 11,913 

5• Plaatselijke kosten 20,580 
ti• Openbare werken . 4,225 

Totaal van het eiland Bonaire 52,810 

8 t. Martin. (Nederlandsch gedeelte.) 

1• Afd.: Gewestelijk bestuur. f 7,316 
:l• Justitie en politie. 3,500 
3• Geldelijk beheer . 6,150 
4• Eeredienst en onderwijs . 14,870 
6• Plaatselijke kosten 8,825 
6• Openbare werken. 7,160 

Totaal van het eiland St. Martin (N.-G.) 47,820 

8 t . E u stat i u s. 

1• Afd : Gewestelijk bestuur . f 4,590 
ie Justitie en politie. 3,050 
30 Geldelijk beheer . 3,765 
4e Eeredienst en onderwijs . 6,836 
5• Plaatselijke kosten 8,536 
6• Openbare werken . 2,450 

Totaal van het eiland St. Eustatius 29,226 

Sa ba. 

1• Afd. : Gewestelijk bestuur. f 4,280 
2• Justitie en politie. 990 
3• Geldelijk beheer . 4,116 
4• Eeredienst en onderwijs . 10,626 
5e Plaatselijke kosten 4,300 
6• Openbare werken . 2,960 

Totaal van het eiland Saba 27,260 
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Geheele Kolonie. 
1• Afd.: Gewestelijk bestuur. 
2• Politie 
3• Plaatselijke kosten . 
4• Pensioenen, wachtgelden, onderstanden en andere 

uitgaven van algemeenen aard 
6• Onvoorziene uitgaven . . . . . . . 

Totaal 

0 VERZICHT. 

Curaçao 
Aruba. 
Bonaire 
St. Martin (Ned. gedeelte) . 
St. Eustatius 
Saba. 

Geheele kolonie. 

f 4,600 
46,000 
79,600 

" 167,266 
20,000 

j 316,360 

j 481,949 
60,667 
62,810 
47,820 
29,226 
27,260 

f 689,631 
316,366 

f 1,006,997 
Artt. 2 en 3 handelen over af- of overschrijving van- en betalingen uit de önvoorziene 

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 aanvulliug der koloniale geldmiddelen. 

14 Februari 1911. WET, houdende vaststelling van het elfde hoofdstuk d'lr Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1911. S. 76. 

Bij deze wet wordt het Xlde hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienst-
jaar 1911, betreffende het Departement van Koloniën , vastgesteld, zooals hierna verkort volgt : 

1• AFD. : Kosten van het Departement . . . . . f 408,618.-
2• Uitgaven ten behoeve van de kolonie Suriname . . · ,, 1,863,682.-
3• Uitgaven ten behoeve van de kolonie Curaçao . . . 697 ,813.60 
4• Pensioenen en gagementen van gewezen landsdienaren in de voor-

malige Nederlandsche be,áttingen ter Kuste van Guinea. 2,223.-
P ensioenen, wachtgelden, onderstanden en gratificatiën , alsmede 

daarmede in verband staande uitgaven . . . . . . . . . . . 40,230. -
Subsidie aan en Regeeringstoezicht over de Deutsch-Niederlä n

dische Telegraphengesellschaft . 113,260.-
40,000.-Onvoorziene uitgaven . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Totaal van het Xlde hoofdstuk . f 3,065,716.60 

16 Februari 1911. BESLUIT van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken tot uitvoering 
van het Koninklijk besluit van 20 Januari 
1911 (Staatsblad n•. 33). 

De Minister van Binnenlandsche Zaken; 
Overwegende, dat krachtens het Koninklijk 

besluit van 20 Januari 1911 (Staatsblad n•. 33), 
strekkende tot vervanging van het Koninklijk 
besluit van 27 Januari 1910 (Staatsblad n•. 36), 
verl,oden zijn, tenzij met vergunning van den 
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 pestsmetstoffen door mid
del van proefnemingen op dieren; 

2". het verrichten van lijkopeningen op lijken 
van personen overleden aan de pest of ver-
dacht van aan de pest lijdende te zijn geweest ; 

3°. vervoer van stoffen, die pest- of cholera
smetstoffen bevatten of verdacht worden dit 
te doen; 

Gelezen het advies van den Centralen Ge-
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zondheidsraad van 24 ovember 1910, n°. 1734/2; 
H ebben goedgevonden te bepalen : 

§ 1. Onderzoek vmi person~n en goedere1i op 
de aanwezigheid van pestsmetstoffen door 

middel van proefnemingen op dieren. 

Aanvragen om vergunning 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 besmet 
t elijke ziekten, in wiens inspectie men het on• 
derzoek wil verrichten. 

Daarbij zullen alle mogelijke inlichtingen 
moeten worden gegeven betreffende de inrich
ting van de localiteit waar het onderzoek zal 
worden verricht, en de voorzorgen welke bij 
het onderzoek zullen worden genomen tegen 
de ve rspreiding van ile smetstof. 

Er zal o. a. moeten blijken welke voorzor
gen de aanvrager heeft genomen : 

c,. om de localiteit, waar het onderzoek zal 
worden ve rricht, ontoegankelijk te maken voor 
personen die niet bij het onderzoek behoeven 
te zijn , en voor dieren die daarbij niet gebu
zigd worden ; 

b. om de ontsnapping van proefdieren te 
voorkomen; 

c. om de vern ietiging der proefdi eren enz. 
behoorlijk te doen plaats hebben; 

et. om de personen, kleeren en V<'orwerpen 
voldoende te kunnen ontsmetten . 

Voorts zal moeten worden opgegeven, welke 
personen bij het onderzoek tegenwoordig zul
len zijn en inlich tingen moeten worden gegeven 
aangaande de bek waamheid, de ervaring, de 
nauwgezetheid en de betrouwbaarheid van 
de personen die bij het onderzoek zullen be
hulpzaam zijn. 

De inspecteu r brengt de aanvrage, met bij 
voeging van zijn advies, zoo spoedig mogelijk 
ldesnoods per telegraaf) over aan den Minis
ter van Binnenlandsche Zaken. 

§ 2. Het ver1·ichten van lijkopeningen op lijken 
van personen, overleden aan de pest of verdacht 

van aan de pest lijdende te zijn geweest. 

Aanvragen om vergunning tot het verrich 
ten van zulk eene lijkopening kunnen worden 
gedaan aan den inspecteur, krachtens de Ge
zondheidswet belast met het toezicht op de 
handhaving der wettelijke bepalingen betref
fende besmett1,lijke ziekten, in wiens inspectie 
men de lijkopen ing wil verrichten. 

Daarbij zullen alle mogelijke inlichtingen 
moeten worden gegeven betreffende : 

(/. de wijze waarop de stoffen, van het lijk 

afkomstig, zullen worden gehouden buiten het 
bereik van dieren, welke de smetstof kunnen 
verspreiden; 

b. de wijze waarop die stoffen zullen wor
den verzameld en onschadelijk gemaakt ; 

c. de voorzorgen tegen verspreiding der smet
stof, te nemen door ben die de lijkopening 
verrichten, en door ben die daarbij behulpzaam 
zijn. 

Met de aanvrage wordt gehandeld als met. 
die bedoeld in § 1. 

§ 3. Vervoer van stoffen, die pestsmetstoffm be
vatten of verdacht worden dit te doen. 

H et vervoer van zulke stoffen zonder geleide, 
met eenig middel van vervoer, wordt niet toe 
gelaten. 

H et vervoer is geoorloofd, wanneer het per
soonlijk geschiedt door een lid van den Cen
tralen Gezóndheidsraad, door een inspecteur, 
krachtens de Gezondheidswet belast met het 
toezicht op de handhaving der wettelijke be
palingen betreffende besmettelijke ziekten, door
een directeur van een openbaar pathologisch, 
hygiënisch of parmaceuti sch laboratorium, door
een geneeskundige of door een persoon in het. 
bezit van eene bijzondere sch ri ftelijke mach
tiging daartoe van een lid van den Centralen 
Gezondheidsraad, een inspecteur , een directeur· 
of een geneeskundige als bovengenoemd, mits: 

a. de te onderzoeken stof zij gebracht in 
eene goed waterdicht gesloten flesch, welke 
degelijk met eenig absorbeerend pakmiddel om
geven en in een goed waterdi cht ges loten 
kisfj e of bus verpakt is, welk kistje of welke
bus weder met papier is omwikkeld ; 

b. het pakket voorzien z ij van een duidelijk 
adres en daarop ook het woord "smetstof" met. 
duidelijke letters vermeld zij . 

§ 4. Ve.·voer van stoffen die cholerasmetstoffen
bevatfm of v&rdacht worden dit te doen. 

Het vervoer van zulke stoffen is geoorloofd, 
mits met inachtneming van de voorschriften , 
in § 3 ODder a en b omschreven. 

Deze beschikking zal worden geplaatst in 
de Nederiandsche Staatscourant. 

's Gravenhage, 16 Febru!l ri 1911. 

Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, (get.) J. B. K AN . 

17 Februa,·i 1911. Mr. S IVE van den Minister
van Binnenlandsche Zaken aan de Gede
puteerde Staten in de provinciën betref
fende de Rijk_sbijdrage aan tijdelijke onder
wijzers. 
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In ,·erband met de bepalingen der wet van 
14 Juli 1910 (Staatsblad n°. 20'2) zijn mij eenige 
-vragen gesteld betreffende de berekening van 
de rijksbijdrage voor z.g. tijdelijke onderwijzers 
.aan scholen met uitgebreid leerplan. 

Naar aanleiding hiervan heb ik de eer Uw 
·College mede te deelen, dat die wet geen ver
andering heeft gebracht in de opvatting, dat 

.de tijdelijke waarneming overeenkomstig arti
kel 33 der Lager onderwijswet geen aanspraak 
g cft op eene minimum-jaarwedde volgens art. 
:lö der wet en voor de gemeente dus evenmin 
r ebt geeft op eene dienovereenkomstige bij

. drage voor de tijdelijke leerkracht. 
Nochtans wil ik ten deze geene verandering 

lbrengen in hetgeen eenmaal, krachtens be
. lissing van mijn ambtsvoorganger, door de 
.gemeente pleegt te worden genoten. Yitsdien 
:zal ook in de toekomst ten behoeve van 
·tijdelijke leerkl'aëhtën een gelijke bijdrage 
worden verleend als voor surnumerairo onder
wijzers placht te worden toegekend, derhalve 
,een bedrag van /'260 voor het gewoon en van 
f 310 voor het uitgebreid lager onderwijs. In 
.den bier gevolgden gedachtengang is het 
1natuurlijk dat een en ander slechts wordt 
·verleend, indien ten behoeve van den onder
wijzer, in wiens plaats de tijdelijke leerkrac1t 

·treedt , een bijdrage zou zijn genoten onder 
vigueur van de wet gelijk zij luidde vóór de 
·wijziging van 14 Juli 1910 (Slaatsblad n°. '20'2) 
-en dus voor scholen van ui!gebreid lager 
.onderwijs alleen wanneer Rrtikel II, voorlaatste 
lid, dier wet toepasselijk is . 

De Ministe1· van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) HEICMSKJl:RK. 

17 JM,ruari 1911. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

De wet van '2'2 Mei 1845 S/aatsblad n•. 
:.1:.1 - ook na de herhaalde wijzigingen die 
zij in 1869 en latere jaren heeft onder
gban - betreft de invordering van 's Rijks 
directe belastingen en kan slechts op de 
invordering van provinciale of gemeente
lijke belastingen worden toegepast voor 
zoover aanwezig is een wettelijke toepas
selijke wording. 

u deze ontbreekt ten aanzien van het 
recht van voorrang, verleend bij de artt. 
1'2 en 14 dier Wet, strekt deze voorrang 
zich niet uit tot directe provinciale of ge
meentebelastingen, vermits art. 1'2 alleen 
ttan 's Rijks schatkist dat recht toekent 
en art. '24 eene uitbreiding daarvan voorbij 
de rijksbelasting zelve tot hare opcenten 

-en inningskosten bevat. 

Sinds naar luid van art. 240 Gemeente 
wet en art. l:.!6bis Provinciale wet de 
Gemeentebesturen en de Provinciale Staten 
zelf als belastingen tot dekking hunner 
locale uitgaven o.a. heffen opcenten op de 
personeele belasting, dragen deze niet 
meer het rechtskarakter van rijksbelasting; 
dit wordt niet gewijzigd door het feit, dat 
ingevolge de b!lpalingen der artt. 126 no
vies der Provinciale Wet en '263 Gemeente
wet het Rijk door zijne ambtenaren die 
locale opcenten invordert tegen een wette
lijk bepaalde vergoeding . 

De Hooge Raad enz. ; 
Overwegende, dat door het bestreden vonnis 

vaststaat dat ter verificatie-vergadering in het 
faillissement van K. A. H. de eischer in cas• 
satie als Rijksontvanger voor een bedrag van 
f 16.76 is erkend als schuldeischer ter zake 
van personeele belasting over het belastingjaar 
1908, waarvan f 8.74 aan opcenten voor de 
provincie Noordholland en de gemeente Am· 
sterdam; dat echter de ve rweerder faillisse
ments-curator heeft betwist, voor zooveel ge
zegde ovcenten betreft, den door den eischer 
op grond der artt. 1'2 en 24 der wet van 22 
Mei 1846 (Staatsblad n•. 22) beweerden voor
rang voor zijne vordering en dat de Recht
bank, uitspraak doende in dit verificatiegeschil, 
heeft verstaan dat het beweerde recht van 
voorrang voor gezegde opcenten te recht is 
betwist en dat die vordering van f 8.74 te 
recht als slechts concurrent is gebracht op de 
lijst van erkende vorderingen ; 

0. ten 11anzien van het tegen die beslissing 
gerichte midd('l van cassatie, luidende : schen
ding of verkeerde toepassing van de artt. 174 
Grondwet, 12 en 24 der wet van 22 Mei 1845 
(Staatsblad n•. 22), art. 240 aanhef en sub b, 
en art. 263 Gemeentewet, art. 126bis aanhef 
en sub b en art . l '26 novies der Provinciale
wet, art. 113 Faill .wet, door te overwegen, dat 
op d(' opcenten op de Rijksbelastingen ten be
hoeve van de provinciën en gemeenten gehe
ven wordende niet toepasselijk is art. 24 der 
wet van '21 Dec. 1845 (Staatsblad n°. 216 (lees : 
'22 Mei 1845, Staatsblad n•. 22), en op dien 
grond te verstaan dat het door den cischer in 
i11 cassatie beweerde recht van voorrang voor 
de erkende vordering van f 8.74 wegens door 
den gefailleerde verschuld igde opcenten voor 
de provincie eh de gemeente over de hoofd
som van den aanslag in de personeele belas
ting voor het belastingjnar 1908 te recht is be
twist, voor welke vordering het Rijk der e• 
derlanden als concurrent schuldeischer was ge
verifieerd geworden ; 
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. dat blijkens haren titel, beweegredenen en 
algemeenen inhoud de wet van 22 Mei 1846 
(Staatsblad n°. 22) - ook .na de herhaalde wij
zigingen die zij in 1869 en latere jaren beeft 
ondergaan - betreft de invordering van 's rijks 
directe belastingen en op de invordering van 
provinciale of gemeentelijke belastingen slechts 
kan worden toegepast voor zoover aanwezig 
is eene wettelijke toepasselijkwording ; 

dat waar zoodanige toepasselijkwording ont• 
breekt ten aanzien van het recht van voor
rang, verleend bij de artt. 12 en 24 dier wet, 
in het cassatiemiddel onder de miskende wets• 
bepalingen aangehaald, die voorrang zich niet 
uitstrekt tot directe- , provinciale- of gemeente
belastingen, vermits art. 12 alleen aan 's 1·ijks 
schatkist dat recht toekent en art. 24 eene uit
breiding dáárvan, voorbij de rijksbelasting 
zelve tot hare opcenten en inningskosten bevat ; 

dat a!zoo, nu noch de in het middel aan
gehaalde artikelen van de provinciale of ge
meentewet noch eenige andere wetsbepaling 
toepasselijkvorklaring dier twee artikelen in
houden , de eiscber in cassatie, om vernietiging 
van het bestreden vonnis te verkrijgen, zal 
moeten aantoonen dat over het belastingjaar 
1908 verschuldigde provinciale of gemeente
lijke opcenten op de personeeie belasting het 
rechtskarakter van rijksbelasting dragen ; 

dat, al kon uit eene of meer der wetsbepa• 
lingen van vroegere dagteekening, waarop de 
eischer zich grondt om dit te betoogen, zoo 
iets worden afgeleid voor het tijdperk waarin 
die bepalingen van kracht waren, zulks niet 
meer opgnat sinds, naar luid van art. 240 Ge
meentewet en art. 126bis der provincialewet, 
de gemeentebesturen en de Provinciale Staten 
zelf (zij het onder hoogere goedkeu ring) als be
lastingen tot dekking hunner locale uitiraven 
o. a . heffen opcenten op de personcele belas
ting; 

dat immers thans de ingezetenen deze op• 
centen op de rijksbelasting verschuldigd wor
den niet krachtens de wet, die naar art. 174 
Grondwet de een ige grondslag voor heffingen 
ten behoeve van 's lands kas uitmaakt, maar 
ten behoeve van eene provinciale of gemeente
kas krachtens een Gemeenteraads- of een 
Statenbesluit ; 

dut deze rechtsbeschouwing steun ontvangt 
door h et feit dat uit dien hoofde verschuldigd 
wordende opcenten het dan slechts zijn locaal 
en tot ver.Ychillend bedrag, terwijl rijksopcenten, 
evenals de hoofdsom eener rijksbelasting, ge
heven worden overal , waar binnen het rijk de 
voorwaarden der belastingheffing worden aan• 
getrnffen, en dan tot gelijk getal ; 

1911. 

0. dat (zooals de Rechtbank richtig heeft 
overwogen) het rechtskarakter der provinciale 
en gemeentelijke opcenten niet wordt gewijzigd 
door het feit, dat ingevolge de bepaling der 
artt. 126 novies der provinciale en 263 Ge
meentewet het rijk door zijne ambtenaren die 
localen opcenten invordert tegen eene wette• 
lijk bepaalde vergoeding; 

dat bovendien de door de Rechtbank be
doelde wet van 21 D ec. 1852 (Staatsblad n°. 
226) omtrent die vergoeding de in dier voege 
in te vorderen opcenten met zoovele woorden 
omschrijft als "opcenten, als provinciale of 
plaatselijke belastingen op de rijksbelastingen 
geheven"; 

0. dat dus het voorgestelde cassatiemiddel 
is ongegrond ; 

V erwerpt het 
eischer gelijk hij 
cassatie. 

beroep ~n veroordeelt den 
procedeert in de kosten van 

(W. v. 'TR.) 

18 Febmar, 1911. .BESLUIT, houdende wijzi
ging van de attributen der kantoren 
H eurne en Aalten. S. 77. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voord racht van Onzen Minister van 
]'inanciën, dd. l!l Februari 1911, n°. 119 (In
voerrechten) ; 

Gezien de artt. 37, 38, 42, 63, 64, 66 en 76 
der Algemeene Wet van 26 Augustus 1822 
(Staatsblad n°. 38), art. 97 der wet van 20 Juni 
1862 (Staatsblad n°. 62), art. 36 der wet Yan 
20 ,T uli 1870 (Staatsblad n°. 127) en art. 61 
der wet van 26 Juli 1871 (Staatsblod n°. 92); 

Gelet op de K oninklijke besluiten van 10 D e
cember 1822 (Staa tsblad n°. 60), 23 Maart 1869 
(Staa tsblad n°. 16), 20 April 1863 (Staatsblad 
n°. 23), 16 September 1870 (Staatsblad n°. 161) 
en 19 December 1871 (Staa tsblad n°. 130); 

Hebben goedgevonden en verstaan te be• 
palen: 

Art. 1. H et kantoor gevestigd in de buurtschap 
De H,urne wordt mede opengesteld: 
. a. als expeditiekantoor voor den invoer van 

alle accijnsgoederen en als betalingskantoor 
voor den invoer van accijns- en accijnsvrije 
goederen ; een en ander op den voet van het 
6de Hoofdstuk der voormelde Algemeene ,vet ; 

b. voor den uitvoer van alle goederen (met 
inbegrip van gedi stilleerd , bier en wijn ), ook 
met afschrijving of teruggaaf van den accijns ; 

c. vcor den doorvoer van alle goederen. 
2. De aanwijzing van het kantoor Aalten als 

betalingskantoor voor den invoer van goederen 
op den voet van het 6de Hoofdstuk der voor
melde Algemeene W et wordt ingetrokken. 

5 
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3 . Dit besluit treedt in werking op 1 April 
1911. 

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 18den Februari 1911. 

(get. ) WIL HEL MIN A. 
De M inistet· van Financiën, 

(get.) K oLKMAN. 

(Uitg,g. 3 Maart 1911.) 

18 Jf'ebruari 1911. BESLUIT, tot schorsing van 
het besluit van Burgemeester en Wethou
ders der gemeente Idaarderadeel van 8 Fe
bruari 1911, waarbij aan het Bestuur van 
de Afdeeling "het Groene Kruis" te Grouw 
toestemming is verleend tot het houden 
eener loterij van banket op 21 Februari 
1911 ten hui ze van de bakkers H. BOOM· 
STRA, W. KLARF.N, E. KERKHOF en A. 
ANDRINGA, allen te Grouw. S. 78. 

Geschorst fot 1 April 1911. 

18 Februari 1911. BESLUIT, tot nadere wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 31 
Januari 1903 (Staatsblad nG. 41); houdende 
bepalingen omtrent de jaarwedden van de 
leden van den Centralen Raad van Beroep, 
de voorzitters van de Raden van Beroep 
en de ambtenaren bij die colleges aan
gesteld. S. 79. 

W LJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van den 16den F ebruari 1911, Alge
meen Secretariaat/2de Afdeeling A , n•. 614; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

E enig artikel. 

In artikel 1 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 voorzitters 
van de Raden van Beroep en de ambtenaren 
bij die colleges aangesteld, gelijk dit beslui~ 
laatstelijk is gewijzigd bij Ons besluit van 
13 April 1909 (Staatsblad n•. 106), worden de 
woorden : ,.Raden van Beroep te Almelo" enz. 
tot en met de slotwoorden "griffier . . . ,.2000" 
gelezen: 

Raden van beroep te Almelo, Arnhem, Breda, 
Dordrecht, 's-Gravenhage, Haarlem en Utrecht: 

voorzitter. . ten hoogste f 3000 
griffier . ,. ,. ,. 2500 

Raden van beroep te Groningen, 's-H ertogen-

bosch , Hoogeveen, L eeuwarden, M iddelburg, 
Roermond en Zutphen : 

voorzitter. . ten hoogste f 2500 
griffier . ,. 2000 

Slotbepaling. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
van de uitgifte van het Staatsblad, waarin het 
is opgenomen. 

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 
l!~inanciën en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's Gravenhage, den 18dén Februari 1911. 

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

De Minister van Justitie, 
(.gel. ) E. R. H. REoOUT. 

( Uitgeg . 2:l Febr. 1911.) 

20 Febri,ari 1911. VooascRRIFTEN betreffende 
electrische lijnen en geleidingen in, op of 
boven wegen , wateren en gronden onder 
beheer van het Departement van Water
staat. (1) 

Art. 1. D e electrische lijnen, voor zooveel 
deze geene regel ing vinden in de Telegraaf
en Telefoonwet 1904 (Staatsblad n°. 7), worden 
met betrekking tot de voorschriften, welke 
zijn in acht te nemen bij den aanleg, de in
standhouding, de wijziging, de uitbreiding en 
het gebruik van electri sche lijnen, ten behoeve 
van de veiligheid van personen en goederen 
verdeeld in : 

I. Zwakstroomlijnen, zijnde lijnen tot het 
overbrengen van seinen, waarin onder normale 
omstandigheden geen electrische st room op 
treedt, welke gevaar voor personen of goederen 
oplevert. 

II. Sterkstroomlijnen , zijnde lijnen ten dien
ste van inrichtingen voor verlichting en het 
overbrengen van kracht, welke gevaar voor 
personen of goederen kunnen opleveren. 

verdeeld in : 
a. ste rkstroomlijnen met lage spanning, zijnde 

die waarin de effectieve spanning tusschen 
een der geleidingen en aarde 300 volt niet te 
boven gaat, met uitzondering van die bedoeld 
onder c; 

(1) Deze voorschriften zijn door den Minister 
van Waterstaat bij schrijven van 20 Februari 
1911 aan de Commissarissen der Koningin in 
de provinciën gezonden, ter vervanging van 
de bij schrijven van 28 Mei 1910 toegezonden 
voorschriften, met hetzelfde verzoek als in 
dit laatst genoemde schrijven vervat. 
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b. sterkstroomlijnen met hooge spanning, 
zijnde die waarin de effectieve spanning tus
schen een der geleidingen en aarde 300 volt 
te boven gaat, met uitzondering van die be
doeld onder c ; 

c. lijnen ten dienste van spoor- en tramwegen, 
voor zooveel betreft de contactdraden met 
hetgeen daartoe behoort, en de overige gelei
dingen, welke met de contactdraden gemeen
schappelijke steunpunten hebben . 

Onder "lijnen" worden verstaan de gelei
dingen buiten gebouwen, voer- en vaartuigen, 
met hetgeen tot hare ondersteuning, beves
tiging of bescherming behoort, en onder "con
tactdraden" de geleidingen, waarlangs de elec
trische spoor- en tramwegen direct den stroom 
voor hunne motoren ontvangen. 

2 . A. Tenzij met goedkeuring van den 
bevoegden ambtenaar en behoudens het in dit 
artikel onder C bepaalde, mag niet worden 
afgeweken van de navolgende regelen: 

1°. De bovengrondscbe sterkstroomgelei
dingen mogen de bovengrondsche zwakstroom
geleidingen tot op geen geringeren afstand 
dan 6 M. in horizontale projectie gemeten, 
naderen. 

2°. De ondergrondsche sterkstroomlijnen 
mogen de ondergrondsche zwakstroomlijnen 
tot op geen geringeren afstand dan 0.50 M. 
naderen. 

B. Iudien van de sub A. onder 1°. en 20. 
bedoelde afstanden wordt afgeweken, moet 
aan de navolgende voorwaarden worden vol
daan. 

1°. Ten aanzien van het geval, bPdoeld 
sub A, onder 1°., wat betreft kruisingen : 

a. Tusschen de kruisende geleidingen moeten 
met a•rde verbonden metallieke schutdraden 
of vangnetten worden aangebracht, tenzij de 
constructie van de lijnen voldoenden waarborg 
tegen onderlinge aanraking van de geleidingen 
door breuk biedt, dan wel of de sterkstroom
geleidingen. mits deze niet behooren tot lijnen 
met hooge spanning, of de zwakstroomgelei
dingen bestaan uit geïsoleerd draad, beant
woordende aan de eischen, welke de electro
techniek daaraim stelt in verband met het 
doel, waarvoor het dient. Indien de plaatse
lijke omstandigheden van dien aard zijn, dat 
zij reeds uit zich zelf voldoenden waarborg 
tegen onderlinge aanraking van de geleidingen 
bieden, is nadere voorziening niet noodig. 
Een en ander ter beoordeeling van den be
voegden ambtenaar. 

b. De kruisingen behooren zooveel mogelijk 
rechthoekig te geschieden. 

c. De steunpunten ·van de geleidingen, welke 

het hoogst worden geplaatst, moeten op den 
geringst mogelijken afstand ter weerszijden 
van de kruisingen worden aangebracht, ter
wijl de geleidingen zoodanig aan deze steun
punten behooren te worden bevestigd, dat zij 
bij het breken van den draad niet kunnen 
doorschieten. 

d. In de zwakstroomgeleidingen worden be
veiligingstoestellen aangebracht ter weerszijden 
van de kruisingen. 

2°. Ten aanzien van het geval, bedoeld sub 
A, onder 1°., wat betreft het samen- of even
wijdig loopen : 

a. Tusschen de bim1en den afstand van 6 M. 
samen- of evenwijdig loopende geleidingen is 
een met aarde verbonden metalliek schutnet 
aan te brengen, tenzij of de sterkstroomgelei
dingen, mits deze niet behooren tot lijnen 
met hooge spanning, of de zwakstroomgelei
dingen bestaan uit geïsoleerd draad, beant
woordende aan de eischen, welke de electro
techniek daaraan stelt in verband met het 
doel waarvoor het dient. Indien de plaatse
lijke omstandigheden van dien aard zijn, dat 
zij reeds uit zich zelf voldoenden waarborg 
tegen onderlinge aanraking van de geleidingen 
bieden, is nadere voorziening niet noodig. 
Een en ander ter beoordeeling van den be
voegden ambtenaar. 

b. Indien de vorenbedoelde ambtenaar zulks 
noodig acht, worden beveiligingstoestellen in 
de zwakstroomgeleidingen aangebracht. 

3°. Ten aanzien van het geval bedoeld sub 
A, onder 2°. : 

Tusschen de elkander binnen den afstand 
van 0.50 M. naderende ondergrondsche lijnen 
behoort, ter beoordeeling van den bevoegden 
ambtenaar, eene dusdanige voorziening te wor
den getroffen, dat directe aanraking tusschen 
de lijnen niet kan voorkomen. 

C. Indien de zwakstroomgeleidingen uit
sluitend dienen tot eigen gebruik van eene 
sterkstro<Jm-inrichting ten dienste van ver
lichting en voor het overbrengen van kracht, 
behoeven de onder A genoemde afstanden 
tusschen deze zwakstroom- en sterkstroomge
leidingen niet te · worden in acht genomen, 
doch moet aan de volgende voorwaarden wor
den voldaan : 

a. Bij bovengrondsche kruisingen moeten 
beveiligingstoestellen in de zwakstroomgelei
dingen worden aangebracht ter weerszijden 
van do kruising, en, bijaldien de sterkstroom
~eleidingen en de zwakstroomgeleidingen 
samen- of evenwijdig loopen, aan de uiteinden 
der zwakstroomgeleidingen, voor zooveel het 
betrokken gedeelte dier geleidingen aangaat. 

5• 
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b. Indien de zwakstroomgeleidingen op de
zelfde steunpunten zijn aangebracht als de 
sterkstroomgeleidingen, zijn zij onder deze 
laatste te plaatsen en moeten zij van deze 
gemakkelijk door het lijnpersoneel te onder
scheiden zijn. 

c. Maatregelen behooren te worden getroffen, 
opdat bij draadbreuk van de zwakstroomge
leiding deze spanningloos wordt. 

D. :M.et betrekking tot de in art. 1, sub Il, 
bedoelde sterkstroomlijnen gelden voor het 
onderling naderen de onder A, B en C ver
melde bepalingen, met dien verstande, dat de 
daarbij bedoelde voorziening door middel van 
geïsoleerde geleidingen niet is toegestaan, en 
dat ten opzichte van de sterkstroomgeleidingen 
met de lagere spanning overeenkomstige be
veiligingstoestellen zijn toe te passen als in 
bedoeld voorschrift ten opzichte van de zwak
stroomgeleidingen zijn voorgeschreven. 

E. Vangnetten moeten aan de volgende 
voorwaarden voldoen: 

a. Het vangnet moet zoodanig geconstrueerd 
en bevestigd zijn, dat het ook bij sneeuw
belasting 1,iet met de geleidingen in aanraking 
kan komen. 

b. Het vaugnet moet een zoodanigen vorm 
en eene zoodanige ligging ten opzichte van 
de geleidingen hebben , dat eene gebroken ge
leiding, ook bij sterken wind, opgevangen 
wordt. 

c. Indien vangnetten niet met aarde kunnen 
worden verbonden, moeten zij geïsoleerd 
worden . 

3 . Onverminderd het bepaalde in art. 2, 
gelden voor de in art . 1, onder II, a en b, be
doelde bovengrondsche sterkstroomlijnen de 
navolgende voorschriften : 

1.. Voor sterkstroomgeleidingen met hooge 
spanning moet uitsluitend blanke draad worden 
gebruikt ; waar bijtende dampen te duchten 
zijn , mag eene beschermende verflaag aange
bracht worden. 

2. Niet met aarde verbonden sterkstroom
geleidingen mogen slechts op porccleinen klok
isolatoren of daarmede gelijkstaande isolee-
1·ende dragers aangelegd worden ; daarbij 
moeten de klokisolatoren rechtop geplaatst 
worden. 

3. Sterkstroomgeleidingen, alsook toestellen 
aan deze geleidingen aangesloten, moeten zoo 
geplaatst worden, dat zij zonder bijzondere 
hulpmiddelen niet van af den grond, van af 
daken, balcons, ramen of andere gemakkelijk 
toegankelijke plaatsen te bereiken zijn. 

Hiertoe is onder meer elke houten of ijzeren 
paal, alsmede elke niet uit gewoon draad be-

staande schoor, welke dient tot verzekering 
van den rechten stand van een paal, te voor
zien van eene inrichting om het klimmen in 
de palen door onbevoegden te verhinderen. 

4. De afstand tot den grond van onbe
schermde sterkstroomgeleidingen met hooge 
spanning moet in den regel overal minstens 
6 Meter bedragen; bij kruisingen met verkeers· 
wegen minstens 7 Meter. 

5. Sterkstroomgeleidingen moeten met in
achtneming van de plaatselijke omstandigheden 
en met het oog op de aangesloten generatoren , 
motoren, transformatoren, booglampen en ver
dere toestellen, beschermd zijn door spannings
beveiligingstoestellen , welke ook na herhaalde 
ontladingen werkvaardig blijven. 

De aardgeleidingen van deze beveiligings
toestellen moeten tot eene hoogte van 2 Meter 
boven den grond tegen beschadiging beschut 
zijn. 

6. Spanwijdte en doorhang van bovengrond
sche sterkstroomgeleidingeu moeten zoodanig 
~ekozen worden, dat bij eene temperatuur 
van - 15° C. eene vijfvoudige zekerheid aan
wezig is. Daarbij moet een winddruk van 
125 K.G. per M1 loodrecht getroffen oppervlak 
in rekening worden gebracht . 

7. In bochten en in het algemeen waar de 
geleiding van richting verandert, moeten vang
beugels worden aangebracht, die bij het breken 
van de isolatoren het naar beneden vallen van 
de geleidingen verhinderen. 

8. Indien de sterkstroomgeleidingen straten 
of wegen kruisen, moet, voor zooveel doenlijk, 
een steunpun t op of naast iedere straat of 
iecleren weg worden geplaatst, terwijl de ge
leidingen zoodanig aan deze steunpunten be
hooren te worden bevestigd, dat zij bij het 
breken niet kunnen doorschieten. 

9. [ndien sterkstroomgeleidingcn zoo dicht 
nabij openbare gronden komen, dat bij draad
breuk gevaar voor voorbijgaande personen ont
staat, moeten inrichtingen aanwezig zijn , die 
het naar beneden vallen van de geleidingen 
verhinderen, of wel inrichtingen , welke de 
afhangende stukken spanningloos maken. 

JO. Bovengrondsche sterkstroomgeleidingen 
met hooge spanning in bebouwde kommen 
moeten onder het bed rijf bij gedeelten u itge
schakeld kunnen worden. 

ll. IJzeren palen en hunne verankerings
draden voor ste rkstroomgeleidingen mP.t span
ningen van 1000 volt en hooger moeten met 
aarde verbonden worden, zoo noodig door een 
evenwijdig met de stroomvoerende geleiding 
geaarden draad. Verankeringsdraden van hou
ten palen moeten bij de genoemde spanningen 
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of met aarde verbonden of buiten handbereik 
van deugdelijke spanisolatoren worden voor
zien. 

12. Houten steunpunten moeten zoodanig 
berekend worden, dat eene tienvoudige zeker
heid, ijzeren steunpunten zoodanig dat eene 
viervoudige zekerheid aanwezig is, met inacht
neming van het onder 6 bepaalde. 

De topmiddeÜijn van houten palen moet 
ten minste 16 cM. bedragen. 

Op de palen moet aangegeven zijn : 
a. het loopende nummer; 
en op de bonten palen bovendien : 
b. de wijze van eventueele impregneering 

of bereiding tegen bederf ; 
c. het jaar, waarin de impregneering of be

reiding heeft plaats gehad, en 
et. het jaar, waarin de paal is geplaatst. 
13. Steuupunten van sterkstroomgeleidingen 

voor meer dan 760 volt spanning ten opzichte 
van aarde moeten met een rooden bliksempijl 
worden gemerkt. 

4. Met betrekking tot de sterkstroomgelei
dingen en -lijnen met spanningen boven 6000 
volt kunnen de voorschriften vermeld in de 
artt. 2 en 3 voor elk geval in het bijzonder door 
den bevoegden ambtenaar worden aangevuld. 

5. Onverminderd het bepaalde in art. 2, 
gelden voor de in art. 1, onder n , c, bedoelde 
lijnen, voor zooveel de spanning ten opzichte 
van aarde niet hooger is dan 1000 volt, de 
voorschriften, hierna vermeld onder de punten 
1 tot en met 20. 

1. De kleinste toe te laten metaaldoorsnede 
van blanke geleidingen, contactdraden uitge
zonderd, bestaande uit hardgetrokken koper 
of ander materiaal van minstens gelijke vast
heid, alsmede van draden, middellijk of recht
streeks dienende tot bevestiging van den 
contactdraad, nader aangeduid als spandraden, 
bedraagt 10 mM.2. 

2. Geïsoleerde geleidingen met een kop~r
doorsnede van ten minste 10 mM• zijn, op 
isolatoren aangelegd, toegelaten, mits de iso. 
leerende omhulling beantwoordt aan de eischen, 
welke de electrotechniek daaraan stelt in ver
band met het doel waarvoor de geleidingen 
dienen. 

3. Contactdraden moeten ten opzichte van 
aarde op twee plaatsen deugdelijk geïsoleerd 
zijn ; hetzelfde geldt voor de overige blanke 
geleidingen, tenzij deze zijn bevestigd op dub
bele klokisolatoren. 

4. pandraden, die zonder bijzondere h11lp
middelen bereikbaar zijn, moeten ten opzichte 
van onder spanning staande geleidingen op 
twee plaatsen geïsoleerd zijn. 

6. Zoowel contactdraden als ande·re boven
grondsche geleidingen moeten in het laagste 
punt ten minste 6 M. afstand tot den grond 
hebben; een geringere afstand wordt bij onder
doorgangen toegelaten, mits met inachtneming 
der plaatselijke omstandigheden voldoende 
voorzorgsmaatregelen tegen -aanraking zijn 
genomen. 

6. Zoowel contactdraden als andere boven
grondsche geleidingen moeten beschermd zijn 
door spanningsbeveiligingstoestellen, welke ook 
na herhaalde ontlading werkvaardig blijven. 
Deze toestellen mogen alleen aan steunpunten 
bevestigd worden op ten minste 6 M. afstand 
van den grond, tenzij zij i::: kasten zijn op
gesloten. 

De aardgeleidingen der beveiligingstoestellen 
moeten tot eene hoogte van 2 M. boven den 
grond tegen beschadiging beschermd zijn. 

7. Zoowel contactdraden als andere gelei
dingen , benevens daarmede verbonden toe
stellen, transformatoren uitgezonderd, moeten 
zoo aangebracht worden, dat zij zonder bij 
zondere hulpmiddelen onbereikbaar zijn. Hier
toe is onder meer elke bouten of ijzeren paal, 
van waaruit blauke onder spanning staande 
deelen met de band bereikbaar zijn, alsmede 
elke niet uit gewoon <lraa<l bestaande schoor, 
welke dient tot verzekering van den rechten 
stand van zulk een paal, te merken met een 
bliksempijl en te voorzien van eene inrichting 
om het klimmen in de palen door onbevoegden 
te ve rhinderen. 

8. Tenzij buiten het bereik aangebracht, 
moeten transformatoren geheel in met aarde 
verbonden metalen kasten gesloten zijn. 

9. Spanwijdte en doorh11ng van de contact
draden en van de spandraden moeten zoodanig 
gekozen worden , dat bij een temperatuur 
van - 16° C. eene drievoudige zekerheid aan
wezig is. Daarbij moet een winddruk van 
i26 K.G-. per M2. loodrecht getroffen opper
vlakte in rekening worden gebracht. Voor 
alle overige geleidingen moet onder boven
vermelde omstandigheden eene vijfvoud ige 
zekerheid aanwezig zijn. 

10. De contactdraden moeten door isolatoren 
in afzonderlijke secties verdeeld worden, die 
door schakelaars uitgeschakeld kunnen worden 
en waarvan de lengte in dichtbevolkte buurten 
in den regel niet meer dan 1 K.M. en in 
weinig bevolkte buurten niet meer dan 2 K.M. 
bedraagt. 

Bij spoor- en tramwegen op onbebouwde 
wegen mogen de schakelaars achterwege blijven. 

De plaats der schakelaars moet op in het 
oog vallende wijze ziju aangeduid. 
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11. Houten steunpunten moeten zoodanig 
berekend worden, dat eene tienvoudige zeker
heid, ijzeren steunpunten, zoodanig dat eene 
viervoudige zekerheid aanwezig is met inacht
neming van het bepaalde onder 9. 

De topmiddellijn van houten palen moet 
ten minste 16 c.M. bedragen. 

Op de palen moet aangegeven worden : 
ti. het loopende nummer ; 
en op de houten palen bovendien : 
b. de wijze 'lan eventueele impregneering 

of bereiding tegen bederf ; 
c. het jaar, waarin de eventueele impreg

neering of bereiding tegen bederf beeft plaats 
gehad ; en 

d. het jaar waarin de paal is geplaatst. 
12. Indien de bovengrondsche geleidingen, 

contactdraden uitgezonderd, straten en wegen 
kruisen, moet voor zooveel doenlijk een steun
punt op of naast iedere straat of iederen weg 
geplaatst worden, terwijl de geleidingen zoo
danig aan deze steunpunten behooren te w0r
den bevestigd, dat zij bij het breken niet 
kunnen doorschieten, tenzij bijzondere maat
regelen zijn getroffen om het doorschieten van 
den draad onschadelijk te maken. Indien de 
geleidingen, contactdraden uitgezonderd , zoo 
dicht nabij openbare gronden komen, dat bij 
draadbreuk gevaar voor voorbijgaande per
sonen ontstaat, moeten inrichtingen -aanwezig 
zijn, die het naar beneden vallen van de ge• 
leiding verhinderen , of wel de afhangende 
stukken spanningloos maken. 

13. Voedingsgeleidingen, welke bedrijfs
spanning ten opzichte van de aarde hebben, 
moeten in de Centrale van de stroombron en 
in de voedingspunten van den contactdraad 
afschakelbaar zijn. 

De schakelaars moeten voldoen aan het 
onder 7 en 10 bepaalde. 

14. Indien vangnetten worden gebezigd, 
moeten deze voldoen aan de volgende voor
waarden : 

a. het vangnet moet zoodanig geconstrueerd 
en bevestigd zijn, dat het ook bij sneeuw
belasting niet met de geleidingen in aanraking 
kan komen; 

b. het vangnet moet een zoodanigen vorm en 
eene zoodanige ligging ten opzichte van de 
geleidingen hebben, dat eene gebroken gelei
ding, ook bij sterken wind, opgevangen wordt ; 

c. indien de spoorstaven als teruggeleiding 
dienen, moet het vangnet met deze, en waar 
mogelijk met aarde geleidend verbonden worden . 

16. Lasschen en verbindingen in geleidingen 
en spandraden moeten dezelfde trekvastheid 
bezitten als de geleidingen en draden zelve. 

16. Luchtwissels moeten aan eigen span
draden bevestigd zijn. 

17. Bij gebruik van de spoorstaven als terug
geleiding behooren, buiten en behalve de maat
regelen , welke ter beoordeeling van den be
voegden ambtenaar in elk bijzonder geval zijn 
te nemen, de stootvoegen van de spoorstaven 
geleidend met elkander verbonden te worden, 
terwijl bovendien ee11 voldoend aantal gelei
dende verbindingen van de tegenover elkander 
liggende spoorstaven 011 , bij meer dan één 
spoor, van de verschillende sporen onderling, 
moet worden tot stand gebracht. 

18. Bij gebruik van tweeleider-gelijkstroom 
met de spoorstaven als teruggeleiding, moet 
de negatieve pool met de spoorstaven ver
bonden worden. 

19. Directe aanraking tusschen buizen e11 
niet tot den spoorweg of tramweg behoorende 
kabels eenerzijds en 8poorstaven anderzijds is 
niet toegelaten. 

20. Bovengrondsche geleidingen in bebouwde 
kommen moeten ouder het bedrijf bij gedeelten 
uitgeschakeld kunnen worden. 

6. Bijaldien de spanning, bedoeld in art. 6 
ten opzichte van aarde hooger is dan 1000 volt, 
worden de voorschriften in dat artikel gesteld, 
voor elk geval in het bijzonder· door den be
voegden ambtenaar aangevuld. 

7. Wanneer aan eenige lijn werkzaamheden 
moeten worden verricht, welke belemmering 
voor andere lijnen of vreemde electrische in
richtingen kunnen veroorzaken, of waardoor 
het met werkzaamheden aan deze lijnen of 
inrichtingen belaste perso11eel aan gevaar wordt 
blootgesteld, is het hoofd of de bestuurder 
van den aanleg, waaraan de werkzaamheden 
zijn te verrichten, verplicht de hoofden of be
stuurders van de andere lijnen of inrichtingen 
tijdig daarmede in kennis te stellen, opdat de 
noodige voorzorgsmaatregelen getroffen kun
nen worden tot beveiliging van personen en 
goederen. 

21 Februari 1911. BESLUIT, houdende onge
grondverklaring van de bezwaren van den 
gepensionneerden Sergeant-Majoor-Sch rij
ver J . P. M . ScaMrnz, te 's-Gravenhage, 
tegen de beslissing op zijn verzoek om 
verhooging van militair pensioen. S. 80. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op de reclame van den gepen

sionneerden Sergeant-Majoor-Schrijver J. P. 
M. ScaMIDZ, te 's-Gravenhage, betreffende de 
beslissing op zijn verzoek om verhooging van 
pensioen; 

Gezien het daarover door den Militairen 
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Pensioenraad uitgebracht advies van 22 Juni 
1910, n°. 17 L; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
7 December 1910, n•. 262 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog van ló l<'ebrnari 1911, llldc Afd., 
n°. 133; 

Overwegende, dat aan J. P. M . ScHMIDZ, 
bij Koninklijk Besluit van 12 April 19i0, 
n°. 19, krachtens de art ikelen 2 3°., 19, 20b en 
24 der Pensioenwet voor de Landmacht 1902, 
met ingang van 1 Mei 1910, een voortdurend 
pensioen is toegekend van f 264 's jaars; 

dat, nadat hij bij request van 31 Mei 1910 
bad verzocht om verbooging van pensioen, 
op grond dat zijne gebreken in en àoor de 
uitoefening van den militairen dienst zouden 
zijn ontstaan, de Militaire Pensioenraad in 
zijn ter zake uitgebracht advies van 22 Juni 
1910, n•. 17L., Ons in overweging heeft ge
geven, op die aanvrage afwijzend te beschik
ken . uit overweging, dat reeds bij het onder
zoek door de militair-geneeskundige Commissie 
te 's-G,ravenhage op 23 September 1909 door 
belanghebbende is aangevoerd, dat het lichaams
gebrek, waarvoor hij voor de verdere waar
neming van den militairen dienst is afgekeurd, 
het gevolg zou zijn van buitengewoon drukke 
werkzaamheden als sergeant-majoor-schrijver; 

dat echter, gelijk in 's Raads advies van 
30 Maart 1910, n°. lóL., werd overwogen, 
deze bewering door den Chef van den Gene
ralen Staf, in diens schrijven dd. 14 Maart 
1910, n•. 310, afdoende is weerlegd; dat be
langhebbende in zijn hierboven aangehaald 
request geen nieuwe gezichtspunten beeft ge
opend, welke aanleiding zouden kunnen geven 
tot toekenning van pensioen krachtens het 
bepaalde bij artikel 2 2°. der Pensioenwet voor 
de Landmacht 1902, en hem mitsdien bij 
Koninklijk Besluit van 12 April 1910 terecht 
een pensioen ten bedrage van f 254 is toe
gekend; 

dat, nadat bij Ministerieele beschikking dd. 
18 Juli 1910, Illde Afd., n°. 160, aan den 
reclamant was medegedeeld, dat zijn verz:iek 
niet voor inwilliging vatbaar was, bij zijn 
verlangen heeft te kennen gegeven dat om
trent zijne bezwaren daartegen het gevoelen 
mocht worden ingewonnen van den Raad van 
State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur, daarbij aanvoerende dat hij tot 1903, 
toen hij schrijver is geworden, steeds eene 
uitstekende gezondheid genoot; dat hij als 
schrijver bij den Chef van den Generalen Staf 
steeds met de allergrootste inspanning op de 

schrijfmachine beeft gewerkt, waartoe hij ver
plicht was, wilde de groote hoeveelheid werk 
op dat bureau, dat ook steeds van spoed
eischenden aard was, niet achterstallig gera
ken; dat hij door die bovenmatige in spanning 
zóó is afgemat en zijne zenuwen zóó over
spannen zijn geraakt, dat hij zich ziek moest 
melden ; dat bij na hervatting zijner werk
zaamheden niet langzaam aan weer kon be· 
ginnen, maar dadelijk weer als voorbeen met 
alle kracht heeft moeten "tikken", en bij als 
gevolg daarvan weer is ingestort, zoodanig 
dat bij kort daarna ongeschikt voor den 
militairen dienst is geworden; dat het van 
algemeene beKendheid is, dat het aanhoudend 
ingespannen werken op de schrijfmachine een 
verwoestenden invloed op 's menschen zenuwge
stel heeft; dat hij dus van oordeel is, dat zijne 
gebreken wel degelijk in en door den dienst 
zijn ontstaan en hij derhalve vermeent, aan
spraak te kunnen maken op vol pensioen , als 
bedoeld bij artikel 18 der "Pensioen wet voor 
de Landmacht 1902" ; 

Overwegende, dat reclamant aanspraak 
maakt op verhoogd pensioen, op grond dat 
zijne gebreken, welke hem voor de verdere 
waarneming van den militairen dienst onge
schikt maken, het gevolg zouden zijn van een 
der oorzaken genoemd in punt 2 van artikel 2 
der Pensioenwet voor de Landmacht 1902 ; 

Overwegende, dat van de in punt 2 van 
artikel 2 bedoelde redenen, waarom pensioen 
kan worden verleend, ten aanzien van recla
mant, wilde men bedoeld punt op hem zien 
toee;epast, zou moeten aanwezig zijn of het 
geval dat de gebreken, welke hem voor de 
verdere waarneming van den militairen dienst 
ongeschikt maken, zijn te beschouwen als het 
ge'volg van verrichtingen of vermoeienissen 
aan de uitoefening van den militairen dienst 
verbonden, of wel het geval dat die gebreken · 
het gevolg zijn van bijzondere omstandigheden 
of toestanden die zich bij de uitoefening van 
dien dienst hebben voorgedaan; 

Overwegende te dien aanzien, dat wel is 
waar de Commissie voor het geneeskundig 
onderzoek te 's-G,ravenha,qe, blijkens baar ter 
zake uitgebracht rapport van 23 September 
190\!, no. 318, aannemelijk acht, dat de door 
reclamant verrichte arbeid op den duur de 
verschijnselen zijner ziekte heeft veroornaakt, 
maar dat hierin geen v~ldoende aanleiding te 
vinden is om reclamant's gebreken te beschou
wen als te zijn ontstaan in en door de uit
oefening van den militairen dienst, vermits 
voor een militair, wien8 gestel na korteren of 
langeren tijd niet bestand blijkt te zijn tegen 
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d-i gewone militaire dienstverrichtingen, op 
dien grond niet het recht ontstaat op pensioen 
uit hoofde v11n gebMken, ·welke het gevolg 
zijn van verrichtingen of vermoeienissen aan 
de uitoefening van den militairen dienst ver
bonden; waar trouwens de ervaring leert, dat 
er wel haast ~een betrekking te noemen valt, 
welke op den duur niet een nadeeligen invloed 
kan uitoefenen op het gestel van sommige 
personen; 

Overwegende, dat ook het in meervermeld 
punt 2 van artikel 2 bedoelde geval van on
geschiktheid wegens gebreken welke het ge
volg zijn van bijzondere omstandigheden of 
toestanden, die zich bij de uitoefening van 
den dienst hebben voorgedaan, ten deze niet 
aanwezig is te achten ; vermits, blijkens schrij
ven van den toenmaligen Chef van den Gene
ralen Staf van 14 Maart 1910, no. 310, aan 
dezen opperofficier geene buitengewone om
standigheden bekend waren, waaronder de 
door reclamant verrichte arbeid heeft plaats 
gehad; 

dat derhalve de door reclamant verrichte 
werkzaamheden moeten geacht worden te zijn 
geweest gewone, alledaagsche werkzaamheden, 
welke van hem, in de uitoefening van den 
militairen èienst, mochten gevorderd worden; 

Gezien meervermelde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan te ver

klaren, dat de bezwaren van den reclamant 
tegen de afwijzende beslissing op zijn verzoek 
om verhooging van militair pensioen, zijn 
ongegrond. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staats
blad en, tegelijk met het rapport van Onzen 
genoemden Minister, in de Nederlandsche 
Staatscourant zal worden geplaatst, en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State (Afdeeling voor de Geschillen 
van Bestuur) en aan den Militairen Pensioen
raad. 

's-Gravenhage, den 2lsten Februari 1911. 
(get.) W I L H E L M I N A. 

De Ministe,· van Oorlog, (get.) H . COLIJN. 

(Uifgeg. 30 M aart 1911.) 

21 Febri,ari 1911. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Com
missarissen der Koningin , betreffende voor
schriften in acht te nemen ten opzichte 
van de behandeling van pensioensaanvra
gen. 

In verband met de wet van 7 NoYember 
1910 (Staatsblad n°. 314), op 25 Januari 1911 
in werking getreden, heb ik de eer U H.E.G. 

namens mijn ambtgenoot van Financiën mede 
te deelen, dat ten opzichte van de behandeling 
van pensioensaanvragen voortaan de volgende 
voorschriften zullen zijn in acht te nemen. 

De staten van dienst, in te vullen door de 
pensioenaanvragende burgerlijke ambtenaren 
en onderwijzers bij het open baar en het bijzon
der lager onderwijs zullen door het Departement 
van Financiën worden verstrekt. Bij eiken staat 
zal zijn gevoegd een lijst van stukken, die bij de 
pensioensaanvrage moeten worden overgelegd. 

Aan ieder van bovenbedoelde ambtenaren 
en onderwijzers, die den dienst verlaat met 
aanspraak op pensioen zal tegelijk met het af
schrift van het besluit, waarbij hem ontslag 
wordt verleend, een exemplaar van zoodanigen 
staat met lijst worden uitgereikt. 

Deze uitreiking zal geschieden: 
a. aan de burgerlijke ambtenaren in provin

cialen dienst door het provinciaal bestuur; 
b. aan de burgerlijke ambtenaren in gemeente

dienst, zoomede aan de onderwijzers bij het 
openbaar lager onderwijs in gemeentedienst 
door het gemeentebestuur; 

c. aan de onderwijzers bij het bijzonder lager 
onderwijs door het bestuur der inrichting voor 
bijzonder lager onderwijs. 

Het hiervoor benoodigde materieel zal het 
bestuur eener bijzondere lagere school hebben 
aan te vragen aan het gemeentebestuur, het 
gemeentebestuur aan het provinciaal bestuur 
en laatstgenoemd bestuur aan het Departement 
vau Financiën. Vanwege dit Departement zijn 
U H. E.G. een aantal staten met lijsten als 
bovenbedoeld vermoedelijk reeds geworden of 
zullen U H.E.G. eerlang worden toegezonden. 

De pensioenaanvrager zal den behoorlijk in
gevulden en door hem onderteekenden dienst
staat, voor wat betreft de opgaven betrekking 
hebbende op den tijd in zijn laatste betrekking 
doorgebracht, als volgt moeten doen waar
merken: 

a. door den griffier van het provinciaal be
stuur, zoo hij laatstelijk als burgerlijk ambte
naar in dienst der provincie is werkzaam ge
weest ; 

b. door den secretaris der gemeente, zoo bij 
laatstelijk als burgerlijk ambtenaar of als on
derwijzer in dienst der gemeente is werkzaam 
geweest; 

c. door den voorzitter en de secretaris van 
het bestuur der bijzondere lagere school, zoo 
hij laatstelijk als onderwijzer bij het bijzonder 
lager onderwijs is werkzaam geweest. 

De betrokken opgave zal door hem, aan wien 
de waarmerking is opgedragen , zoo noodig 
moeten worden aangevuld of verbeterd. 
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De burgemeesters zenden van hunne beschik
king tot benoeming van de geneeskundigen, 
bedoeld in de artt. 44 en 71 der wet op het lager 
onderwijs, een afschrift aan den Minister van 
Financiën, terwijl in bedoelde beschikking zal 
zijn te bepalen, dat de geneeskundigen hunne 
verklaring, nà registratie, rechtstreeks zenden 
aan den Minister van Financiën te 's Graven
hage. 

De modellen voor bovenbedoelde verklarin
gen, ten -dienste van het personeel der open
bare en bijzondere lagere scholen, zullen op 
uwe aanvrage door den Minister van Finan
cien in voorraad worden verstrekt, ten einde 
die modellen aan de burgemeesters, op hunne 
tot U H.E.G. te richten aanvrage te kunnen 
doen uitreiken. 

Ik heb de eer U H.E.G. te verzoeken met 
een en ander, voor zooveel betreft de provin
ciale burgerlijke ambtenaren in Uw gewest, 
voor het vervoig wel rekening te willen hou
den en de besturen der tot Uwe provincie be
hoClrende gemeenten, eveneens voor zooveel 
hen aangaat, daarmede in kennis te willen 
stellen . 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Voor den Minister, 

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

2!.:! Februa,·i 1911. MISSIVE van den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel 
aan de Commissarissen der Koningin, be
treffende de verspreiding van het mond
en klauwzeer en betreffende de vergoeding 
voor afgemaakt vee. 

Ik heb de eer te verzoeken de burgemeesters 
in Uw gewest uit te noodigen de aandacht 
van de veehouders er op te vestigen, dat het, 
aangezien het mond-en klauwzeer dikwijls wordt 
overgebracht door personen, die in aanraking 
zijn geweest met dieren, welke aan die ziekte 
leden, b.v. door veehandelaren, aanbeveling 
verdient geen lieden op de boerderij toe te 
laten, van wie men vermoeden kan, dat zij de 
smetstof bij zich kunnen dragen. Aan deze 
kennisgeving ware toe te voegen, dat het zeer 
wenschelijk is, dat de veehouders bijzondere 
aandacht wijden aan hunne schapen, daar deze 
meermalen het eerst door mond- en klauwzeer 
worden aangetast. Het is daarom geraden, 
wanneer deze dieren eenig verdacht verschijn
sel, b. v. kreupelheid, vertoon en, dadelijk den 
veearts te raadplegen. 

Ten slotte zoude ik het op prijs stellen . in
dien U H .E.G. tot de burgemeesters het ver
zoek wildet richten om, wanneer tot afmaking 
van vee moet worden overgegaan, ter zake 

van d<1 benoeming van den schatter overleg 
te plegen met den districtsveearts. De onder
vinding toch heeft geleerd, dat de belooningen 
der taxateurs, volgens het thans geldende ta
rief berekend, niet altijd voldc,ende zijn ter ver
krijging van volkomen betrouwbare personen. 

Eene wijziging van dat tarief zal dan ook 
in overweging genomen worden. Inmiddels 
zullen de districtsveeartsen, zoo noodig, aan
wijzingen kunnen geven ter tegemoetkoming 
aan bovenbedoeld bezwaar. 

23 Februari 1911. BESCHIKKING van den 
Minister van Oorlog, betreffende de in 
werking treding van het besluit van 7 
Februari 1911, tot wijziging van het be
sluit van 29 Mei 1903, betreffende regeling 
van de Landweer. 

De Minister van Oorlog, 
Gezien het Koninklijk Besluit van 7 Februari 

1911, n•. 22, enz. ; 
Brengt voorschreven Koninklijk Besluit, door 

deze, ter kennis van de landmacht; 
En heeft goedgevonden tevens, bij deze , te be

palen, dat, ten aanzien van het 6• District, 
de in het Besluit bepaalde wijziging in werking 
zal treden met ingang van 1 April 1911 ; 
zullende, ten aanzien van de andere in het 
Besluit genoemde districten , de data van in
gang nader worden bekend gemaakt. 

Voor den Minister, 
De Secretaris-Generaal, 

(!Jet. ) DE BRUlJN. 

24 F ebruari 1911. BESLUIT, tot vernietiging 
van het besluit van Burgemeester en Wet
houders van Leiden, dd. 10 October 1910, 
waarbij is gewijzigd de sub 4 gestelde 
voorwaarde van het besluit van voornoemd 
college, dd. 5 Juli 19011, strekkende tot het 
verleenen van eene voorwaardelijke ver
gunning aan A. VAN DRN OUWEEL:KN, 
aldaar, tot het oprichten van eene koper
en blikslagerij in htlt perceel Hooigracht 
n°. 103. S. 81. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbo.1w, Nijverheid en Handel van 30 Ja
nuari 1911, nu. 80a, afdeeling Arbeid, tot ver
nietiging van het besluit van Burgemeester 
en Wethouders van Leiden, dd. 10 October 
1910, waarbij is gewijzigd de sub 4 gestelde 
voorwaarde van het besluit van voornoemd 
college, dd. 5 ,Juli 1909, strekkende tot het 
verleen en van eene voorwaardelijke vergunning 
aan A. VAN DEN OUWEELEN, aldaar, tot het op-
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richten van eene koper- en blikslagerij in het 
perceel Hooigracht n•. 103; 

Overwegende, dat elke beslissing ingevolge 
artikel 12, 2de lid, der Hinderwet genomen, 
behoort te worden afgekondigd, zooals blijkt 
uit artikel 15 der wet, krachtens welk artikel 
binnen 14 dagen na de afkondiging beroep bij 
Ons openstaat; 

dat derhalve het besluit van Bur11:emeester 
en W ethouders van Leiden, dd. 10 October 
1910, had behooren te worden afgekondigd; 

dat deze afkondiging niet is geschied; 
Overwegende, dat tegen een besluit, genomen 

ingevolge artikel l:.:!, 2de lid, der Hinderwet, 
krachtens artikel 15 dier wet, beroep moet 
kunnen worden in11:esteld ; 

dat, indien zoodanig besluit niet is afge
kondigd, het in stijd met de wet voor beroep on
vatbaar is geworden en alzoo op grond van 
strijd met de wet behoort te worden vernietigd ; 

Gelet op artikel 153 der .Gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord, ad vies van 

14 Februari 1911, n°. 16; 
Gelet op het nader rapport van Onzen Mi

nister van L andbouw, Nijverheid en Handel 
van 22 Februari 1911, n°. 161H, afdeeling 
Arbeid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het besluit van Burgemeester en Wethouders 

van Leiden, dd. 10 October 1910, waarbij is ge
wijzigd de sub 4 gestelde voorwaarde van het 
besluit van voornoemd college, dd. 5 Juli 1909, 
strekkende tot het verleenen van eene voor
waardelijke verguuning aan A. v AN DEN Ou
WEl':LEN, aldaar, tot het oprichten van cene 
koper- en blikslagerij in het perceel Hooigrach t 
n° . 103, 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 zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 24sten Februari 1911. 
(.get.) WILH.ELMIN A. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid e,i Handel, 
(.get. ) A. S. TALMA. 

(Uitgeg. 8 Maa,·t 1911.) 

28 Februari 1911. BKSLUIT, tot nadere wijzi. 
ging der bij Koninklijk Besluit van 
:.:!l Juni 1877 (Staatsblad n•. 152) vast
gestelde instructie voor den geneeskun
dige, belast met het gezondheidsonder
zoek, bedoeld bij art. 7 der wet van 28 Maart 
1877 (Staatsblad n°. 35), tot wering van 
besmetting door uit zee aankomende sche
pen. S. 82. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 14 Januari 1911, 
no. 336, afdeeling Volksgezondheid en Arm
wezen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 Februari 1911, n•. 19); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Binnenlandsche Zaken van 25 Februari 
1911, no. 1:.:!28, at'deeling Volks11:ezondheid en 
Armwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te be
palen : 

. Eenig artikel. 

In de bij Koninklijk Besluit van 21 Juni 1&77 
(Staatsblad n•. 152) vastgestelde, laatstelijk bij 
Ons besluit van 14 November 1907 (Staatsl)lad 
n°. 297) gewijzigde instructie van den genees
kundige, belast met het gezondheidsonderzoek, 
bedoeld bij art. 7 der wet van 28 Maart 1877 
(8 /aatsblad n°. 35), tot wering van besmetting 
door uit zee aankomende schepen, wordt nader 
de volgende wijziging gebracht : 

Art. 3 wordt gelezen als volgt : 
"Hij vangt het gezondheidsonderzoek van 

het schip, dat daaraan moet worden onderwor
pen aan, zoodra de omstandigheden van weer 
en tijd dit Yeroorloven, met inachtnemin11: van 
door den Minister van Binnenlandsche Zaken 
gegeven bevelen." 

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

's Gravenhage, den 28sten Februari 1911. 

(.get. ) WILHELMINA. 

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

(Uitgeg. 10 Maart 1911.) 

1 Maart 1911. BKSLUIT, houdende het Con
sulair Reglement. S. 83. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken, dd. 28 November 1910, 
n°. 24339, Tweede Afdeeling ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 December 1910, n°. 25); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter voornoemd van 31 December 1910, Tweede 
Afdeeling, n•. 26:.:!02 en van 13 Januari 1911, 
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Tweede afdeeling, n°. 300; en van 27 Februari 
1911, Tweede Afdeeling, n°. 4278; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
a. in te trekke·n het Consulair Reglement, 

vastgesteld bij Ons Besluit van 4 Augustus 
1906 (Staatsblad 11°. 215) en gewijzigd bij Ons 
Besluit van 31 December 1909 (Staatsblad 
no. 472); 

b. vast te stellen het volgende Reglement 
op de inrichting van den consulait·en dienst. 

HOOFDSTUK I. 

Van de bezoldigde consulafre ambtenaren. 

Art. 1. 1. De bezoldigde consulaire ambte
naren hebben den rang van aspirant-vice
consul, vice-consul , consul of consul generaal. 

2. De bezoldigde consulaire ambtenaren 
worden door Ons benoemd, bevorderd, in 
disponibiliteit gesteld en ontslagen . Zij kun
nen door Onzen Minister van Buitenlandsche 
Zaken worden geschorst. 

2 . l. Voor de bezetting der door Ons in
gestelde of in te stellen bezoldigde consulaire 
posten komen bij voorkeur in aanmerking zij , 
die de rangen van aspirant-vice-consul en 
vice consul doorloopen hebben. 

2. Tot aspirant-vice-consul kunnen alleen 
zij worden benoemd, die als candidaat voor 
den consulairen dienst zijn aangewezen en 
met goed gevolg hebben afgelegd het in ar
tikel 5 bedoelde examen voor den consulairen 
dienst. 

3. Tot vice-consul kunnen alleen zij worden 
benoemd, die gedurende den in artikel 8 ge
noemden termijn als aspirant-vice-consul ge
diend hebben. 

3. 1. Telkens wanneer het belang van den 
dienst zulks eischt, wordt de aanwijzing als 
candidaat voor den consulairen dienst voor
bereid door eene daartoe door Onzen Minis
ter van Buitenlandsche Zaken aangewezen 
commissie, bestaande uit vijf leden onder 
welke het hoofd der Afdeeling van het De
partement van Buitenlandsche Zaken, welke 
belast is met de behandeling der consulaire 
zaken, bijgestaan door een secretaris. 

2. Deze commissie plaatst binnen veertien 
dagen na ontvangst van eene opgave van het 
aantal der aan te wijzen candidaten voor den 
consulairen dienst eene oproeping in de 
Nederlandsche Staatscourant, waarbij tevens 
het bovenbedoelde aantal wordt vermeld. 
Deze oproeping wordt door de commissie her
haald zoovele malen als zij zulks gewenscht 
acht. 

3. Bij haar onderzoek naar de aanbevelens-

waardigheid van de personen, die zich bij 
haar hebben aangemeld, let de commissie op 
hun verleden, hunne geschiktheid voor hun
nen toekomstigen werkkring en hunne alge
meene ontwikkeling. Zij onderwerpt hen aan 
een vergelijkend examen, waarbij moet blijk 
worden gegeven : 

1°. van vaardigheid om schriftelijk in goed 
Nederlandsch eene zakelijke uiteenzetting of 
beschrijving te leveren, een stuk N &derlandsch 
behoorlijk te lezen en zich van het gelezene 
goed rekenschap te geven, alsmede om 
Fransch, Duitsch en Engelsch proza goed te 
vertalen in het Nederlandsch en zich van die 
vreemde talen practisch mondeling en schrif
telijk te kunnen bedienen ; 

2°. van eenige handelskennis ; oenige ken
nis van handelsrekenen , van boekhouden, 
van handelsaardrijkskunde en van de Staats
instellingen van NederlaLd en zijne koloniën, 
alsmede van bekendheid met de grondbegin
selen der Staathuishoudkunde. 

4. De commissie kan het examen, al naar 
zij wenschelijk acht, schriftelijk of mondeling 
afnemen. 

5. De co=issie is bevoegd om hen, wier 
schriftelijk werk onvoldoende is, niet tot het 
mondeling onderzoek toe te laten. 

6. Het strekt tot aanbeveling wanneer de 
examinandus gedurende niet te korten tijd in 
den handel practiech werkzaam geweest is. 

7. Zij , die zich aan het in het derde lid 
van dit artikel bedoelde onderzoek wenschen 
te onderwerpen, moeten mannelijk Nederlan
der zijn en in den loop van het jaar, waarin 
dat onderzoek plaats vindt, den leeftijd van 
21 jaar bereikt hebben. Zij melden zich bin• 
nen den bij de oproeping vermelden termijn 
schriftelijk bij den secretaris der commissie 
aan, met overlegging van een bewijs van 
Nederlanderschap, een uittreksel uit hunne 
geboorte-akte, een kort relaas van hunne op
voeding en het door hen genoten onderwijs, 
eene verklar~ng van goed maatschappelijk ge
drag, hunne diploma's , getuigschriften of 
eindrapporten en een medisch attest van ge
schiktheid voor den dienst in tropische lan
den. Indien er voor hen uitzicht bestaat om 
na hunne aanmelding nog diploma's, getuig
schriften of eindrapporten te verkrijgen, dèe
le11 zij dit mede, en zoo spoedig doenlijk na 
de verwerving zenden zij die stukken aan 
den secretaris der commissie in . Tevens dee
en zij mede welke verplichtingen zij nog te 

vervullen hebben ten aanzien van den mili
tairen dienst. 

8. De commissie brengt binnen twee maan-
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den na afloop van het examen rapport uit 
aan Onzen Minister van Buitenlandsche Za 
ken, waarin zij haar oordeel uitspreekt over 
de personen, die voor aanwijzing in aanmer
king komen, met opgaaf der volgorde, waarin 
zij geplaatst zouden moeten worden. 

9. Na ontvangst van dit rapport worden 
binnen eene maand door Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken de candidaten voor 
den consulairen dienst aangewezen. 

4 . 1. De candidaten voor den consulairen 
dienst moeten zich uiter!ijk binnen twee 
jaar na hunne aanwijzing schriftelijk bij On
zen Minister van Buitenlandsche Zaken aan
melden tot het afleggen van het in artikel 5 
bedoelde examen voor den consulairen dienst. 

2. Wanneer zij zich in staat achten met 
goed gevolg het examen te doen, geven zij 
daarvan ken·nis aan Onzen Minister van Bui
tenlandsche Zaken, die alsdan bepaalt wan
neer het examen zal gehouden worden, met 
dien verstande, dat het examen wordt afge• 
nomen uiterlijk zes maanden nadat de aan
melding heeft plaats gehad. 

3. Ter zake van hunne voorbereidende stu
die worden hun vanwege Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken de noodige aanwijzin
gen verstrekt. 

4. De candidaten voor den consulairen dienst 
zijn verplicht omtrent hunne studie en V'Oorts 
omtrent bun gedrag aan Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken alle inlichtingen te ver
strekken, die hij direct of indirect, mondeling 
of schriftelijk, van hen verlangt en alle des
betreffende wenken van voornoemden Minis
ter te volgen. 

5. Wegens aanhoudende ziels- of lichaams
ziekte en wegens plichtverzuim en wange
drag van de cand.idaten voor den consnlairen 
dienst kan Onze genoemde Minister, te zijner 
beoordeeling, hunne aanwijzing als zoodanig 
intrekken. 

6. Het candidaatschap vervalt voor hen, die 
zich voor het examen niet binnen den in het 
eerste lid omschreven termijn hebben aange• 
meld. 

7. Wanneer een candidaat voor den consu
lai ren dienst voor de eerste maal niet slaagt 
bij het afleggen van het examen, kan hij het 
nog eenmaal herhalen binnen een door Onzen 
Minister van Buitenlandsche Zaken, in over
leg met de commissie, te bepalen termijn. 

8. Voor hen, die zich na hunne aanwijzing 
aan de studie van rechts- of staatswetenschap 
aan eene Oniversiteit wijden of cursussen van 
hooger handelsonderwijs, hetzij in Nederland, 
hetzij in het buitenland ,-olgen of wel in han-

del of industrie practisch werkzaam zijn, kan 
de in het eerste lid genoemde termijn door 
Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken 
met ten hoogste één jaar worden verlengd. 
Gelijke verlenging kan op g rond van welbe
wezen ziekte of op grond van andere buiten
gewone omstandigheden - ter beoordeeling 
van Onzen genoemden Minister - door dezen 
worden toegestaan. 

5. 1. Het axamen voor den consulairen 
dienst omvat : 

I. De Nederlandsche, Fransche, Engelsche 
en Duitsche talen, waarin de candidaat zich 
sch"riftelijk en mondeling juist moet kun
nen uitdrukken. Kennis van eenige andere 
vreemde taal strekt tot aanbeveling. 

Il. a. het Nederlandsch burgerlijk recht en 
wel voornamelijk Boek I, Il en IIl, en de 
wet houdende Algemeene Bepalingen der 
Wetgeving van het Koninkrijl,; 

b. de voornaamste bepalingen van het Wet
boek van Burgerlijke RechtsvordAring; 

c. het Nederlandsch handelsrecht, in het 
bijzonder het zeerecht ; 

d. kennis in hoofdzaken van het volken
recht ; 

e. de strekking der voornaamste Neder
landsche verdragen op handelsgebied ; 

f. de verplichtingen en bevoegdheden der 
N ederlandsche consulaire ambtenaren, zooals 
die omschreven zijn in de "Handleiding voor 
den Nederlandschen consulairen ambtenaar", 
in de wetten btJtreffende de bevoegdheid der 
consulaire ambtenaren tot het opmaken van 
burgerlijke akten en de consulaire rechtsmacht, 
alsmede in de consulaire con ven ties; 

g. de voornaamste bepalingen van het Neder
landsch strafrecht en de strafvordering. 

Ill. a. de groote handels- en verkeerswegen ; 
b. den tegenwoordigen toestand van handel 

en nijverheid, landbouw en scheepvaart, voor
namelijk met het oog op de Nederlandsche 
en Nederlandsch Oost- en West-Indische be
langen; 

c. de handelsgeschiedenis van d en nieuweren 
tijd; 

d. de wijze van voortbrenging der voor• 
naamste N ederlandsche en koloniale artikelen ; 

e. de inrichting der Nederlandsche handels
en sC'heepvaartstatistiek. 

2, De candidaten voor den consulairen dienst, 
die aan eene der Nederlandsche Hoogescholen 
den graad van doctor in de rechtsweten
schappen hebben verworven, zijn vrijgesteld 
van het examen in de vakken, vermeld sub Il, 
littera a, b en g. De candidaten voor den 
consulairen dienst, die aan eene der Neder-
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landsche Hoogescholen den graad van doctor 
in de Staatswetenschappen hebben verworven, 
zijn vrijgesteld van het vak, vermeld sub II, 
littera d. 

6. 1. Het examen voor den consulairen dienst 
wordt in het openbaar gehouden te 's Graven
hage bij voorkeur in de tweede helft van de 
maand April of van de maand October. 

2. Tijd en plaats van het examen worden 
vóóraf in de Staatscourant aangekondigd. 

3. Het examen voor den consulairen dienst 
wordt afgenomen door eene door Ons be
noemde commissie, bestaande uit een voor
zitter en 4 leden. 

4. In die commissie heeft zitting een rechts
geleerde bekend met de i·echtspraktijk, een 
vertegenwoordiger van den handel en, zoo 
mogelijk, een consul-generaal of consul of oud
conaul-generaal of oud-consul. Een ambtenaar 
van het Departement van Buitenlandsche Zaken 
wordt door Onzen Minister van Buitenlandsche 
Zaken aan die commissie als secretaris toe
gevoegd. 

5. De commissie kan zich bij het afnemen 
van het examen doen bijstaan door deskun
digen, na voorafgaande verkregen machtiging 
van Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken. 

6. Bij ontstentenis van den voorzitter of 
van een der leden wordt door Onzen Minister 
van Buitenlandsche Zaken tijdelijk in de ver
vanging voorzien. 

7. De commissie wordt door haren voor
zitter tot het afnemen van het examen op
geroepen, wanneer de Minister oordeelt dat 
daaraan behoefte bestaat. 

8, De commissie brengt aan voornoemden 
Minister schriftelijk verslag uit van het examen 

7. 1. Zij, die met goed gevolg het examen 
voor den consulairen dienst aflegden, worden 
binnen drie maanden na dien tot aspirant
vice-r.onsul aangesteld. 

2. Zij worden door Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken werkzaam gesteld bij 
zijn Departement, bij een Gezantschap of bij 
een Consulaat-Generaal of bij een Consulaat 
of wel ter beschikking gesteld van het hoofd 
van eeuig ander Departement van Algemeen 
Bestuur, een en ander met d ien verstande 
dat de aspirant-vice-consul althans een deel 
van zijn diensttijd in het buitenland werk
zaam zij . 

8 . 1. Drie jaren na hunne aanstelling als 
zoodanig kunnen de aspirant-vice-consuls tot 
vice-consul bevorderd worden. 

2. Voor hen, wien krachtens de eerste zin
snede van het zevende lid van artikel 4 op 
grond van studie of werkzaamheid in de prak-

tijk, verlenging van den termijn, binnen wel
ken examen moet worden afgelegd, is toe
gestaan, wordt de tijd van drie jaren, in het 
vorig lid bedoeld, met den duur van genoemde 
verlenging verminderd. 

9 . 1. De vi9e-consuls worden door Onzen 
Minister van Buitenlandsche Zaken werkzaam 
gesteld bij zijn Departement, bij een Gezant
schap of bij een Consulaat-Generaal of Con
sulaat of wel ter beschikking gesteld van het 
hoofd van eenig ander Departement van Alge
_meen Bestuur. 

2. Zij kunnen ook worden belast met de 
waameming van een consnlairen post, mits 
zij ten minste twee jaren als vice-consul dien~t 
hebben gedaan. Dit voorbehoud geldt niet 
voor waarneming van korten duur van een 
post. 

10. Nadat de vice-consul vijf jaren als zoo
danig heeft dienst gedaan kan hij tot consul 
worden bevorderd. 

11 . Nadat de consul vijf jaren als zoodanig 
heeft dienst gedaan kan hij tot consul generaal 
worden bevorderd. 

12. 1. Wanneer voor de richtige vervulling 
van een bepaalden post zulks door Ons wensche
lijk geacht wordt, kan aan een consul-generaal 
een diplomatieke titel verleend worden voor 
den tijd gedurende welken bij dien post vervult. 

2. Bij ontslag of overplaatsiug vervalt die 
titel van rechtswege. 

13. 1. De aspirant-vice-consuls genieten eene 
bezoldiging van f 1200 per jaar. · 

2. Zoo zij buiten Nederland worden werk
zaam gesteld, kan hnn bovendien eene door 
Ons te bepalen vergoeding voor verblijf toe
gekend worden. 

14. 1. De vice-consuls genieten eene bezol
diging van f 2000 per jaar; dit bedrag wordt 
na drie jaar dienst als zoodanig_ met f 500 
en na vijf jaar verderen dienst met/500 ver
hoogd, totdat een bedrag van f 3000 is bereikt. 

:.!. Zoo zij buiten Nederland worde!! werk
zaam gesteld, kan hun bovendien eene door 
Ons te bepalen vergoeding voor verblijf toe
gekend worden, voor zooveel hun niet krach
tens artikel 18 reeds eene vergoeding toekomt. 

15. De consuls genieten eene bezold igiug 
van f 3000 per jaar, welke bezoldiging na 
elke vijf jaren dienst als zoodanig met/1000 
wordt verhoogd, totdat een bedrag van f 5000 
is bereikt. 

16. De consuls generaal genieten eene be
zoldiging van f 5000 per jaar, welke bezoldi
ging na elke vijf jaren dienst als zoodanig 
met f 1000 wordt verhoogd, totdat een bedrag 
van f 7000 is bereikt. 
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17 . Door Ons kan aan een consul-generaal, 
die minstens 20 jaren als zoodanig werkzaam 
was en daarbij zijne taak steeds ten genoegen 
van Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken 
heeft vervuld, eene jaarlijksche toelage ver
leend worden van f 1000. Na minstens 25-
jarigen dienst als zoodanig kan die toelage 
worden gebracht op f 2000. 

18. 1. De consuls-generaal en de consuls, 
alsmede de vice-consuls, die anders dan ter 
tijdelijke vervanging van een titularis een con
sulairen post beheeren, genieten voorts eene 
verblijfsvergoeding tot zoodanig bedrag, als 
voor den door hen bekleeden post iR vast• 
gesteld. 

2. Het bedrag der toe te kennen verblijfs
vergoeding wordt door Ons voor eiken post 
afzonderlijk vastgesteld. 

3. Ingeval van overlijden wordt de aan den 
consulairen ambtenaar toegekende verblijfs
vergoeding aan diens erfgenamen uitbetaald 
tot en met de sterfmaand. 

19. Aan de consulaire ambtenaren, die aan 
het hoofd van een post :,;ijn geplaatst, kunnen 
de dienstuitgaven, voor :,;ooverre Onze Minis
ter van Buitenlandsche Zaken dit noodig mocht 
oordeelen, vergoed worden. 

20. Bij definitieve plMtsing aan het hoofd 
van een post kan ter vergoeding der kosten 
van vestiging aan den consulairen ambtenaar 
door Ons een bedrag worden toegekend : 

voor consuls-generaal van ten hoogste/3500 ; 
voor consuls van ten hoogste f 2500; 
voor vice-consuls van ten hoogste f 1500. 
21. 1. In geval van plaatsing, overplaatsing, 

eervol onts lag, of in disponibiliteitstelling, 
zullen aan de consuls-generaal, de consuls en 
de vice-consuls, die anders dan ter tijdelijke 
vervanging van een titularis een consulairen 
post beheeren, de reis - en verblijfkosten van 
hun gezin naar hunnen post of naar Neder
land vergoed worden. Hun eigen reis• en 
verblijfkosten worden vergoed op den voet 
als door Ons geregeld of te regelen. 

2. In geval van overlijden van een consulair 
ambtenaar, als in het vorige lid bedoeld, 
worden de reis- en verblijfkosten van zijn gezin 
naar Nederland vergoei. 

22. 1. Telkens na een tijdvak van drie jaren 
onafgebroken dienst op de posten, welke in
gevolge artikel 4, letter c, der wet houdende 
regeling van de pensioenen . der burgerlijke 
ambtenaren bij algemeenen maatregel van 
bestuur zijn of zullen worden aangewezen, 
en van vijf jaren onafgebroken dienst op alle 
overige posten, kan aar, de consuls-generaal 
en consuls, die aan het hoofd van een post 

staan, alsmede aan die vice-consuls, die anders 
dan ter tijdelijke vervanging van een titularis 
een consulai ren post beheeren, een verlof ver
leend worden van drie of acht maanden, naar 
gelang zij al dan niet in Europa gevestigd zijn. 

2. Van dit verlof brengen de in Europa ge
vestigde consulaire ambtenaren ten minste 
drie weken en de buiten Europa gevestigde 
consulaire ambtenaren ten minste zes weken 
in Nederland door ter aanknooping van be
trekkingen met Nederlandsche belanghebbell
den en voor zoodanige andere bezigheden als 
Onze Minister van Buitenlandsehe Zaken noo
dig mocht oordeelen. 

(Met Europa worden voor de toepassing van 
dil. artikel gelijkgêsteld Noord -Afrika, Klein
Azië en Syrië.) 

3. Bij aankomst in Nederland wendt de in 
het l ste lid bedoelde consulaire ambtenaar zich 
onmiddellijk tot Onzen Minister van Buiten
landsche Zaken ter verkrijging van de noodige 
instructies in verband met het in het vorige 
lid aangegeven doel. 

4. Wanneer gedurende een jaar niet meer 
dan vier weken verlof is genoten door de in 
alinea 1 . van dit artikel bedoelde consulaire 
ambtenaren, wordt dit niet. als dienstonder
breking aangemerkt. 

5. · ln geval van afwezigheid wegens ziekte 
bepaalt Onze Minister voornoemd, in verband 
met den duur der ziekte, in hoever deze als 
dienstonderbreking beschouwd wordt. 

6. De ter zake van de in alinea 1 van dit 
artikel bedoelde verloven door de consulaire 
ambtenaren te maken reis- en verblijfkosten, 
alsmede die voor hun gezin, worden hun ver
goed op den voet als door Ons geregeld of 
te regelen. 

7. Hij tusschentijdsche verloven genieten de 
in alinea 1 van dit artikel genoemde consulaire 
ambtenaren en hun gezin geene vergoeding 
ter zake vlln de kosten hunner verlofreizen. 

8. Wij behouden Ons voor in elk voorkomend 
geval te bepalen of en in hoever de kosten 
hunner verlofreizen vergoed zullen worden 
aan de vice-consuls, die tijdelijk een consul ai ren 
post beheeren ter vervanging van den titularis, 
alsmede aan de vice-consuls en de asp irnnt
vice-consuls , die werkzaam gesteld zijn aan 
een Gezantschap, aan een Consulaat-Generaal 
of aan een Consulaat. 

\l. Gedurende h unne verloven blijven de 
consulaire ambtenaren in het genot hunner 
jaarwedde, met d ien verstande, dat geene jaar
wedde wordt genoten voor den tijd dat het 
verlof langer dan een jaar duurt of geduurd 
heeft. 
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10. De termijn, waarna de consulaire ambte
naar volgene de bepalingen van dit Reglement 
in aanmerking zoude kunnen komen voor 
rangs- of tractements-verhooging, wordt ver
lengd met den duur van het door hem buiten 
bezwaar van 's Lands schatkist genoten verlof. 

23. 1. De verloven der consulaire ambte
naren worden behoudens de in de volgende 
alinea bedoelde uitzondering verleend door 
Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken. 

2. De onmiddellijke chef van een bezoldigd 
consulair ambtenaar is bevoegd aan dezen een 
verlof te verleenen, hetwelk den duur van 
3 weken 's jaars niet mag overschrijden, tenzij 
ziekte of buitengewone omstandigheden dit 
noodig maakt. Van het verleenen van zoo
danig verlof geeft hij kennis aan Onzen Minis
ter van Buitenlandsche Zaken. 

24. 1. Bij afwezigheid met verlof of wegens 
ziekte van een consulair ambtenaar, die een 
consulairen post beheert, wordt door Ons in 
elk afzonderlijk geval vastgesteld of, en zoo 
ja, tot welk bedrag op de hem toegekende 
verblijfsvergoeding zal worden gekort. 

2. Mede wordt door Ons in elk geval afzonder
lijk vastgesteld of, en zoo ja, tot welk bedrag 
aan den waarnemer van den post eene ver
blijfsvergoeding zal worden toegekend. 

3. De waarnemer mag, zonder voorafgaande 
machtiging van Onzen Minister van Buiten
landsche Zaken o_f van den titularis, geene 
verandering brengen in de inrichting van den 
post. 

25. 1. De consulaire ambtenaren kunnen te 
allen tijde in disponibiliteit worden gesteld. 

2 . .Bij in disponibiliteitstelling, kunnen de 
consulaire ambtenaren gedurende twee jaren 
in het genot blijven van hoogstens 2/3 van 
het bedrag hunner bezoldiging. 

26. Tot de bevordering tot vice consul, in 
artikel 8 bedoeld, en tot de verhooging van 
bezoldiging bedoeld in de artt. H, 15 en 16, 
wordt alleen dan overgegaan, wanneer de con
sulaire ambtenaar zijne taak ten genoegen van 
Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken 
heeft vervuld. 

27. De bezoldigde consulaire ambtenaren 
mogen geen handel drijven, noch beheerend 
vennoot of agent eener handelsvennootschap 
onder eene firma, of bestuurder, commissaris 
of agent van eene andere vennootschap zijn. 

HOOFDST0K ll. 

Van de onbezoldigde consulaire ambtenaren. 

28. 1. De onbezoldigde consulaire ambte
naren voeren in hiërarchische volgorde den 

titel van consulair agent, vice-consul, consul 
en consul-generaal. 

2. Nederlanders, die eene voldoend zelfstan • 
dige positie hebben, genieten voor eene benoe
ming tot onbezoldigd consulair ambtenaar de 
voorkeur. 

29. Voor benoeming, ontslag en schorsing 
der onbezoldigde consulaire ambtenaren geldt 
het bepaalde bij artikel 1, sub 2. 

30. Aan de onbezoldigde consulaire ambte
naren worden ter zake hunner aanstelling en 
commissie geene kosten in rekening gebracht. 

31 . De onbezoldigde consulaire ambtenaren 
ontvangen geene geldelijke belooning voor 
hunne diensten. Wel behouden zij de hun 
ingevolge do bestaande of nog uit te vaardigen 
voorschriften toekomende consulaatrechten en 
andere baten. 

HOOFDSTUK UI. 

Bepalingen, aan alle consulaire a,nbtenaren 
gerneen. 

32. 1. Bij de eerste aanvaarding van eene 
consulaire betrekking leggen de consulaire 
ambtenaren den volgenden eed of belofte af : 

.,Ik zweer (beloof), dat ik de mij opgedra
gen en later eventueel op te dragen consulaire 
betrekkingen in allen deele getrouwelijk over
eenkomstig dfl Nederlandsche wetten en de 
mij gegeven of nog te geven voorschriften zal 
vervullen, en dat ik in alles naar mijn beste 
vermogen zal medewerken tot bevordering van 
den handel, de nijverheid, den landbouw en 
de scheepvaart van Nederland. 

Zoo waarlijk helpe mij God A.lmachtig (Dat 
beloof ik)". 

2. Deze eed (belofte) wordt afgelegd in 
handen van Onzen Minister van Buitenland
sche Zaken of schriftelijk, en door den consu
lairen ambtenaar onderteekend, aan Onzen 
Minister van Buitenlandsch~ Zaken toegezon
den. 

33. 1. De- consulaire ambtenaren mogen 
geene consulaire betrekking eener andere 
Mogendheid aanvaarden zonder Onze vooraf
gaande machtiging. 

.!. Wanneer zij ophouden eene dergelijke 
betrekking te bekleeden, geven zij daarvan 
onverwijld kennis aan Onzen, Minister van 
Buitenlandsche Zaken . 

34. 1. Voor eiken consulairen post wordt 
door Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken 
de plaats of de landstreek aangewezen, op 
welke, als vormende zijn ressort, hij, die den 
post bekleedt, zijne aandacht vooral heeft te 
richten. 
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:l. Zijn of komen er binnen dit ressort andere 
consulaire posten, dan verkrijgen deze als 
sub.ressort een deel van het hoofdressort, met 
dien verstande dat zij daartoe blijven bebooren . • 

3. De benoeming van een vice-consul ter 
plaatse waar reeds een consul-generaal of 
consul gevestigd is, brengt niet mede dat 
daardoor te bedoelder plaatse een vice-consu• 
laat gevestigd wordt. 

4. De aanwijzing van ressorten doet echter 
niet te kort aan de bevoegdheid van den con· 
sulairen ambtenaar om zijne werkzaamheden 
-0ok tot buiten die plaats of die landstreek 
uit te strekken, wanneer zulks door eenig 
Nederlandsch belang wordt gevorderd, mits 
bij zoodoende niet zijne werkzaamheid uitbreidt 
tot het ressort van een anderen consulairen 
ambtenaar en voor zooveel niet eenige wette• 
lijke bepaling of eenig voorschrift van Onzen 
genoemden Minister zich tegen zulk optreden 
verzet. 

35. 1. Consulaire ressorten alsmede land
streken, die niet tot eer. ressort behooren, 
kunnen door Onzen Minister van Buitenland• 
scbc Zaken tot een district worden samen• 
.gevoegd. 

2. Aan het hoofd van zulk een district 
wordt door hem bij voorkeur gesteld eer. be· 
zoldigd consul-generaal of consul of anders 
~en onbezoldigd consul-generaal. 

36. 1. Hij, die aan het hoofd van een district 
is gestekl evenals ook hij, wiens ressort ver• 
schillende posten omvat, heeft te waken voor 
-de behoorlijke ambtsvervulling van de consu• 
laire ambtenaren, bij de tot zijn district, res
pectievelijk ressort, behooreude posten werk
zaam. 

2. Hij houdt met ben zooveel mogelijk voeling 
en heeft de bevoegdheid bun de inlichtingen 
te vragen en de werkzaamheden op te dragen, 
die hij noodig acht. 

37. 1. De consulaire ambtenaren in een 
land, alwaar een Nederlandscbe diplomatieke 
ambtenaar is geaccrediteerd, zijn aan de 
leiding en het toezicht van dien ambtenaar 
-0nderworpen. 

2. Die diplomatieke ambtenaar is bevoegd 
11an bedoelde consulaire ambtenaren - bij 
voorkeur door tusscbenkomst van het hoofd 
van het district, respectievelijk ressort, waar
toe zij behooren - de werkzaamheden op te 
d ragen en de inlichtingen te vragen, welke 
hij ter ricbtige uitoefening van zijne taak 
noodig acht en om aan Onzen Minister van 
Bnitenlandscbe Zaken met betrekking tot den 
consulairen dienst in het land, waar hij is 
.geaccrediteerd, zoodanige voorstellen te doen 

als hij voor de behoorlijke behartiging van de 
Nederlandsche belangen noodig acht. 

38. De consulaire ambtenaren mogen zich 
niet buiten hun ressort of, zoo zij niet aan 
het hoofd van een post staan, buiten hunne 
standplaats begeven, dan met inachtneming 
van de voorschriften door Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken ten aanzien van verlof 
tot of kennisgeving van afwezigheid te geven. 

39. De consulaire ambtenaren zijn belast 
met de administratieve handelingen, hun door 
Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken op· 
gedragen, en meer in het bijzonder met de 
bevordering van den N ederlandschen handel, 
nijverheid, landbouw en scheepvaart, alsmede 
met de behartiging der belangen van de zich 
in hunnen ambtskring bevindende Nederland· 
sche onderdanen en schepen, voor zoover de 
wetten, tractaten en gebruiken van het land 
hunner vestiging die behartiging toelaten. 

40. De consulaire ambtenaren oefenen hunne 
functie uit overeenkomstig de voorschriften, 
door Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken 
verstrekt of te verstrekken. 

Ovet·_qangsbepa li11_q . 

41. Voor de bij de inwerkingtreding van 
dit Heglement, ingevolge het Consulair Regie• 
ment van 1906 (Staatsblad n°. 216) aangewezen 
candidaat consulaire-ambtenaren blijven, wat 
het afleggen van het examen voor den consu• 
lairen dienst betreft, van kracht de artikelen 
2 en 6 van dat Reglement. 

Slotbepalin_q. 

42. Dit Reglement kan worden aangehaald 
onder d~n titel van Consulair Reglement, met 
vermelding van jaargang en nummer van het 
Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

43. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van het 
Staatsblad en van de Staatscourant waarin het 
gephatst is. 

Onze Minister van Buitenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het· 
welk in het Staatsblad en gelijktijdig in de 
Staatscourant zal worden geplaatst en waar· 
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State en aan de Algemeene Reken• 
kamer. 

's-Gravenhage, den lsten Maart 1911. 

(get. ) WILHELJ\UNA. 

De Minister van Buitenlandsche Zakrn, 
(_qet. ) R. DE MAREES VAN 8WINDEREN. 

(Uitge_q. 6 Maart 1911.) 
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1 Maart 1911. B1o:sLu1T, houdende beslissing 
da 1. de in casu gestelde voorwaarde, dat 
van uit de boven de bakkerij aanwezige 
slaapgelegenheid een brandvrije ladder 
worde gemaakt die rechtstreeks naar bui
ten leidt, niet beantwoordt aan art . 12 der 
Hinderwet aangezien zij niet strekt ter 
tegemoetkoming aan het bezw,;aar van ge
vaar, schade of hinde r van belanghebbende 
baren of van eigenaars en gebruikers van 
naburige perceelen . 

WIJ WIL HEL MINA, ENZ . ; 
Beschikkende op het beroep, inges teld door 

H . W ALLES te Assen tegen besluit van Burg. 
en Weth. dier gemeente dd. 6 Oct. 1910, no. 
1017/920, 2• afd., waarbij hem voorwaardelijk 
vergunning i~ verleend tot het plaatsen van 
een dubbelen heete- luchtoven, (ter vervan
ging van een bes taanden oven in h et perceel 
aan den N oordersingel n°. 3 ; 

Den Raad van State, afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur . gehoord, ad vies van 
8 F ebruari 1911, n°. 8; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 26 Febr-
1911, n°. 140a, afd. Arbeid ; 

Overwegende: dat nadat ter zitting bedoeld 
in art. 7 der Hinderwet bezwaren waren inge
bracht ontleend aan vrees voor hinder van 
ernstigen aard, Hurg. en W eth . de gevraagde 
vergunning hebben verleend onder eenige 
voorwaarden waarvan die sub 3 en 6 luiden : 

2°. dat de houten zolder boven de ovens, 
en ter breedte van minstens 1 :M. daarbuiten , 
met de bintlaag moeten worden ve1·vangen 
door een brand vrijen zolder van metsel werk 
of beton, welke minstens 600 K.G. per M2. kan 
dragen ; 

6°. dat van uit de boven de bakkerij aanwe
zige slaapgelegenheid 90n brandvrije ladder 
wordt gemaakt die rechtstreeks n•.ar buiten 
leidt ; 

dat van het besluit van Burg. en Weth., 
H. W ALLES bij Ons in beroep is gekomen, 
daarbij aanvoerende, dat hij in zijn bakkerij 
twee ovens heeft, waarvan een zal worden ver
vangen door een dubbelen heete-luchtoven, 
waardoor het brandgevaar instede van te ver
meerderen, belangrijk zal verminderen ; 

dat de nakoming van de voorwaarden su b 
3 en 6 zeer kostbaar zou zijn; dat aanleiding 
tot de oplegging zal geweest zijn de aanwezig
heid van de slaapgelegenheden boven de bak
kerij ; dat adressa·nt voornemens is deze slaap
gelegenheden in het vervolg niet meet· in ge
bruik te doen nemen, maar zijn kn echts in 
zijn woonhuis slaapplaatsen aan te wijzen ; 

J 911. 

Overwegende, ten aanzien van de voorwaarde 
sub 3, dat blijkens nader ingesteld deskundig 
onderzoek door het bouwen van een dubbelen 
heete-luchtoven ter vervanging van den be
staanden oven het gevaar voor brand zal ver
minderen; 

dat mitsdien de sub 3 opgelegde voorwaarde 
niet door de noodzakelijkheid wordt geboden en 
als onnoodig bezwarend voor den concessionaris 
behoort te ve rvallen ; 

Overwegende ten aanzien van de voorwaarde 
sub 5, dat gebleken is, dat van den zolder en 
de bakkerij geen gebruik meer wordt gemaakt 
voor slaapgelegenheid ; 

dat overigens deze voorwaarde niet ingevolge 
art. 12 der Hinderwet had mogen worden ge
steld aangezien zij niet strekt ter tegemoetko
ming aan het bezwaar van gevaar , schade of 
hinder van belanghebbende buren of van eige
naars en gebruikers van naburige perceelen 

dat mitsdien ook deze voorwaarde behoort 
te vervallen ; 

Gezien de Hinderwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving overig~ns van het bestreden 
besluit van Burg. en W eth. van Assen, de 
daarin sub 3 en 6 gestelde voorwaarden te 
doen vervallen ; 

Met bepaling wijders dat de inrichting moet 
zijn voltooid en in werking gebracht binnen 
zes maanden na dagteekening dezes. 

Onze Minister van L andbouw, Nijverheid 
en Handel is belast enz. 

(W. v. d . B. A .) 

2 Maart 1911. BESLUIT, houdende beslissing 
dat , vermits de leeraren aan onve,·plichte 
gemeente-gymnasia vóór 1 Januari 1906 
niet waren burgerlijke ambtenaren, de tijd 
door den belanghebbende vóór dien datnm 
als leeraar aan zoodanig gymnasium door
gebracht, niet tot zijn burgerlijken dienst 
in den zin van art. 6, eerste lid der Bur
gerlijke P ensioenwet behoort. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op de aanvrage om pensioen 

van D. v AN OosTVEEN, eervol ontslagen 
leeraar aan het gymnasium te Middelburg, 
wonende aldaar; 

Gezien het daarover door den Pensioenraad 
voor Burgerlijke ambtenaren uitgebracht advies 
van 30 Juli 1910, n°. 9; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 
8 .Februari 1911, no, 3; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 18 .Februari 1911, n°. 62, Afd . P. ; 

6 
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Overwegende dat de Pensioenraad voor Bu r
gerlijke ambtenaren Ous in zijn bovenvermeld 
advies heeft in overweging gegeven, den be
langhebbende met ingang van 1 Sept. 1910 
een jaarlijkscb pensioen toe te leggen ten be
drage van f 1334, op grond , dat bij voor 1 Jan. 
1891 in dienst getreden, bij besluit van den 
Raad der gemeente M uldelbwrg van 23 Februari 
1910, n•. 11 met ingang van 1 Sept. 1910 
eervol is ontslagen ; 

dat zijn burgerlijke diensttijd van 5 jaren, 
4 maanden en 24 dagen vereenigd met den 
overigen volgens art. 9d der Burgerlijke Pen
sioenwet in aanmerking komend9n dienst bij 
het hooger onderwijs. een tijdvak uitmaakt 
van meer dan 40 jaren; dat hij , geboren 18 Mei 
1841, den ouderdom van 65 jaren heeft ver
vuld; dat zijn pensioensgrondslag heeft be
dragen van 25 November 1881 tot 25 Maart 
1882 / 600, van 1 Jan. 1906 tot 1 ept. 1910 
/ 2100, zoodat de middelsom bedoeld bij art. 
6, 1• lid, der wet bedraagt f 2000; weshalve 
de Pensioenraad van oordeel is , dat belang
hebbende volgens de artt. 3a en 9a en d der 
wet recht heeft op een pensioen van /1333.33½ 
zijnde het maximum of 2/ 3 gedeelten der voor
melde middelsom ; 

dat nadat dit advies aan den belanghebbende 
in afschrift was toegezonden, bij zijn verlan
gen heeft te kennen gegeven, dat daarover het 
gevoelen mocht worden ingewonnen van de 
afdeeling van den Raad van State voor de 
geschillen van .Bestuur, daa~bij aanvoerende, 
dat, blijkens het antwoord op een door hem 
tot den Minister van Binnenlandsche Zaken 
gerichte vraag, dit Departement met den P an
sioenraad van gevoelen is, dat vermits de be
trekking van leeraar aan een onverplicht ge 
meentelijk gymnasium ingevolge de wet van 
5 Juni 1905 (Staatsblad n°. 164) in verband 
met het Kon. besluit waarbij het tijdstip van 
inwerkingtreden dier wet is vastgesteld, eerst 
met ingang van 1 Jan . 1906 het karakter van 
eene burgerlijke betrekking heeft verkregen, 
de laatste zestig maandeu van adressants bur
gerlijken dienst zouden zijn gelegen in de tijd
vakken 1 Jan. 1906-1 Sept. 1910 (56 maanden) 
en 25 Nov. 1881-25 Maart 1882 (4 maanden), 
gedurende welk laatstgenoemd tijdvak adres
sant den lande in de betrekking van onder
wijzer bij 's Rijks normaallessen te Middelburg 
heeft gediend ; dat zijn pensioen dus tengevolge 
van eene vroeger bekleede burgerlijke betrek
king minder zou bedragen, dan anders het 
geval ware geweest; dat dit in strijd is met 
de billijkheid en ook met de economie der 
.Burgerlijke P ensioen wet, die -in het algemeen 

genomen meer de strekking heeft eene ver
hooging van eenig pensioen dan en dit nog 
wel uit hoofde van vroegeren burgerlijken 
dienst, eene verlaging te bevorderen; dat boven
dien z. i. door den Minister evenals door den 
Pensioenraad in dezen wordt voorbijgezien 
art. UI der wet van 6 Juni 1906 (Staatsblad 
no. 162), tengevolge van welke bepaling als 
burgerlijke dienst in aanmerking komt de tijd 
zoowel vóór "ls na de Burgerlijke Pensioenwet 
dcc-rgebracht in werkelijken dienst als onder• 
wijzer bij eene openbare inrichting van hooger 
onderwijs (dus ook een niet verplicht gemeen
telijk gymnasium) krachtens eene ·vaste aan
stelling van een gemeentebestuur ontvangen, 
hoedanige dienst adressant gedurende meer 
dan 40 jaren vervuld heeft ; 

dat, waar in art. 9 voornoemd limitatief 
wordt opgesomd, welke tijd als diensttijd in 
aanmerking komt en daarin onder letter a 
worden genoemd de burgerlijke betrekkingen 
(die immers ingevolge de wet voor pensioen 
in aanmerking doen komen), zelven, er geen 
onderscheid, zoomin qualitatiefals quantitatief, 
bestaat tusschen burgerlijke betrekkingen in 
bedoelde letter genoemd en de overige in meer
gemeld art. 9 sub letters b, c en d opgesomd, 
welke met eerstgenoemde op één lijn worden 
gesteld; dat de Pensioenraad dus z. i. niet had 
behooren te overwegen, dat zijn burgerlijke 
diensttijd in twee afzonderlijke gedeelten moet 
worden gesplitst waarvan 6 jaren, 4 maandeTJ 
en 24 dagen sinds 1 J an. 1906 als burgerlijke 
diensttijd, en de overige tijdsduur zijner be
trekking als leeraar aan een onverplicht ge
meentelijk gymnasium als ingevolge wetsfictie 
voor burgerlijken diensttijd in aanmerking 
komende, doch gelet op art. 9 letter a der 
Burgerlijke Pensioenwet, zooals deze thans 
luidt, had behooren aan te nemen , dat zijn 
burgerlijke diensttijd ingevolge art. 9 principio 
in verband met letter d bed raagt meer dan 
40 jaren ; dat waar nu ingevolge letter d van 
art. 9 dit de eenige wetsbepaling is, waarin 
de burgerlijke diensttijd wordt geregeld, ver
zoekers diensttijd voor de bepaling van de 
hoegrootheid van zijn pensioen behoort te wor
den berekend naar den inhoud van dat artikel,. 
en dat waar art 6 der Burgerlijke P ensioen
wet de hoegrootheid van het pensioen wil zien 
berekend naar de middelsom over een jaar van 
het bedrag dat gedurende da iaatste 60 maan 
den van den burgerlijken dienst des ambte
naars, overeenkomstig art. 13 als grondslag 
voor de berekening van het pensioen moet 
gelden , mede ingevolge art. 3 der wet van 
6 Juni 1905 (Staatsblad n°. 164), waarbij art. 20 
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der wet van 28 April 187ö (Staatsblad n°. 102) 
wordt gewijzigd, als die laatdte 60 maanden 
moeten worden aangemerkt, de maanden ver
loopen tusschen 1 Sept. 1905 en 1 Sept. 1910, 
gedurende welken geheelen tijd de verzoeker 
eene wedde of belooning in den zin der Bur
gerlijke Pensioen wet groot f 2100 heeft ge
noten ; 

Overwegende dat het hier alleen de vraag 
geldt, of de pensioensgrondslag van den be
langhebbende door den Pensioenraad met juist
heid is berekend; 

dat die vraag bevestigend moet worden be
antwoord; 

dat toch art. 6, 1 • lid , der Burgerlijke Pen
sioenwet bepaalt, dat het pensioen der amb
tenaren voor ieder dienstjaar wordt berekend 
op een zestigste deel van de middelsom over 
eeh jaar van het bedrag dat gedurende de 
laatste zestig maanden van den burgerlijken 
dienst der ambtenaars overeenkomstig art. 13, 
als grondslag voor de berekening van het pen
sioen moet gelden ; 

dat vermits de leeraren aan onverplichte ge
meente gymnasia vóór 1 Jan. 1906 niet waren 
burgerlijke ambtenaren, de tijd door den be
langhebbende vóór dien datum als leeraar aan 
het gymnasium te Middelburg doorgebracht, 
niet behoort tot zijn burgerlijken dienst, waar
toe echter wel gerekend moet worden de tijd 
gedurende welken de belanghebbende is werk
zaam geweest als onderwijzer aàn de Rijks
normaallessen aldaar ; 

dat de Pensioenraad dus terecht de middel
som bedoeld in art. 6, eerste lid, der wet heeft 
berekend naar hetgeen de pensioensgrondslag 
heeft bedragen van 25 Nov. 1881-25 Maart 
1882 en van 1 Jan. 1906---1 Sept. 1910; 

Gezien de Burgerlijke Pensioenwet en de 
wet van 5 Juni 1905 (Staatsblad n°. 164); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
aan D. VAN OosTVEEN, eervol ontslagen 

leeraar aan het gymnasium te Middelbwrg een 
jaarlijksch pensioen toe te kennen van f 1334. 

Onze Minister van Financiën is belast enz. 
( W . v. D. B. A.) 

8 111 aart 1911 . .BESLUCT, houdende nadere aan
wijzing van losplaatsen van ruw zout of 
zouthoudend water. S. 84. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 27 Februari 1911, n°. 41, Accijn
zen; 

Gezien art. 6 der wet van 27 September 1892 
(Staatsblad n°. 227), art. 2 van Ons besluit van 

3 ,Januari 1908 (Staatsblad n°. 2) en Ons besluit 
van 14 Juni 1!)10 (Staatsblad no . 162); 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

:Met ingang van de dagteekening van dit 
besluit worden nader aangewezen als losplaat
sen van ruw zout of zouthoudend water: 

Hof van Delft, bij invoer ter zee en langs 
r1v1eren en kanalen ; 

Zierikzee, bij invoer langs rivieren en ka
nalen. 

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

's Gravenhage, den 3den Maart 1911. 
(qet.) W I L H E L M 1 N A. 

De Jv[inister van b1incmcië,i, (get. ) KoLKMAN. 
( Uitgeg. 7 M aart 1911.) 

4 Maart 1911. BESCH IKKING van den Minis
ter van Oorlog tot wijziging van het 
"Voorschrift betreffende dienstreizen van 
dien stplichtigen der Nationale Militie 
enz.", vastgesteld bij beBchikking van 28 
April 1909. 

De Minister van Oorlog, 
Het wenschelijk achtende, wijziging te bren 

gen in het "Voorschrift betreffende dienst
"reizen van dienstplichtigen der Nationale 
"Militie", enz., vastgesteld bij de Beschikking 
van 28 April 1909, Afdeeling Militie en Land
weer (M.J n°. 166, laatstelijk gewijzigd bij de 
Beschikking van 10 December 1910, Afdee 
ling l\[i\itie en Landweer (M.) n° . 110 ; 

Heeft goedgevonden, na, voor zooveel noo
dig, gehouden overleg met den Minister van 
Marine, te bepalen, dat evenbedoeld Voor
schrift wordt gewijzigd als volgt : 

§ 16. De laatste alinea vervalt. 
§ 18. Aan de eerste alinea wordt toegevoegd : 
.,Zij, die gedurende de reis moeten over-

"nachten, worden voor Rijksrekening bij de 
.,ingezetenen gehuisvest en gevoed". 

§ 26. Voor "Model n°. 6" in de eerste alinea 
wordt gelezen: ,,:Model n°. 4" . 

Voor "Model n°. 7" in de vierde alinea 
wordt gelezen : ,,Model no. 6". 

§ 26. Na het woord "onderzocht" in de 
eerste alinea, 3•0 regel v.b., wordt ingelascht: 
,,of nader onderzocht". 

Aan de eerste alinea wordt toegevoegd : 
"Overigens genieten zij geen vervoer voor 

,,Rijksrekening". 
De laatste alinea vervalt. 
§ 27. Voor "Model n°. 8" in de tweede 

alinea wordt gelezen: ,,Model n°. 6". 
6* 
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§ 28. a. wordt gelezen: 
.,a. alle declaratiën en quitantiën van ge

,.meentebesturen wegens schuldvorderingen, 
"waarvan het bedrag bij voorschot uit de 
"kassen der gemeenten ten behoeve van de 
"land- of zeemacht is betaald, mitsgaders 
"declaratiën en quitantiën wegens alle voor 
,.de land- of zeemacht gedane uitschotten, 
"die door het Rijk moeten terugbetaald 
,,worden"; 

Model n°. 1. Noot (g) wordt gelezen: 
"Handteekening van den Burgemeester of 

,.van een door dezen aan te wijzen Gemeente
,.ambtenaar". 

Model n°. 2. Noot (/) wordt gelezen: 
"Handteekening van den Burgemeester of 

,.van een door dezen aan te wijzen Gemeente
"ambtenaar. Gestempelde handteekeningen 
,.zijn niet geldig". 

Modellen n••. 4 en 6 vervallen. 
Modellen n••. 6 en 7 worden genummerd 

resp. n•• . 4 en 6. 
Model no. 8 wordt vervangen door het hier

navolgende Model n°. 6. 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, (get.) DE BRUIJN. 

4 Maart 1911. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken betreffende de 
naleving van subsidie-voorwaarden van 
teekenscholen. 

Het beeft mijne aandacht getrokken, dat de 
besturen van verschillende, door het Rijk ge
subsidieerde vakscholen niet geregeld de band 
houden aan het tijdig aan mijn Departement 
inzenden van het reglement, het programma 
van onderwijs, de rekening en verantwoording, 
het verslag, de begrooting, en de voordrach
ten ter benoeming van het onderwijzend per
soneel van die scholen. Deze bescheiden 
moet&n krachtens de voor het verleenen van 
subsidie aan vakscholen geldende voorwaar
den, aan mijne goedkeuring worden onder
worpen, tenoijl afschriften of afdrttkken daar
van moeten worden gezonden aan den Ins-pecteur 
van het Middelbaar Onderwijs met het toezicht 
op de school belast. 

De dienaangaande thans geldende voorschrif
ten luiden: 

De eventueele toekenning van het RUks
snbsidie wordt afhankelijk gesteld van het 
eveneens verleenen van subsidie door de pro
vincie en door de gemeente en van de uit
drukkelijke aanvaarding van de volgende voor
waarden: 

1. Aan de goedkeuring van den Minister van 
Binnenlandscbe Zaken worden onderworpen: 

a. het reglement, het programma van onder
wijs, de rooster van lesuren, zoomede de wij
zigingen, welke in voornoemde stukken wor
den aangebracht; 

b. de voordrachten ter benoeming van onder
wijzend personeel, de regeling van hunne be
zoldiging en de besluiten tot het verleenen 
van ontslag, wanneer dit niet op eigen ver
zoek geschiedt; van benoeming en op eigen 
verzoek verleend ontslag van dat personeel 
wordt aaIJ genoemden Minister binnen 14 da
gen kennisgeving gezonden; 

c. de voorstellen, betreffende den bouw en 
het gebruik van de lokalen, waarin onderwijs 
gegeven zal worden ; 

d. jaarlijks vóór 1 April de rekening en ver
antwoording over het afgeloopen kalenderjaar 
en vóór 1 December de begrooting van inkom
sten en uitgaven voor het volgend kalender
jaar; 

2. Jaarlijks vóór 1 April wordt aan den 
Minister van Binnenlandsche Zaken gezonden 
een verslag van de uitkomsten van het onder
wiJs in het afgeloopen kalenderjaar; 

3. Onvermogenden worden geheel en m in
vermogenden gedeeltelijk vrijgesteld van de 
betaling van schoolgeld; 

4. Van de aan den Minister van Binnen
landsche Zaken in te zenden stukken wordt 
een afschrift of afdruk toegezonden aan den 
inspecteur van het middelbaar onderwijs, met 
het toezicht op de school belast. 

Gaarne zal ik vernemen of deze voorwaar
den door U worden aanvaard. 

Voor zoover dit nog niet geschiedde, gelieve 
U alsnog aan mijn Departement in te zenden 
de bescheiden, welke in het jaar 1!!10 behoor
den te zijn ingezonden; aan den Inspecteur 
de afschriften te zenden, waarvan de inzen
ding hierboven is voorgeschreven, en na te 
gaan, of bovenstaande voorwaarden in het re
glement van Uwe school zijn opgenomen, 
zoo niet, dan is het reglement, voor zooveel 
noodig, aan te vullen, en daarna tevens ter goed
keuring aan mijn Departement in te zenden. 

Uw bericht zie ik gaarne tegemoet vóór 
1 April e. k. (W. v. d. B. A .) 

6 Maa,·t 1911. BESLUIT, tot vaststelling van 
een reglement, houdende bijzondere bepa
lingen ter voorkoming van aanvaring op 
de rivier de Nieuwe Maas onder de ge
meente Rotterdam. S. 86. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 29 Januari 1911, n°. 230, Af
deeling Waterstaat; 
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Gezien de wet van 16 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 (Staat,çblad n°. 102) en laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 23 Juli 1909 (8 /aats
blad n°. 276); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 Februari [911, n•. 18); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 3 Maart 1911, n°. 247, 
Afdeeling Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
vast te stellen het navolgende 

REGLEMENT, hoi,dende bijzondere bepa• 
Zingen ter voorkoming van aanva,·ing op 
de rivier de Nieuwe Maas onder de ge· 
meente Rotterda,n. 

Art. 1. Met afwijking in zooverre van de 
voorschriften omtrent het voeren van lichten 
en seinen en omtrent het uitwijken, vervat in 
het bij Koninklijk besluit van 18 Mei 18\12 
(Staatsblad n°. 102) vastgestelde en laatstelijk 
bij Koninklijk besluit van 23 Juli 1909 (Staats
blad n°. 276) gewijzigde reglement ter voorko
ming van aanvaring of aandrijving op open
bare wateren in het Rijk, die voor de scheep
vaart openstaan, gelden op de rivier de 
Nieuwe Maas onder de gemeente Rotterdam 
met betrekking tot de wagenveerbooten van 
die g9meente, de volgende bepalingen. 

2. De wagenveerbooten zullen, varende in 
den veerdienst het volgende sein voeren : 

a. bij dag, 
in den top van den mast een zwarten cylinder 

van ten minste 0,66 M. middellijn en ten minste 
1 M. hoogte; 

b. bij nacht, 
in den top van den mast, één Meter boven 

de voor veerbooten bepaalde lichten één rood 
licht, dat aan alle zijden op een afstand van 
ten minste 1 zeemijl (van 60 in den breedte
graad) zichtbaar is. 

3. Ieder met eigen beweegkracht varend 
binnenvaartuig zonder vaartuig of vlot op sleep, 
moet voor de wagenveerboot, welke het in 
artikel 2 genoemde sein voert, wijken. 

4 . De handhaving van dit reglement is op· 
gedragen aan de ambtenaren en de beambten 
der Rijks- en Gemeentepolitie, aan die van den 
Waterstaat en het Loodswezen en aan de amb
tenaren door of van wege den Minister van 
Waterstaat met eenig toezicht of beheer over 
dit vaarwater belast. 

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. 

's Gravenhage, den 6den Maart 1911. 
(get.) WIL H E L MI N A. 

De Minister van WafP.rsfaat, 
(qet.) L. H. W. R1wouT. 

(Uitgeg . 12 Maart 1911.) 

6 Maart 1911. BESLUIT, houdende beslissing 
dat het niet in strijd is met eene redelijke 
behartiging van het gemeentebelang, een 
post van f 100 voor kosten van aanbieding 
van een feestdiner ter gelegenheid der 
installatie van den nieuwen burgemeester, 
en van f 30 voor kosten van versiering van 
raadzaal en ~aadhuis bij die gelegenheid, te 
brengen ten laste der gemeentebegrooting. 

WIJ WILHELMINA, enz. 
.Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Mierlo, tegen het be· 
sluit van Gedep. Staten van Noord- B rabant 
dd. 3 November 1910, G. n°. 278, 2• afd ., 1 • bur. , 
waarbij gedeeltelijk hunne goedkeuring is ont· 
houden aan het besluit van dien Raad dd. 
22 Juni 1910, tot wijziging der gemeentebe· 
grooting voor het jaar 1910; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 
22 Februari 1911 n•. 1; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 3 Maart 1911 n•. 919, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende: dat de Raad der gt,meente 
,'11ïerlo bij besluit van 22 Juni 1910 machtiging 
heeft verzocht aan Gedep. taten van Noord· 
brabant, om ingevolge art. 213 der Gemeente
wet, eenij\'e uitgaven te doen ten laste van 
het jaar 1910, waarin bij de begrooting niet is 
voorzien en waartoe behooren f 100 voor kos
ten van aan bieding van een feestdiner ter ge
legenheid der installatie van den nieuwen 
burgemeester en f 30 voor kosten van versie
ring van raadzaal en raadhuis ter gelegenheid 
van die installatie; 

dat, nadat door Gedep. Staten bedenkingen 
zijn geopperd tegen het brengen der kosten 
van het diner ten laste der gemeente, aan 
welke bedenkingen door den gemeenteraad niet 
is tegemoet gekomen, door Gedep. Staten aan 
den Gemeenteraad is te kennen gegeven, dat 
de vraag, of de bewuste uitgaven buiten de 
begrooting ten laste van den gemeentelijken 
dienst kunnen gebracht worden, niet uit het 
1 e lid lid van art. 213 kan beantwoord worden, 
daar het feestdiner ter eere van de installatie 
van den burgemeester gehouden was den 7 Juni 
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1910, alzoo 15 dageu vóórdat het besluit om 
machtiging te vragen was genomen; 

dat bij besluit van 3 November 1910 door 
hun College de machtiging tot het doen der 
meervermelde uitgaven is geweigerd, waarbij 
door hen is overwogen, dat de vraag of de 
uitgaaf buiten de begrooting ten laste van den 
gemeentelijken dienst gebracht kan worden 
nu nog te beantwoorden blijft uit het 2e lid 
van art. 213 der gemeentewet ; dat voor deze 
beantwoording is gevraagd inzending van het 
besluit dat te dezer zake vooraf was genomen, 
waarop is ontvangen een uittreksel uit de 
notulen der raadsvergadering van 30 Mei te 
voren, inhoudende, dat de nieuw benoemde 
burgemeester in die ve rgadering is verschenen 
en zijn uitdrukkelijk ve rlangen heeft te kennen 
gegeven, dat bij zijn installatie geen openbare 
plechtigheden zouden plaats hebber. ; dat, toen 
de burgemeester vertrokken was, de loco-voor
zitter van den Raad heeft voorgesteld, nu het 
publiek niet in de gelegenheid zou zijn, vjm 
zijne ingenomenheid met den nieuwen .Bur~
meester blijk te geven, namens de ingezetenen 
ten raadhuize door het aanbieden van eerewijn 
en feestdiner en versiering van het raadhuis 
te toonen , dat de Bugermeester bun welkom 
was ; dat hiertoe met algemeene stemmen is 
besloten en tevens om de kosten ten laste der 
gemeente t.e brengen ; dat echter dit besluit 
niet met redenen is omkleed en niet terstond 
aan Gedep. Staten is ingezonden en alzoo niet 
bèantwoordt aan de eiscben, gesteld bij het 
2e lid van art. 213 der Gemeentewet; 

dat noch in het \'erband der feiten, nog in 
de medegedeelde beweegredenen, waardoor de 
Raad is geleid, voldoende grond is gevonden 
om ondanks deze onregelmatigheden het be
sluit tot het doen der uitgaaf goed te keuren; 

dat van het besluit van Gedep. Staten de Ge
meenteraad bij Ons in beroep is gekomen, 
daarbij aanvoerende, dat onthouding van goed
keuring alleen mag steunen op strijd met de 
wet of in het algemeen belang ; dat strijd met 
de wet in casu niet kan worden geacht aan
wezig te zijn ; 

dat toch aan Gedep. Staten uit de overge
legde stukken voldoende zal gebleken zijn van 
de redenen, die tot het nemen van het besluit 
hebben geleid, en dat, waar die redenen niet 
in het besluit zijn opgenomen, slechts aan een 
onregelmatigheid van ondergeschikt belang 
kan gedacht worden; dat ook het niet terstond 
opzenden van het besluit aan Geder. ~t.'l.t1>n . 
waar zijn gevoelen hun overigens bekend is, 
niet kan aangemerkt worden als van ernst ige 
beteekenis te zijn ; 

dat beid•e omstandigheden blijkbaar ook door 
het Gewestelijk Bestuur niet als van overwe
gend belang worden beschouwd, waar zij ge
noemd worden "onregelmatigheden"; 

dat het besluit evenmin kan geacht worden 
genomen te zijn in strijd met het algemeen 
belang; dat veeleer het algemeen belang, in 
casu het gemeentebelang, door dat besluit is 
gediend, wijl daarbij op den voorgrond stond 
eene wel willende tegemoettreding van de ver
tegenwoordigers der ingezetenen jegens het 
nieuw benoemd hoofd der gemeente, het aan
kuoopen alzoo van eene goedgezinde ve rhou
ding , welke niet anders dan bevorderlijk kan zijn 
aan een goede behartiging der gemeentebelan
gen; dat wanneer de Raad meent daarvoor eene 
uitgaaf uit de gemeentekas te moeten doen en 
daartoe besluit, bij aldus doende gebruik maakt 
van zijn goed recht, en dat zijns erachteus de 
bevoegdheid van Gédep. Staten niet zoo ver 
gaat om sanctie te wei~ereu aan h et brengen 
op de begrootiug van uitgaven, die noch in 
strijd met de wet, noch in strijd met h et alge
meen belang zijn ; 

Overwegende: dat, zooals door den Gemeen
teraad in het appellatoir adres terecht wordt 
aangevoerd , de gepleegde informaliteiten niet 
van zoodanigeu aard zijn, dat Gedep. Staten 
daarin aanleiding hadden behooren te vinden 
tot het ouhoudeu van goedkeuring; 

dat evenwel onjuist is de in appèl gevoerde 
bewering, dat de bevoegdheid van Gedep. 
Staten niet zoover gaat om sanctie te weigeren 
aan het brengen op de begrootiug van uitga
ven, die noch in strijd met de wet, noch in 
strijd met het algemeen belang zijn ; 

dat immers het toezicht van Gedep. Staten 
strekt om te beoordeelen of een besluit van 
den gemeenteraad overeen te brengen is met 
eene redelijke behartiging van het gemeente
belang; 

dat zulks in casu kan geacht worden het 
geval te zijn , daar eenerzijds de onkosten ge. 
maakt zijn ter eere van eene zoo bijzondere 
gelegen heid als de installatie van een nieuwen 
burgemeester, en niet bovenmatig zijn , ander
zijds de toes tand der gemeentefinanciën zich 
niet tegen zoodanige uitgaven verzet ; 

dat ouder deze omstandigheden geen vol
doende termen aanwezig zijn om de gevraagde 
goedkeuring te weigeren ; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
··•n Gedcp. Staten van Noordbrabanf, alsnog 
goedirnuring te verleenen aan het besluit van 
den Raad der gemeente .Mierlo dd. 22Jnui 1910, 
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tot wijziging der gemeentebegrooting voor het 
jaar 1910. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. (W . v. d. B. A.) 

7 Maart 1911. BESLUIT , houdende bepalingen 
betreffende een doorloopend van Rijkswege 
uit te oefenen, vrijwillig aanvaard toezicht 
op het logies voor de schepelingen. en op de 
bestaande ziekenverblijven aan boo~d van 
Nedorlands.che schepen. S. 86. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen llfinister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 3 Maart 
1911, Afdeeling Nijverheid, n•. 1282 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt : 
Te rekenen van heden wordt gelegenheid 

gegeven om Nederlandsche schepen te onder• 
werpen aan een doorloopend van Rijkswege 
uit te oefenen toezicht op het logis voor de 
schepelingen en op de aan boord bestaan zie• 
kenverblijven en wel onder de volgende voor• 
waarden . 

Art. l. 1. Op nieuw te bouwen schepen moet 
het logis voor de schepelingen ten minste een 
inhoud van 3.5 M3 en een oppervlakte van 
1.5 1112 per schepeling hebben. Is het logis 
verdeeld in eene afdeeling om in te slapen en 
eene afdeeling voor andere doeleinden, dan 
moet de eerstbedoelde afdeeling ten minste 
een inhoud van 2.150 M3 en eene oppervlakte 
van 1.15 M2 per schepel ing hebben. 

2. Op schepen, die bij het in werkinA" treden 
van dit besluit reeds in dienst of in aanbouw 
waren, kan worden volstaan met een niet in 
afdeelingen verdeeld logis voor de schllpelingen 
met een inhoua van 2 M3 en eene oppervlakte 
van 1.15 M2, beide per schepeling. 

3. Op nieuw te bouwen schepen mo~t het 
logis voor schepelingen, niet behoorende tot het 
blanke ras, ten min.ste een inhoud van 2.150 Ma 
per hoofd hebben. Op schepen, die bij het in 
werking treden van dit besluit reeds in dienst 
of in aanbouw waren kan voor deze schepe• 
lingen volstaan worden met een inhoud van 
1.900 M3 per hoofd. 

2. De hoogte van het logis voor schepelingen 
tusschen de dekken m1g niet minder dan 1.83 M. 
bedragen. 

3. 1. De dekken die het logis boven en be• 
neden afsluiten en de schotten die het van de 
buitenlucht afsluiten, moeten waterdicht zijn. 

2. Als het benedenste dek van het logis van 
hout is, moet het gcbrJeu wd zijn en als het 

van staal of ijzer is, bedekt zijn met een laag 
van een stof, die de warmte slecht geleidt. 

3. Als het bovenste dek van het logis van 
staal of ijzer is, moet het aan de boven
zijde met bout of eene andere stof, die de 
warmte slecht geleidt, bekleed zijn. Deze be
kleeding moet ten minste 5 c.M dik zijn. Aan 
de onderzijde mag het slechts bedekt zijn door 
een stof, dill onmiddellijk tegen het staal of 
ijzer is aangebracht. 

4. Als het logis doorloopt tot tegen boord 
of tegen een metalen schot, dan ,nag de huid 
of het schot niet met eene wegering bedekt 
zijn, maar moeten ter hoogte van de slaap
plaatsen planken zijn bevestigd, hoog ten minste 
40 c.M. 

5. De ankerkettingen mogen niet door het 
logis loopen, tenzij beschermd door zware ijzeren 
kokers. Het logis mag geen spillen of lieren 
bevatten. 

4. 1. De luiken in het logis mo·eten water
dicht gesloten kunnen worden. 

2. De ruimten, die voor logis dienen, moe· 
ten van alle andere ruimten die niet uitsluitend 
voor logis of verblijf voor de schepelingen 
zijn aangewezen, door goed afsluitende schot· 
ten zijn afgescheiden. 

3. Geen andere buizen dan die voor de ver• 
warming en de stoomleibuis voor het spil mogen 
door het logis loopen. Deze laatste moet in 
het logis behoorlijk beveiligd zijn. 

5. Elk logis bevat zooveel kasten of kisten 
als het aantal schepelingen bedraagt, waarvoor 
het bestemd is en tafels en zetels voor het 
aantal personen, dat in zee gelijktijdig niet op 
wacht is , tenzij in een afzonderlijk schaftlokaal 
is voorzien. 

2. Elke schepeling heeft recht op een eigen 
afzonderlijke slaapplaats. 

3. De slaapplaatsen zijn ten minste 1.83 M. 
lang en 0.56 M. breed. Zij moeten elk afzon• 
derlijk toegankelijk zijn. 

4. De onderkant van de onderste slaapplaats 
moet ten minste 30 c.lU. boven het benedenste 
dek zijn en die er boven halfweg tusschen deze 
en het bovenste dek. Meer dan twee slaap• 
plaatsen mogen niet boven elkander worden 
aangebracht in ruimten, bestemd tot logis voor 
schepelingen, behoorende tot het blanke ras. 
Voor schepelingen behoorende tot andere ras• 
sen, mogen ten hoogste drie slaapplaatsen boven 
elkander worden aangebracht, mits de hoogte 
van het logis van dek tot dek gemeten, ten 
minste 2 :II. bedraagt. 

5. Geen slaapplaats mag wordep aangebracht 
onder luchtkokers of onder betings, die oi;> 
è.ct ijzeren dek vaststaan. 
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6. Bij den ingang van elk logis wordt een 
merk aangebracht, aangevende voor hoeveel 
menschen het bestemd is. 

7. Er wordt gelegenheid gegeven om de 
vuile en natte kleeren van machinekamer· en 
dekpersoneel buiten het logis op te hangen. 

6. 2. Naar gelang van den tijd van het jaar 
en van de te ondernemen reis worden in het 
logis middelen ter verwarming aangebracht. 
Bestaan deze uit kachels, die op een houten 
dek zijn geplaatst, dan wordt er een ijzeren 
plaat onder gebracht. Kachel en schoorsteen 
worden omgeven door metaalgaas of eene 
andere dergelijke doeltreffende afscheiding. 

2. Er worden màatregelen getroffen om te 
zorgen dat de schuiven der kachels niet geheel 
gesloten kunnen worden. 

7. Overdag wordt het logis, zoo mogelijk, 
verlicht door patrijs- of andere poorten en an
ders door dekprisma's. Des nachts geschiedt 
dit door op vaste plaatsen behoorlijk bevestigde 
lantaarns. 

8. Alle ruimten, bestemd voor logis van de 
schepelingen, zijn voorzien van twee doeltref
fende ventilatie-inrichtingen, de eene om ver· 
sche lucht in en de andere om versche lucht 
uit te laten . 

9. Alle ruimten, bestemd voor logis van de 
schepelingen, zijn voorzien van twee spuigaten 
om ingestroomd water af te voeren, Deze 
spuigaten moeten inrichtingen hebben, waar
d0or zij waterdicht kunnen worden afgesloten. 

10. Kombuis en bakkersoven worden zoo 
hoog mogelijk in het schip geplaatst en behoor
lijk geventileerd. Houten dekken en schotten 
in de nabijheid der stookplaatsen wordeu met 
ijzeren platen beschermd. 

11. 1. In de privaten moet plaats zijn bij 
een aantal schepelingen van minder dan 10 per
sonen voor 1 persoon, van 10 tot 25 personen 
voor 2 personen, van 25 tot 40 voor 3 persc;
nen en verder voor elke 40 of een gedeelte 
van 40 personen voor 1 persoon meer. 

2. De privaten worden boven de diep laadlijn 
in het schip geplaatst en zoodanig ingericht en 
doorgespoeid, dat zij geen stank verspreiden. 

12. Wanneer het machinekamerpersoneel, 
behalve de machinisten en leerlingen 10 man 
bedraagt, moet er boven in het schip een 
verblijf zijn, waar het geheele personeel van de 
afgaande wacht gelijktijdig zich kan reinigen. 

13. 1. Onafhankelijk van het bepaalde in 
andere wetten en besluiten omtrent het ver• 
voer van passagiers , moet op elk schip, waar 
het geheele áantal opvarenden, die niet in hut
ten verblijf hebben, meer dan 100 bedraagt en de 
reis meer d,111 drie etmalen duurt, een zieken-

verblijf zijn ingericht, dat voor iedere 60 van 
deze opvarenden ten minste 4 M.3• ruimte heeft 
en eene slaapplaats bevat. In dit verblijf mo
gen de slaapplaatsen niet boven elkander zijn 
aangebracht en de hoogte moet ten minste 
1.83 M. bedragen. 

2. Er moet gelegenheid zijn om personen, 
die aan ernstige of aan besmettelijke ziekten 
lijden , afgezonderd van alle anderen behoorlijk 
te ve rplegen. 

3. Bij het ziekenverblijf behooren eene apo
theek , tevens verbandkamer, privaten en een 
badkamer. 

4. Het ziekenverblijf moet zooveel mogelijk 
in een dekhuis of onder het bovenste dek zijn 
geplaatst en zooveel . doenlijk van de andere 
verblijven zijn afgescheiden. 

14. Voor schepen, die bij de afkondiging 
van dit besluit reeds in dienst of in aanbouw 
waren, kan in overleg met de ambtenaren van 
scheepsvaartinspectie afwijking worden toege
staan van het bepa aide in artikel 2, artikel 3 
onder 5, artikel 4 onder 3, artikel 5 onder 1, 
4 en 7, artikel 8, artikel 9, artikel 12 en arti
kel 13, mits, wat artikel 8 en 9 betreft, voor 
voldoende ventilatie en afwatering is gezorgd 
en wat artikel 13 betreft, voor afdoende ver
pleging van zieken is gezorgd. 

15. Reeders, die een of meer van hunne 
schepen aan dit tooezicht wenschen te onder
werpen, zenden hiertoe hunne aanvragen schrif
telijk in aan den hoofdinspecteur voor de scheep
vaart. 

Wanneer bij het hierna ingestelde onderzoek 
blijkt , dat deze schepen aan al de boYenstaande 
voorwaarden voldoen, dan wordt hiervan uit 
Onzen naam door den hoofdinspecteur voor 
de scheepvaart een certificaat afgegeven. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst. 

's Gravenhage, den 7den Maart 1911. 

(.get. ) W lLHE LMIN A. 
De M in . van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

(.get.) A. 8. TALMA. 

( Uitgeg. 21 M aa,·t 1911. ) 

7 Maart 1911. BESLUJ'l', tot uitvoering van 
artikel 67, eerste lid, onder a, der Schepen
wet. S. 87. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 3 Maart 
l!Jll, Afdeeling Nijverheid, n°. 1282; 
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Gelet op artikel 67, eerste lid, onder a, van 
de Schepenwet; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de Franscbe bepalingen betreffende de mi

nimum-uitwatering, vastgesteld ingevolge de 
Franscbe wet van 17 April 1907, te erkennen 
als hebbende in voldoende mate eene over
eenkomstige strekking en draagwijdte als de 
hier te lande betreffende de minimum-uitwa
tering geldende wettelijke bepalingen. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 7den Maart 1911. 
(.get.) WILHELMINA. 

De M in. van Landboino, Nijverheid en Handel , 
(.get. ) A. S. TALMA. 

(Uitgeg. 21 Maart 1911.) 

11 1W aart 1911. Bl':SLUI T, tot schorsing van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Herwijnen van 21 l!'ebruari 1911, strek
kende tot wijziging van de Instructie van 
den secretaris dier gemeente. S 88. 

Geschorst tot 1 October 1911. . 

13 Maart 1911. BESLUI'l' , tot vernietiging van 
het besluit van Bnrgemeester en Wet
houders der gemeente Middelburg van 
30 September 1910, n• . 30, waarbij aan 
H. W. VERNIEL te Middelburg toestem
ming is verleend tot bot aanleggen en 
houden eener loterij van kunstvoorwerpen. 
s. 89. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Naar aanleiding van het rapport van Onzen 
Minister van Justitie van den 31 ,Tanuari 1911, 
2de Afdeeling A, n°. 581, betreffende de ver
nietiging van het besluit van Burgemeester en 
Wethouders der gemeente Middelburg van 
30 September 1910, n•. 30, waarbij aan H. W . 
VERNIEL te Middelburg toestemming is ver
leend tot het aanleggen en houden eener loterij 
van kunstvoorwerpen ; 

Overwegende, dat de opbrengst dezer loterij 
ten goede zou komen aan den aanlegger der 
loterij , VERNIEL voornoemd ; 

Overwegende, dat Burgemeester en W ethou 
ders der gemeente Middelburg toestemming tot 
het aanleggen en houden dezer loterij hebben 
verleend, omdat zij deze loterij achtten te zijn 
in het algemeen belang, aangezien bij weigering 
der toestemming Vll:RNJEL aan het Burgerlijk 
Armbestuur zou vervallen en het van alge
meen belang is dat de uitgaven van een Bur-

gerlijk Armbestuur niet booger worden opge
voerd dan strikt noodig is ; 

Overwegende echter, dat artikel 3 der Loterij
wet 1905 aan Burgemeester en Wethouders 
eener gemeente alléén de bevoegdheid geeft 
toestemming tot het aanleggen en houden 
eener loterij te verleenen, indien - behalve 
aan andere voorwaarden - óók aan deze wordt 
voldaan, dat de loterij uitsluitend strekt tot 
een liefdadig doel of ter bevordering van weten
schap, kunst of een ander algemeen belang; 

Overwegende, dat aan de woorden "uitslui
tend strekkende" in artikel 3 der L oterijwet 
1905 deze beteekenis moet worden gehecht , dat 
alléén toestemming mag worden verleend tot 
het aanleggen en houden eener loterij, bij welke 
de aanlegger uitsluitend de bedoeling beeft "en 
liefdadig doel of het algemeen belang te be
vorderen; 

Overwegende, dat in het onderwerpelijk go, 
val de aanlegger der loterij H. W . VERNIEL 
met de loterij beoogde zich zelf persoonlijk 
voordeel te verwewen, zoodat het besluit van 
Burgemeester en Wethouders der gemeente 
:Middelburg is genomen in strijd met artikel 3 
der L oterij wet 1905 ; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet; 
Den Raad van State geboord (advies van 

den 28sten Februari 1911, n°. 22) ; 
Gezien de voordracht tot vernietiging van 

Onzen Minister van Justitie van den lûden 
Maart 1911, 2de Afdeeling A, n•. 571; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovenvermeld besluit van Burgemeester en 

Wethouders der gemeente Middelburg van 
30 September 1910 te vernietigen wegens strijd 
met de wet. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift naar den 
Raad van State zal gezonden worden. 

's Gravenhage, den 13den Maart 1911. 

(qet.) WIL HE LUIN A. 

De Minister van Justitie, 
(qet. ) E. R. H. REOOU1'. 

(Uitgeg. :.n Maart 1911.) 

14 Maart 1911. BESLUlT, tot vaststelling van 
voorschriften voor het verleenen van eene 
Rijksbijdrage aan gemeentelijke en bijzon
dere kweekscholen, bedoeld in artikel 12, 
derde lid , sub 1°. , der wet tot regeling 
van het lager onderwijs, waarvan de ge
wijzigde tekst is bekend gemaakt bij Ko
ninklijk besluit van ~6 Juni 1905 (Staats
blad n•. 219). S. 90. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 29 December 1910, 
n°. 1383/3, afdeeling Lager Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, met 
intrekking van Onze besluiten van 8 Mei 
1906 (Staatsblad n°. 107). 29 Januari 1907 
(Staatsblad n°. 21) en 15 Maart 1909 (Staats• 
blad n°. 69), voorschriften te geven tot uit· 
voering van artikel 12, derde lid, sub 10. der 
wet tot regeling van het lager onderwijs, 
waarvan de gewijzigde tekst is bekend ge• 
maakt bij Ons besluit van 26 Juni 1905 
(Staatsblad n°. 219) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 Februari 1911, n°. 20) ; 

Gelet op het nader rapport van · Onzen 
voornoemden Minister van 11 Maart 1911, 
n°. 1787, afdeeling Lager Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen : 
Art. _ 1. De Rijksbijdrage, welke krachtens 

het bepaalde in artikel 12, derde lid , sub 1°. 
der wet tot regeling van het lager onderwijs, 
waarvan de gewijzigde tekst is bekend ge• 
maakt bij Ons besluit van 26 Juni 1905 (Staats· 
blad n°. 219), aan gemeentelijke en aan bijzon
dere kweekscholen voor onderwijzers kan wor
den verleend, bedraagt, behoudens het voldoen 
aan de hierna vermelde eischen en voorwaar
den: 

a. ten hoogste vijf en veertig gulden 's jaars 
voor ieder wekelijks gegeven uur onderwijs 
in de vakken, genoemd onder a tot en met t 
in artikel 2 van voormelde wet, in de begin
selen van onderwijs en opvoeding, in gezond· 
heidsleer en in slöjd tot een maximum van 
honderd twintig uren 's weeks, en 

b. ten hoogste vijf honderd acht en twintig 
gulden voor iederen kweekeling, die de akte 
van bekwaamheid, bedoeld in artikel 77, onder 
a van voormelde wet verkrijgt. 

Deze bijdrage wordt berekend naar elf gul
den voor iedere volle kalendermaand van het 
aan de maand, volgende op die, waarin het 
examen aanvangt, onmiddellijk voorafgaande 
tijdvak, dat die kweekeling achtereenvolgens 
en onafgebroken aan de inrichting is opgeleid, 
met di'3n verstande, dat indien de akte is be
haald in de laatste maand van het afgeloopen 
schooljaar, die maand voor de berekening van 
de bijdrage ten volle medetelt. 

Indien de opleiding in de laatste vier jaren, 
voorafgaande aan het examen, heeft plaats 
gebad achtereenvolgens aan verschillende op• 
lcidingsinrichtingen, welke voor ecne Rijles-

bijdrage in aanmerking kunnen komen, kan 
de Rijksbijdrage, sub b in het eerste lid van 
dit artikel bedoeld, mits de geheele opleiding 
ten minste twee jaren onafgebroken heeft ge
duurd, worden gesplitst in verhouding tot den 
duur der opleiding bij de verschillende inrich
tingen. Heeft de opleiding in zoodanig tijd
vak phiats gehad aan eene opleidingsinrichting, 
uitgaande van het Rijk, en aan één of meer 
opleidingsinrichtingen, welke voor eene Rijks· 
bijdrage in aanmerking kunnen komen, dan 
kan eene Rijksbijdrage, als sub b in het eerste 
lid van dit artikel bedoeld, aan laatstbedoelde 
inrichtingen worden uitgekeerd in verhouding 
tot den duur van de opleiding aan die inrich• 
tingen. 

De bijdrage, sub a in het eerste lid v11n 
dit artikel bedoeld, wordt niet toegekend, 
wanneer gedurende een tijdvak van vijf achter• 
eenvolgende jaren minder dan vijf en twintig 
kweekelingen de akte van bekwaamheid als 
onderwijzer of onderwijzeres hebben verkre
gen. Kweekelingen, die de akte verkregen 
hebben, doch die niet gedurende twee school
jaren, onmiddellijk aansluitende aan het exa. 
men, aan de kweekschool zijn opgeleid, tellen 
voor de berekening van het getal geslaagde 
kweekelingen in vorenbedoeld vijfjarig tijdvak 
niet mede. De eerste vier jaren na de op• 
richting der kweekschool tellen voor de be• 
rekening van dat vijfjarig tijdvak niet mede. 

2. Om voor de Rijksbijdra6e, in artikel 1 
oedoeld, in aanmerking te komen, heeft de 
kweekschool te voldoen aan de volgende 
eischen: 

1°. de kweekschool - welke, zoo zij eene 
bijzondere sGhool is, moet staan onder het 
bestuur van eene instelling of vereeniging, 
die rechtspersoonlijkheid bezit - iB geveRtigd 
in één gebouw met ten minste vier daarvoor 
bestemde klasselokalen, welke ieder eene ruimte 
aanbieden voor twintig leerlingen. 

Die klasse-lokalen moeten voldoen aan de 
eischen, genoemd in artiker 6, eerste lid, en 
artikel 15 van het bij Koninklijk besluit van 
4 Mei 1883 (Staatsblad n°. 41) vastgesteld 
reglement op de inrichting van schoollokalen, 
en mogen binnenshuis geen gemeenschap 
hebben met eene voor woning bestemde loca• 
liteit. 

Van dit verbod kan door den districts
schoolopziener ontheffing worden verleend, 
indien de sèoollokalen voor de leden van 
het Rijksschooltoezicht op gemakkelijke wijze 
toegankelijk zijn. 

Van de ciscben en van het verbod, bedoeld 
sub 1°., alinea 2, van dit artikel, kan voor de 
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kweekscholen, welke vóór 1 Mei 1906 beston
den, door den districts-schoolopziener ont
heffing worden verleend, met dien verstande. 
dat de vloeroppervlakte van elk klasse-lokaal 
voor iederen leerling niet minder dan 0.65 M•, 
mag bedragen en de lichamelijke inhoud niet 
minder dan 3 MB. 

Van de beslissing van den districts-school
opziener is beroep op Onzen voe,rnoemden 
Minister. 

Indien de klasse-lokalen geen geschikte 
gelegenheid aanbieden voor het onderwijs 
in het handteekenen en in de kennis der 
natuur, dan behoort het gebouw voor die 
vakken afzonderlijke daartoe geschikte lokalen 
te bevatten. 

Gedurende drie jaren, gerekend van het 
begin van het schooljaar, waarin de oprichting 
beeft plaats gehad, kan het getal klassen, 
waarin onderwijs wordt gegeven, minder dan 
vier bedragen ; 

2°. aan de kweekschool zijn verbonden ten 
minste vier onderwijzers, die in het bezit zijn 
van de akte van bekwaamheid als hoofdonder
wijzer of, aan de kwéekscbool onderwijs geven
de in een of meer der vakken, genoemd onder 
c-g in artikel 2 der wet tot regeling van het 
lager onderwijs, daarvoor de wettelijke be
voegdheid bezitten tot het geven van middel
baar schoolonderwijs, en die tijdens de school
uren der kweekschool aan geene andere onder
wijsinrichting verbonden zijn. 

Een van deze onderwijzers is, met den titel 
van directeur, met de leiding van het onder
wijs belast. 

Aan kweekscholen , waar op l Mei i906 eene 
regeling, afwijkende van die in het vorig lid 
omschreven, bestond, kan met Onze toestem
ming die afwijking tijdelijk gehandhaafd blijven, 
doch in geen geval langer dan de op voor
meld tijdstip in dienst zijnde directeur als 
zoodanig in functie blijft. 

Gedurende twee jaren, gerekend van het 
begin van het schooljaar, waarin de oprichting 
beeft plaats gehad, kan het getal onderwijzers, 
met inbegrip van den directeur, drie bedragen, 
wanneer het getal klas~en niet meer dan twee 
bedraagt; 

3°. aan het onderwijs in de vakken, genoemd 
onder a-;j, o en p van artikel 2 der wet op 
het lager onderwijs, alsmede in de theorie en 
practijk van onderwijs en opvoeding, worden 
in ieder der klassen ten m inste twintig uren 
's weeks besteed, die tusschen des voormiddags 
8 uur en des namiddags 5 uur vallen, met 
dien verstande, dat het vak genoemd onder 
v niet verplicht is voor kweekscholen, uitslui-

tand voor vrouwelijke kweekelingen bestemd, 
en dat aan gemengde kweekscholen vrouwe
lijke leerlingen van het onderwijs in dit vak 
kunnen worden vrijgesteld; 

4°. boven en behalve het onderwijs sub 3°. 
bedoeld, wordt ten minste 16 uur 's weeks in 
de 4 klassen onderwijs gegeven in twee of 
meer der vakken, genoemd in artikel 2 der 
wet op het lager onderwijs, onder l, m, n, ,. 
of r bis ; bovendien wordt onderwijs gegeven 
in gezondheidsleer en - aan meisjes - in 
de nuttige handwerken, terwijl aan jongens 
ook onderwijs kan worden gegeven in handen
arbeid (slöjd). 

Wanneer tusschen meer dan twee achter
eenvolgende uren onderwijs ten hoogste ¼ 
uur van ontspanning wordt gegeven, telt die 
ontspanningstijd mede voor de in reken ing 
gebrachte uren ; 

5°. het onderwijs in de vakken i, ,j en k 
wordt gegeven door daartoe in ieder opzicht 
bekwame onderwijzers, wat het vak, bedoeld 
onder letter ,j betreft, indien de kweekschool 
niet uitsluitend door vrouwelijke kweekelingen 
wordt bezocht, met wettelijk bewijs van be
kwaamheid voor het geven van onderwij• in 
het vak, genoemd onder s in artikel 2 der wet ; 

6°. het onderwijs wordt gegeven overeen
komstig een rooster , opgemaakt met inacht
nAming van de in dit besluit gegeven voor
schriften, waarop de vacantiedagen zijn ver
meld en waarop voor elk lesuur staan aan
gegeven het vak van onderwijs en de naam 
van den daarmede belasten onderwijzer. 

Vóór den aanvang van ieder schooljaar doet 
de directeur een exemplaar van den rooster 
toekomen aan den districts- en aan den arron
dissements-schoolopziener ; 

7°. de leeftijd van toelating voor de kweeke
lingen wordt bepaald op ten minste 14 en ten 
hoogste 23 jaar; deze leeftijd moet blijken uit de 
geboorte-akten, welke berusten bij den direc
teur en desgevraagd ter inzage moeten worden 
gegeven aan de ambtenaren van het Kijks
schooltoezicht. 

H et bestuur is bevoegd leerlingen van 13 
jàar of ouder dan 23 jaar als toehoorder tot 
de lessen toe te laten. De door toehoorders 
behaalde akten komen voor de Rijksbijdrage 
niet in aanmerking ; 

so. de toelating geschiedt na het afleggen 
van een examen, afgenomen door de vaste 
onderwijzers aan de kweekschool ; 

go_ de kweekschool mag niet worden gehou
den als winstgevend bedrijf ; 

10°. Onze :Minister, met de uitvoering van 
de wet tot regeling van het lager onderwijs 
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belast, en de ambtenaren van het Rijksschool
toezicht hebben ten aanzien van de kweek
school dezelfde bevoegdheid als hun ten op
zichte van alle scholen, waar lager onderwijs 
wordt gegeven, is verleend bij artikel 96 der wet. 

De in dat wetsartikel aan de hoofden der 
scholen en de overige onderwijzers ten op
zichte van genoemde autoriteiten opgelegde 
verplichtingen gelden zoowel voor het bestuur 
der kweekschool als voor den directeur en de 
onderwijzers ; 

no. de practische opleiding van de kweeke
lingen van de hoogste twee studiejaren heeft 
ph1ats aan één of meer leerscholen. In of 
bij ten minste één van tie leerscholen moet 
een afzonderlijk lokaal zijn voor het onderwijs 
in vak j; 

12°. aan de leerschool, gevestigd in een voor 
die school bestemd gebouw of gedeelte van 
een gebouw, zijn ten minste drie vaste onder
wijzers verbonden, terwijl het in die school 
te volgen leerplan de goedkeuring behoeft 
van den directeur der kweekschool, welke 
directeur de volle bevoegdheid heeft tot rege· 
ling van het practisch onderwijs der kweeke 
lingen in de leerschool; 

13°. aan de leerschool wordt in elke klasse 
gedurende ten minste 20 uren 's weeks onder
wijs gegeven. 

Dit onderwijs omvat de vakken, genoemd 
onder a-i in artikel 2 der wet, alsmede het 
vak, genoemd onder k, indien de school door 
vrouwelijke leerlingen wordt be7.ocht, en in 
het vak, genoemd onder j, indien de leer· 
school is aan!lewezen voor de practische oefe
ning in dat vak voor de kweekelingen der 
kweekschool. 

3 . Aan de toekenning van de Rijksbijdrage 
zijn de volgende voorwaarden verbonden : 

1°. gemeentebesturen en besturen van bij
zondere kweekscholen, die voor het ontvangen 
van eene Rijksbijdrage in aanmerking wenschen 
te komen, doen hiervan vóór den aanvang 
van ieder schooljaar kennisgeving aan den 
districts-schoolopziener, in wiens ambtsgebied 
de kweekschool is gelegen ; 

2°. de kennisgeving, in het vorige lid be
doeld, gaat vergezeld van eene lijst, waarvan 
het model door Onzen Minister, die met de 
uitvoering van de wet tot regeling van het 
lager onderwijs is belast, wordt vastgesteld, 
bevattende opgaven met betrekking tot het 
onderwijzend personeel, de leerlingen der 
kweekschool, de leervakken, alsmede de ver
klaring dat, wat het getal en de inrichting 
der lokalen van de kweekschool en wat de 
leerschool betreft, wordt voldaan aan de voor-

waarden in artikel :l, sub 1°., n°. , 12°. en 13°., 
van dit besluit gesteld; 

30_ bij ontslag, overlijden of aanstelling van 
onderwijzend personeel, bij aanneming of ont
slag van kweekelingen, alsmede bij verande
ring in het onderwijs in den loop van het 
schooljaar, wordt aan den districts-school
opziener binnen acht dagen nadat het ontslag, 
het overlijden, de aanstelling, de aanneming, 
het vertrek of de verandering heeft plaats 
gehad, kennis gegeven van de wijziging of 
aanvulling, welke de sub 2°. bedoelde lijEt 
daardoor ondergaat. 

Het model van de kennisgeving van ontslag, 
overlijden of aanstelling van onderwijzend 
personeel en dat van de keninsgeving van aan
neming of ontslag van kweekelingen, worden 
vastgesteld door Onzen voornoemden Mi
nister. 

4 . De districts-schoolopziener, bij wien de 
lijsten, bedoeld in a rtikel 3, zijn ingekomen, 
houdt toezicht over de lessen en op de na
leving van de eischen en voorwaarden, voor 

· de aanspraak op eene Rijksbijdrage gesteld, 
en doet daarvan jaarlijks, in de maand Januari, 
verslag aan Onzen voornoemden Minister, 
door tusschenkomst van den inspecteur van 
het lager onderwijs. 

Hij deelt na ontvangst van de lijsten en bij 
de uitoefening van het toezicht aan het bestuur 
der kweekschool onmiddellijk de bezwaren 
schriftelijk mede, waartoe de kennis neming 
der stukken of zijne bevindingen bij het 
schoolbezoek hem aanleiding mochten geven. 
Van zijne bezwaren is beroep op Onzen voor· 
noemden Minister. 

5 . Gemeentebesturen en besturen van bij 
zondere kweekscholen, die op eene Rijksbij
drage aanspraak maken, zenden binnen veertien 
dagen, nadat voor alle candidaten hunner 
kweekschool de examens ter verkrijging van 
de akte van bekwaamheid als onderwijzer zijn 
afgeloopen, aan den districts-schoolopziener 
eene aanvrage tot uitkeering van de Rijks
bijdrage, met bijvoeging van de verkregen 
akten. Zijn die examens afgeloopen vóór 1 Mei, 
dan behoeft de inzending dier stukken niet 
vóór 14 Mei te geschieden. 

Het model van bedoelde aanvrage wordt 
insgelijks door Onzen voornoemden Minister 
vastgesteld. 

.Binnen eene maand, nadat de examens tot 
het verkrijgen van de bedoelde akte zijn af
geloopen, zendt de districts-schoolopziener, 
door tnsschenkomst van den inspecteur van 
het lager onderwijs, aan Onzen voornoemden 
Minister de bij hem ingekomen aanvragen en 
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bijlagen, vergezeld van een rapport omtrent 
de gedane aanvragen . 

Door Onzen voornoemden Minister wordt 
de som vastge\teld, waarop het gemeente· 
bestuur of het bestuur der bijzondere kweek• 
school aanspraak heeft. 

Bij de vaststelling van het bedrag der Rijks
bijdrage wordt rekening gehouden met het 
getal uren, gedurende welke onderwijs is ge
geven in het schooljaar, eindigende in het 
kalenderjaar, waarin de Rijksbijdrage wordt 
uitgekeerd, met de kosten van de kweekschool 
over dat schooljaar en met het getal kweeke
lingen, die aan het einde van dat schooljaar 
de akte van bekwaamheid, bedoeld in artikel 
77, onder a, der wet tot regeling van het 
lager onderwijs hebben verkregen. 

Het schooljaar wordt geacht aan te vangen 
1 Mei van ieder jaar. 

6. Artikel 1 van dit besluit wordt voor het 
eerst toegepast op de in 1911 toe te kennen 
Rijksbijdrage. 

7 . Gemeentelijke kweekscholen, die vóór 
het in werking treden van de wet van 8 De
cember 1889 (Staatsblad n •. 176) in het genot 
van eene bijdrage uit 's Rijks kas waren en 
sedert in dat genot zijn gebleven, kunnen op 
gelijken voet dat genot behouden, zoolang zij 
voldoen aan de eischen, welke daartoe waren 
gesteld in artikel 12, derde lid, der wet 
vóór de wijziging van dat artikel bij voor
melde wet van 8 December 1889 (Staatsblad 
n°. 176). 

8 . Uiterlijk tot en met 30 April 1912 kan 
aan bijzondere kweekscholen, die vóór het 
tijdstip van het in werking treden van dit 
besluit eene Rijksbijdrage genoten, alsmede 
aan die welke vóór 1 Januari 1906 de toezeg
ging van zoodanige bijdrage hebben ontvangen, 
indien zij niet aan de eischen van dit besluit 
voldoen, eene Rijksbijdrage wordea verleend 
volgens den maatstaf en de regelen, die vóór 
dat tijdstip golden. 

Indien die kweekscholen in aanmerking 
komen voor eeae Rijksbijdrage overeenkom
stig artikel 1 van dit besluit, worden ter be
paling van het vijfjarig tijdvak, bedoeld in 
het laatste lid van dat artikel, de eerste vier 
jaren gedureade welke de kweekschool in het 
genot vaa Rijkssubsidie ia geweest, niet mede 
gerekend. 

9. Waar in dit besluit van onderwijzers ge
sproken wordt, zijn hieronder onderwijzeressen 
begrepen. 

10. Bij het in werking treden van dit besluit 
vervalt Ons besluit van 8 Mei 1906 (Staatsblad 
n°. 107), gewijzigd bij Onze besluiten van 29 

Januari 1907 (Staatsblad n°. 21) en 16 Maart 
1909 (Staatsblad n°. 69). 

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 11:ezonden aan 

den Raad van State. 
's Gravenhage, den 14den Maart 1911. 

(qet. ) W I L H E L M I N A. 
De Minister van B imienlandsche Zaken, 

(get.) HEICMSKERK. 
(Uitgeg. 6 April 1911. ) 

14 Maart 1911. BESLUIT, houdende aanvulling 
van artikel 24 van het Koninklijk besluit 
van den 6den Januari 1884 (Staatsblad 
n•. 4), tot regeling van de vergoeding 
voor reis- en verblijfkosten, zooals dat be
sluit laatstelijk is gewijzigd bij het Ko
ninklijk besluit van 8 Mei 1909 (Staatsblad 
no. 119). S. 91 , 

WIJ WILJIELMIN A, F:N Z. 

Overwegende, dat het wenschelijk is, over 
te gaan tot aanvulling van artikel 24 van het 
Koninklijk besluit van den 6den Januari 1884 
(Staatsblad n• . 4), tot regeling van de vergoeding 
voor reis- en ve rblijfkosten, zooals dat besluit 
laatstelijk is gewijzigd bij Ons besluit van den 
8sten Mei 1909 (Staatsblad n °. 119); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van den 16den October 1910, n°. 85 
(Generale Thesaurie); 

Den Raad van State geboord (advies van 
den 28sten Februari 1911, n°. 18) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Financiën van den 9den Maart 1911, n•. 
118 (Generale Thesaurie) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Aan artikel 24 van het Koninklijk 

besluit van den 5den Januari 1884 (Staatsblad 
n°. 4), zooals dat besluit laatstelijk is gewijzigd 
bij Ons besluit van 8 Mei 1909 (Staatsblad n•. 
119) wordt toegevoegd de volgende littera: 

"g. het personeel van de Staatsmijnen in 
Limburg, alsmede particulieren, die ten be
hoeve van de Staatsmijnen reizen". 

2 . Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van 
het Staatsblad en de Staatscoiirant, waarin het 
is geplaatst. 

Onze Ministers van Landbouw, Nijverheid 
en Handel en van Financiën zijn ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van dit besluit , dat gelijktijdig in het Staats
blad en in de Staatscourant zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge-
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zonden aan den Raad van State en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

's Gravenhage, den 14den Maart 1911. 
(get.) WIL HEL MINA. 

De Minister van Financiën, (get.) KOLKMAN. 
(Uit_qeg. 1 April 1911 ) 

15 Maart 1911. BESLUIT, houdende wij7.iging 
van den Algemeenen J\Iaatregel van be
stuur, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 21 Maart 1908 (Staatsblad n°. 88). S. 92. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van den 27sten October 1910, lste Af
deeling C, n°. 572, en van Onzen Minister 
van Waterstaat van den 7den November 1910, 
Afdeeling Posterijen en Telegrafie, n°. 4127; 

OverwegendA, dat de wenscbelijkbeid is ge
bleken eener wijziging van de artikelen 1 en 
4, :Jde lid , van d® algemeenen maatregel van 
bestuur, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
21 J\1aart 1908 (Staatsblad n•. 88); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 20sten December 1910, n°. 24); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 24 .Februari 1911, lste 
Afdeeling C, n°. 501, en van 11 Maart 1911, 
no. 970, Afdeeling Posterijen en Telegrafie; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. I. Artikel 1 van den algemeenen maat

regel van bestuur, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 21 Maart 1908 (Staatsblad n°. 88), 
wordt gelezen als volgt : 

"De regelen voorgeschreven voor de inlagen 
en de terugbetalingen te doen krachtens de 
wet tot instelling een·er Rijkspostspaarbank, 
zooals zij opnieuw zijn vastgesteld bij het 
Koninklijk besluit van 15 December 1910 
(Staatsblad n°. 369) gelden, voor zoover daar
van bij de volgende bepalingen van dit besluit 
niet is afgeweken, ook voor de inlagen en de 
terugbetalingen krachtens artikel 1638 S van 
het .Burgerlijk Wetboek te doen." 

Art. Il. Het tweede lid van artikel 4 van 
den algemeenen maatregel Yan bestuur, vast
gesteld bij Koninklijk besluit van 21 Maart 
1908 (Staatsblad 11°. 88), wordt gelezen als 
volgt : 

"Terugbetaling krachtens rechterlijk vonnis 
geschiedt na overlegging van eene expeditie 
van het vonnis, van een exploit, waaruit blijkt, 
dat dit vonnis m instens acht dagen te voren 
is beteekend aan de partij, die in het ongelijk 
is gesteld en van eene verkla ring des griffiers, 
dat op zijne registers geen verzet, booger be-

roep of cassatie tegen het vonnis is aange
teekend." 

Onze Ministers van Justitie. en van Water
staat zijn, ieder zooveel hem betreft, belast 
met de uitvoering van dii besluit, dat in het 
Staat.Yblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's Uravenbage, den 15den Maart 1911. 
(get. ) WILHELMINA. 

(get.) 

(qet. ) 

De Minister van Justitie, 
E. R. H. REGOUT. 

De Minister van Waterstaat, 
L. H. W. REGOUT. 

(Uitgeg. 28 Maart 1911.) 

15 Maart 1911. 81!:SLUIT , houdende bepalingen 
omtrent het gebruik van "Maltofluidum " 
in bierbrouwerijen. S. 93. 

WIJ WILHELM[N A, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 23 .Februari 1911, n°. 11, 
Accijnzen; . 

Overwegende, dat er bierbrouwers zijn, die 
ook "l\faltof!uidum" als grondstof gebruiken ; 

Gezien art. 2, laatste zinsnede, en de artt. 55 
en 63 der wet van 25 Juli 1871 (Staatsblad 
n°. 92), houdende bepalingen omtrent den 
accijns op bier en azijn ; 

DeI\ Raad van State geboord (advies van 
7 Maart 1911, n° . 39); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 11 Maart 1911, n°. 95, 
Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen : 

Art. 1. Aan de bierbrouwers wordt vergund 
om op den voet van dit besluit, bij het maken 
van bier ook "Maltofluidum" als grondstof te 
gebruiken en dit op andere wijs en op andere 
tijdstippen te bewerken dan de overige grond
stoffen. 

Overigens zijn, behoudens het hierna be• 
paalde, ook de voorschriften der genoemde wet 
van toepassing op de bierbrouwerijen, waarin 
van de voormelde vergunning gelJruik wordt 
gemaakt. 

2 . Voor het "Maltofluidum" is de accijns 
van 3,5 cent, bepaald i& art. 2, laatste zinsnede, 
der genoemde wet, verschuldigd per 0,85 
kilogram. 

3. Bij de aangifte tot brouwen volgens art. 30 
der voormelde wet moet afzonderlijk worden 
opgegeven: 

1. de hoeveelheid "Maltofluidum", die voor 
het brouwsel zal worden gebezigd, met aan-
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WIJzmg van het werktuig, waarin en het tijd
stip, waarop de storting zal plaats hebben; 

2. de hoeveelheid "1\Ialtofluidum", die boven 
de voor het brouwsel aangegevene, gedurende 
het tijdsverloop, bepaald bij art. 7 van dit 
besluit, voorhanden zal zijn in de bij dat arti
kel bedoelde bergplaats; 

3. de hoeveelheid "Maltofluidum", welke ge 
durende het tijdsverloop, bepaald bij art . 7 
van dit besluit, in de bij dat artikel bedoelde 
bergplaats voorhanden zal zijn, ingeval voor 
het brouwsel geen "Maltofluidum" wordt ge
bruikt. 

4. Alleen wanneer het ,,)[altofluidum" in 
de roerkuip wordt gestort, strekt deze stof in 
mindering vflll de hoeveelheid meel, die vol
gens art, 31 der genoemde wet ten minste moet 
worden aangegeven. 

5. Het te verwerken "Maltofluidum" moet 
ten minste een half uur vóór het aangegeven 
tijdstip van den aanvang der werkzaamheden 
in de roerkuip - behoorlijk afgewogen en 
afgezonderd - geplaatst zijn bij het werktuig, 
waarin de storting zal plaats hebben. 

6. Het bepaalde bij art. 34 der voormelde 
wet geldt afzonderlijk voor het',,Maltofluidum" 
en voor elk der andere grondstoffen. 

7. Het in art. 3, sub 2 en 3, bedoelde "Mal
tofluidum" moet, gedurende een tijdsverloop, 
voor elk brouwsel aanvangende een half uur 
vóór dat volgens de aangifte met de werk
zaamheden in de roerkuip wordt begonnen en 
eindigende bij den afloop van het koken der 
aftreksels, worden neergelegd in eene hi.irtoe, 
onder goedkeuring van den inspecteur der 
accijnzen, aangewezen bergplaats, welke ge
durende dat tijdsverloop afgesloten moet zijn 
en waarvan de sleutel op de eerste aanvraag 
aan de ambtenaren moet worden ter hand
gesteld. 

De brouwer zorgt, dat op of boven den in 
gang dier bergplaats, in duidelijk leesbare 
letters, in olieverf, worden vermeld de woor
den: ,,Bergplaats voor Maltofluidum". 

Gedurende het hiervoren vermelde tijdsver
loop mag inslag van "Maltofluidum in de brou
werij vf de panden en erven, die daartoe behoo
ren of daarmede gemeenschap hebben, alleen 
plaats hebben na schriftelijke, in duplo bij den 
ontvanger in te leveren aangifte van den brou
wer, vermeldende dag en uur, waarop en 
de hoeveelheid, waarvan de inslag zal ge
schieden. 

Een exemplaar dier aangifte strekt tot dek
king van den inslag, mits het door den ont
vanger voor "gezien" is geteekend, en mits 
de inslag, indien de ontvanger dit heeft voor-

geschreven, plaats hebbe in tegenwoordigheid ._ 
van ambtenaren. 

Uitslag van "11:altofluidum" gedurende voor
meld tijdsv:irloop is verboden. 

Er bestaat overtreding, indien bij opneming 
in de bergplaats een grooter verschil wordt 
bevonden dan van één ten honderd op de 
hoeveelheid, aangegeven volgens het bepaalde 
sub 2 of 3 van art. 3, vermeerderd met die, 
ingeslagen volgens het derde lid van dit 
artikel. 

8. In de brouwerij en in de panden of op 
erven, die daartoe behooren of daarmede ge
meenschap hebben, mag geen ander dan het 
in de artt. 5 en 7 van dit be~luit bedoelde 
,.llfaltofluidum" voorhanden zijn. 

9 . Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van 
het Staatsblad en de Sta11tscourant, waarin het 
is geplaatst. 

Onze Minister 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. 

's Gravenhage, den 15den Maart 1911. 
(get .) W I L H E L M I N A. 

De .iJiinisler van F-inanciën, (get,) KoLKMAN. 

(Uitgeg. 28 Maart 1911.) 

15 J:faart 1911. BESLUIT, betreffende vrijstel
ling van de opkomst voor herhalingsoefe
ningen. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog van 11 Maart 1911, Afdeeling Militie 
en Landweer (M.) n•. 293; 

Overwegende, dat militieplichtigen, die ge
durende tenminste drie jaren bij de koloniale 
troepen hebben gediend, langeren tijd onder 
de wapenen hebben iloorgebracht dan de ter 
volledige-oefening ingelijfden, die tevens krach
tens art. 109 der J\filitiewet 1901 onder ae 
wapenen zijn gehouden of geroepen ; 

Gezien de laatste zinsnede van Art. 111 
der Militiewet 1901; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Militieplichtigen, die gedurende drie jaren 
of langer bij de koloniale troepen hebben ge
diend, worden bij eene oproeping onder de 
wapenen voor herhalingsoefeningen van de 
verlofgangers van de lichting en van het korps, 
waartoe zij behooren, buiten die oproeping 
gelaten. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
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uitvoering van dit Besluit, dat in de Neder· 
landache Staatacourant zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, 15 Maart 1911. 
(qet.) WILHELMINA. 

De JJ1iniater van Oo,·/o_q, (get. ) R . ÜOLTJN. 

17 .Mam·t 1911. BESLUIT van den -Minister 
van Oorlog, afdeeling Militie en Landweer 
(M) n°. 242 tot wiJziging van het besluit 
van 21 Januari 1909, tot vaststell ing van 
de Militie-Beschikking 1909, met daarbij 
behoorende Militie-Instructie 1909. 

Do Minister van Oorlog, 
Het wenscbelijk achtende, wijziging te bren

gen in de Militie-Beschikking 1909, laatstelijk 
gewijzigd en aangevuld bij de Beschikking van 
1 Juli 1910, Afdeeling Militie en Landweer 
(M.) n°. 265, zoomede in de Militie-Instructie 
1909, laatstelijk gewijzigd bij de Beschikking 
van 3 November 1910, Afdeeling Militie en 
Landweer (M.) n° . 193. 

Heeft goedgevonden te bepalen : 

A. Milit;ie-B escb ikking 1 909. 

§ 2, 8°. en 9°. , wordt gelezen als volgt: 
8°. De provinciale-adjudanten doen van de 

miliciens-verlofgangers, die zich tot vrij willigen 
overgang bij de :r.eemacbt, de marine- reserve 
of het korps mariniers bij hen hebben aange
boden, en van de werkelijk dienende miliciens, 
nopens wie bun van de chefs der korpsen voor
drachten tot zoodanigen overgang zijn ge
worden, opgave aan den directeur en comrnan. 
dant der marine of aan den ambtenaar van de 
marine met de aanneming voor de zeemacht 
belast, in de plaats het meest in de nabijheid 
hunner standplaats gelegen, met verzoek de 
lichamelijke geschiktheid van de betrokken 
miliciens nader te doen onderzoeken, on de 
plaats te doen kennen, waarheen zij bebooren 
te worden gedirigeerd, tot het afleggen van 
de vereiscbte proef ter eventueele aanneming. 

Worden zij geschikt bevonden, dan wordt 
door de provinciale-adjudanten op de over
plaatsing de vereischte orde gesteld. 

9°. Miliciens-verlofgangers kunnen, in af
wachting van de beslissing op hunne aanvraag 
om als vrijwilliger in den zeedienst over te 
gaan, op de standplaats van den provinciale
adjudant in daggeld of bij een der korpsen in 
subsistentie worden opgenomen. 

B. Militie-Instru c tie 1909. 

A rt. 27, vierde zinanede, 3°. , wordt gelezen 
als volgt: 

3°. dat de overige miliciens-verlofgangers 
zich bij bun korps moeten aanmelden: 

voor zooveel zij binnen het Rijk gevestigd 
zijn, op het tijdstip, waarop zij aanwezig kun
nen zijn, indien zij zich op den dag, voor de 
opkomst bepaald, met het eerst vertrekkende 
middel van versneld vervoer langs de op de 
vervoerbewijzen aangegeven route naar de 
plaats van opkomst bege,en ; 

voor zooveel zij buiten het Rijk gevestigd 
zijn, op den dag voor de opkomst bepaald vóó r 
4 uur namiddag. 

Art. 42 wordt gelezen als volgt: 
Voor den verlofganger, die zonder geldige 

reden aan de te zijnen aanzien gedane oproe
ping voor den werkelijken dienst niet voldaan 
beeft, behoort een afschrift van de openbare 
kennisgeving te worden aangevraagd bij den 
burgemeester van de gemeente waar de op
roeping beeft plaats gehad, d. i. : 

a. ingeval dat de oproeping geschied is 
wegëns nietnaleYing van art. 120 der Militie
wet 1901, en de milicien voor de eerste maal 
met groot-verlof huiswaarts is gezonden, de 
gemeente waarvoor hij is ingelijfd ; 

b. in alle andere gevallen, de gemeente, 
waarin het laatst door den burgemeester de 
verlofpas van den milicien voor gezien werd 
geteekend en bij derhalve het laatst ingeschre
ven werd op het register der verlofgangers, 
model n•. 21, voorgeschreven bij artikel 93 van 
het aangevuld en gewijzigd Koninklijk Besluit 
van 2 December 1901 (Staatsblad n•. 230). 

Bevindt de ve rlofganger zich op den dag 
der openbare kennisgeving met toestemming 
van of vanwege den Minister van Oorlog in 
het buitenland, dan behoort tevens toezending 
te worden verzocht van een afschrift van den 
brief van oproeping, waarvan sprake is in 
artikel 82 van vorengenoemd Koninklijk Be
sluit. 

Die afschriften bebooren te worden over
gelegd, 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 cp 
de afschriften der openbare kennisgevingen of 
der brieven van oproeping niet worden ver
traagd. W orden deze niet tijdig ontvangen, 
dan kan in het vers lag of in het rapport wor
den vermeld, dat zij 7,ullen worden nagezon
den , zoodra zij zijn ontvangen . 

Aangaande de oproeping en de afschriften 
van de openbare kennisgevingen en v11n de 
brieven van oproeping 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 
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tien dagen te worden gelaten tusschen de af. 
kondiging 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 op• 
komst bepaald, mag worden medegerekend. 

2°. In de openbare kennisgeving mag niet 
worden opgenomen eene clausule, waarbij na• 
dere hoofdelijke oproeping of kennisgeving in 
uitzicht wordt gesteld. 

3°. De openbare kennisgeving en de brief 
van oproeping moeten den woordelijken last 
tot opkomst in werkelijken dienst inhouden ; 
het is noodzakelijk daarin steeds den datum 
van de opkomst te noemen en geen uitdruk• 
king te bezigen als "zoo spoedig mogelijk" of 
dergelijke. 

4°. Geschiedt de openbare kennisgeving no• 
minatief, dan moet deze, evenals de brief van 
oproeping, behalve den naam ende:voornamen, 
beide voluit geschreven , van den opgeroepen 
verlofganger, ook vermelden de lichting en 
het korps waartoe hij behoort. 

5°, Elk afschrift van de openbare kennis• 
geving en van den brief van oproeping, aan 
de Commandeerende-Officieren der korpsen op 
hunne aanvrage te verstrekken, moet voor ge• 
lijkluidend afschrift zijn geteekend en voorts 
voorzien zijn van eene door den burgemeester 
ondé rteekende verklaring, voor eerstbedoeld 
afschrift inhoudende dat de openbare kennis 
geving is gedaan bij aanplakking, ter plaatse 
als daartoe bij gemeentelijke -verordening aan• 
gewezen of algemeen gebruikelijk is, en voor 
het afschrift van den brief van oproeping in• 
houdende, dat de brief van oproeping bij aan• 
geteekenden brief aan den daarin genoemden 
verlofganger is verzonden zoomede, of de brief 
van oproeping al dan niet als onbestelbaar bij 
den burgemeester terugontvangen is. 

Art. 43, eerste zinsnede, wordt gelezen als 
volgt: 

De afschriften, in het voorgaand arl-ikel be
doeld, die den Commandeerende•Officier van 
het korps worden teruggezonden bij den last 
tot afvoering als deserteur van den niet•opge• 
komen verlofganger, worden met de overige 
ter zake op te maken stukken toegezonden aan 
den commandant van het garnizoen, tot het• 
welk de als deserteur afgevoerde verlofganger 
behoorde. 

(,get.) 

1911. 

Voor den Minister, 

De Secretaris· Generaal, 
DE BRUIJN. 

18 Maa1·t 1911. BEsJ.UJT, tot wijziging van 
de algemeene maatrégel van bestuur, be• 
doeld in de artikelen 385b, laatste lid, en 
385c, laatste lid, van het Burgerlijk Wet· 
boek en onderscheidenlijk vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 15 Juni 1905 (Staa ts· 
blad n°. 207) laatstelijk gewijzigd bij Ko• 
ninklijk besluit van 28 Juli 1910 (Staats· 
blad n°. 244) en bij Koninklijk besluit van 
5 November 1909 (Staatsblad n•. 356). S. 94. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van den 4den Februari 1911, 3de af• 
deeling B, nn. 584; 

Overwegende, dat het wenschelijk is de al• 
gemeene maatregelen van bestuur, bedoeld in 
de artikelen 385b, laatste lid, en 385c, laatste 
lid, van het Burgerlijk Wetboek en onderschei
denlijk vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
15 Juni 1905 (Staatsblad n°. 207), laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 28 Juli 
1910 (Staatsblad n°. 244) en bij Koninklijk be• 
sluit van 5 November 1909 (Staatsblad Lo. 356), 
te wijzigen, zulks in verband met het bepaalde 
bij de Wet van 5 Juli 1910 (Staatsblad no. 181); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
28sten Februari 1911, n°. 23); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi· 
nis ter van Justitie van den 16den Maart 1911, 
3de afdeeling B, n•. 603; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te rekenen van af 1 Januari 1911, te bepalen 

als volgt: 
Art. I. In artikel 2, tweede lid, van den 

algemeenen maatregel van bestuur van 15 Juni 
1905 (Staatsblad n•. 207) worden de laatste 
twee zinnen aldus gelezen : 

Het ressort van den voogdijraad Rotterdam I 
strekt zich uit over de voormalige kantons 
Rotterdam n°. 1 en n•. 2 ; dat van den voog
dijraad Rotterda1n II over het voormalige kan• 
ton Rotte,·da,n n°. 3 en over de kantons Schie• 
da,n, Gouda, Scl,oonhoven, B ,·ielle en So11v,1iels
dijk. 

Het ressort vnn den voogdijraad Anisterda,n I 
strekt zich uit over de voormalige kantons 
Amsterda,n n•. 1 en n°. 2, dat van den voog
dijraad À,nsferda,n II over de voormalige kan
tons Amsterdam n•. 3 en n•. 4 en over het kanton 
Hilversmn. 

Art. II. De artikelen 2, 3 en 4 van den alge• 
meenen maatregel van bestuur van 5 Novem• 
ber 1909 (Staatsblad no. 35.6) vervallen . 

Art. III. Artikel 8 van den algemeenen 
maatregel van bestuur van 5 November 1909 
(Staatsblad n°. 356) wordt gelezen als volgt: 

7 
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Op het register wordt door den griffier een 
alphabetische klapper gehouden. Bij samen
gestelde namen wordt steeds met de eerste 
hoofdletter van den naam rekening gehou
den . 

Dit besluit zal gelijktijdig in het Staatsblad 
en in de Staatscourant worden geplaatst . 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van 
State. 

's Gravenhage, den 18den Maart 1911. 
(get. ) W I L H E L M I N A. 

De Minister van Justitie, 
(get.) E. R. H. REG0UT. 

(Uitgeg. 28 Maart 1911). 

20 .tlaart 1911. BESLUIT, tot bekendmaking 
van het op 6 Juni 11110 te 's Gravenhage 
tusschen Nederland en Duitschland gesloten 
verdrag tot regeling van het verkeer van 
gedistilleerd over de grens tusschen beide 
Rijken. S. 95. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien het op 6 Juni 1910 te 's Gravenhage 
tussllhen Nederland en Duitschland gesloten 
verdrag tot regeling van het verkeer van ge
distilleerd over de grens tusschen beide Rijken, 
welk bedrag is goedgekeurd bij de wet van 
7 Februari 1911 (Staatsblad n•. 49), en in de 
plaats treedt van het verdrag, gesloten te 
Berlijn op 18 Mei 1906 (Staatsblad 1907, 
u0 • 16) ; 

Overwegende dat de akten van bekrachtiging 
van bedoeld verdrag zijn uitgewisseld te 
's Gravenhage op 6 Maart 1911 en dat tusschen 
de Nederlandsche en Duitsche Regeeringen 
is overeengekomen dat het 4 weken daarna in 
werking zal treden ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van 14 Maart 1911, n°. 
560v, Directie van het Protocol ; 

Hebben goedgevonden en verstaan; 
de bekendmaking van voorzegd verdrag, 

waarvan een afdruk bij dit Besluit gevoegd is, 
te bevelen door de plaatsing van dit Besluit 
in het Staatsblad . 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, met de uitvoering van meerge
noemd verdrag belast. 

's Gravenhage, den 20sten Maart 1911. 
(get.) , WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
(get. ) R. DE MAREES VAN SwrNDEREN. 

(Uitqeg. 28 Maart 1911.) • 

'l'en einde het verkeer van gedistilleerd over 
de grens tusschen Nederl and en Duitschland 
'te regelen, zijn de ondergeteekenden, de Mi
nister van Buitenlandsche Zaken van H are 
Majesteit de Koningin der Nederlanden en 
de tijdelijk Zaakgelastigde van het Duitsche 
Rijk, behoudens nadere goedkeuring van hunne 
wederzijdsche Regeeringen, overeengekomen 
als volgt: 

Art. 1. Afschrijving of teruggaaf van accijns 
bij uitvoer van gedistilleerd langs de daarvoor 
aangewezen of alsnog aan te wijzen kantoren 
aan de grens tusschen Nederland en Duitsch
land, wordt slechts dan verleend, wanneer aan 
het kantoor waarlangs de uitvoer heeft plaats 
gehad, door het kantoor waarlangs de invoer 
geschiedde, een bewijs is verstrekt, waaruit 
blijkt dat de goederen aan laatstgenoemd kan
toor behoorlijk zijn aangegeven. 

2. De in artikel 1 genoemde bewijzen moe
ten inhouden : 

den naam van den afzender en van den ge
adresseerde ; de plaats van afzending en die 
van bes temming, zoomede het aantal en de 
soort, het bruto-gewicht en den inhoud der 
colli. De bewijzen moeten worden afgegeven 
door het kantoor waarlangs de invoer geschiedt, 
onverschillig of de goederen tot verblijf bin
nenlands of ten doorvoer bestemd zijn, da<ielijk 
nadat de aangifte heeft plaats gehad en wel 
vrij van kosten, in het bijzonder ook van ze
gelrecht ; deze bewijzen moeten zoodra moge
lijk aan het kantoor waarlangs de uitvoer ge
schiedde worden toegezonden. Wanneer de 
bewijzen per post worden verzonden, moeten 
de brieven door het kantoor van afzending 
worden gefrankeerd, terwijl geen aanspraak 
bestaat op teruggaaf van frankeerkosten. 

3. Het bepaalde bij artikel 1 is niet van 
toepassing op goederen, die per post uitgevoerd 
worden . 

4 . Elk der beide Regeeringen heeft het 
recht de tegenwoordige overeenkomst te allen 
tijde te doen eindigen. 

5. Deze overeenkomst treedt in werking 
nà uitwisseling der bekrachtigingen der weder
zijdsche Regeeringen en treedt in de plaats 
van die betreffende ditzelfde onderwerp geslo
ten te Berlijn op 18 Mei 1906. 

Gedaan in dubbel te 's Gravenhage den 6den 
Juni 1910. 

(L. S.) R. DE MAREES VAN SWINDEREN. 

(L. S.) H. V. BENECKENDORFF U. V. RIN· 
DENBURO. 
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20 Maart 1911. ARREST van den Hoogen Raad. 
Art. 4 der Zondagswet bevat een voor 

ieder geldend verbod van het houden of 
geven van openbare vermakelijkheden op 
Zondagen en algemeene Christelijke feest
dagen. 

De beklaagde, van wien is aangenomen , 
dat hij eene publieke danspartij heeft 
"gegeven". is terecht volgens dit artikel 
veroordeeld. 

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

den requirant voorgesteld bij memorie: 
I. Schending immers verkeerde toepassing 

der artt. 406, 407, 391 en 392 Strafv. ; 
II. Schending, immers verkeerde toepassing 

der artt. 4 en 6 der Wet van 1 Maart 1816 
(Staatsblad n°. 21) (Zondagswet) jis. de artt. 
214, 216 Strafv. en art. 1 Strafr. ; 

HL Subsidiair : Schending, immers ver
keerde toepassing van de onder II genoemde 
wetsbepalingen, jis de artt. 47 en 62 Strafr. 
en art. 11 der Wet van 16 April 1886 (Staats
blad no. 64); 

Overwegende, dat bij het bestreden vonnis, 
overeenkomstig de aanklacht, wettig en over
tuigend is bewezen verklaard - met requi
rants schuld daaraan - dat hij op Zondag 30 
Jan. 1910 e1r op Zondag 6 Febr. 1910 telkens 
des namiddags tusschen 7 en 11 uur te Apel
doorn zonder toestemming van .B. en W. der 
gemeente Apeldoorn een publieke danspartij 
heeft gegeven ; 

dat die feiten zijn gequalificeerd . en requi
rant deswege is veroordeeld, zooals aan het 
hoofd van dit arrest is vermeld ; 

0. dat het eerste middel blijkens de daar
van gegeven toelichting hierop berust, dat de 
te laste gelegde daadzaak, dat hij, requirant, 
de danspartij in kwestie heeft gegeven, bewe
zen is, o. m. door de navolgende aanwijzingen : 
dat de vereeniging, waarop de requirant zich 
beroepen heeft eene schijnvereeniging is en 
eene uitvinding om de wet te ontduiken, daar 
ieder die in de zaal kwam dansen lid van de 
vereeniging werd, ook zonder den wil daartoe 
kenbaar gem!lakt te hebben, en dat requirant 
finantieel belang bij de zaak had ; 

dat echter die omstandigheden niet uit de 
in het vonnis gebezigde bewijsmiddelen recht
streeksch blijken, doch daaruit slechts bij wege 
van gevolgtrekking kunnen zijn afgeleid, zoo
dat recht is gedaan op aanwijzingen, welke 
zelve wederom door aanwijzingen zijn be
wezen; 

0. hieromtrent: 
dat in het bestreden vonnis bij de opsom-

ming der bewijsmiddelen, allereerst is opge
nomeu de erkentenis van den beklaagde "dat 
hij is en op de tijdstippen, ter dagvaarding 
vermeld, ook reeds was koffiehuishouder te 
Apeldoorn, dat op de Zondagen, ter dagvaar
ding aangeduid telkens te Apeldoorn des na
middags tusschen 7 en 11 uur in een hem 
toebehoorende ?.aal van zijn koffiehuis een 
danspartij werd gebouden , zonder dat B. en W . 
van Apeldoorn hem toestemming hadden ver
leend een danspartij te .doen houden, dat hij 
vroeger zelf verlof heeft gevraagd om in 
voormeld locaal op Zondagavonden te mogen 
laten dansen, doch hem dit steeds door den 
Burgemeester van Apeldoorn is geweigerd ; 

dat in het vonnis verder wordt vermeld, 
dat beklaagde aan deze erkentenis als verweer 
heeft toegevoegd, ,.dat niet hij die danspartijen 
ten tijde en ter plaatse, bij dagvaarding be
doeld, liet houden, maar dezelve uitgingen 
van een vereenigir:g die den balletmeester 
lIICHKLS tot president en hem, beklaagd 
tot penningmeester heeft, dat ieder bezoeker 
tijdelijk lid voor één avond moet worden of 
geweerd wordt ; 

"dat niet ieder wordt toegelaten en er een 
enkele keer wel eens iemand niet toegelaten is; 

"dat namen der tijdelijke leden in een schrift 
worden opgeteekend" ; 

dat vervolgens worden opgenomen de ver
klaringen van vier getuigen, de inhoud van 
twee op ambtseed opgemaakte processen-ver
baal en van twee verklaringen van B. en W. 
van Apeldoorn, waarna_ wordt overwogen "dat 
wettig en overtuigend is bewezen het den be
klaagde ten laste gelegde en zijn schuld daar
aan, welk bewijs is verkregen : 

A. voor zoover de danspartij van 30 Jan. 
betreft door de in onderling verband en samen
hang beschouwde aanwijzingen, voortvloeiende 
uit de desbetreffende erkentenissen van be• 
klaagde, de opgaven der getuigen B. en C., 
het eerste verbaal van ,v. en de eerste ver
klaring van ll. en W. van Apeldoorn; 

,,B. voor zoover de danspartij van 6 .Febr. 
betreft door de in onderling_ verband en samen• 
hang beschouwde aanwijzingen, voortvloeiende 
uit de desbetreffende erkentenis van beklaagde, 
de opgaven der getuigen S. en B. , het tweede 
verbaal van W. en de tweede verklaring van 
B. en W. van Apeldoorn" ; 

dat daarop de overweging volgt, waarop het 
middel doelt en luidende voor zoover ter zake 
dienende "dat immers uit de over elk ten laste 
gelegd feit gehoorde getuigenverklaringen in 
verband met de daaromtrent opgemaakte ver
balen en met beklaagde's eigen opgaven, ge_ 

7• 
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lijk een en ander hierboven is medegedeeld 
als hebbende gestrekt tot constructie van het 
bewijs, voortvloeit : 1° enz. ; 

,.2°. dat niet een vereeniging, maar hij be
klaagde, de danspartij liet houden; omdat die 
vereeniging er een is in schijn - en een uit
vinding om de wet te ontduiken en den be
klaagde in staat te stellen om zonder verlof 
van B. en W. de gewenschte danspartijen te 
laten houden ; daar ieder, die in de zaal kwam 
dansen , lid werd der vereeniging ook zonder 
den wil daartoe kenbaar gemaakt te hebben, 
de 7.aal aan beklaagde, koffiehuishouder toe
behoorde, deze financieel belang bij de zaak 
had, enz." ; 

dat nu uit deze geheele samenstelling van 
het vonnis blijkt, dat de gewraakte overweging 
niet inhoudt een nadere opgave van gronden, 
waarop het te la te gelegde als wettig en 
overtuigend bewezen is aangenomen, welke 
gronden immers reeds in de voorafgaande 

.overwegingen volledig zijn vermeld, maar zij 
alleen strekt om kenbaar te maken, waarop 
de door den beklaagde gevoerde verdediging 
is verworpen ; 

dat nu bij zoodanige weerlegging van een 
gevoerd verweer de Rechter niet gebonden is 
aan· de wettelijke voorschriften van bewijs
voering, die alleen betreffen het bewijs van 
het te laste gelegde en van beklaagde's schuld 
daaraan, zoodat bij het middel ten onrechte 
wordt geklaagd over schending van de daarin 
genoemde voorschriften ; 

0. dat bij het tweede middel een beroep 
wordt gedaan op den tekst van art. 4 der 
Zondagswet, waaraan de aanhef luidt : .,Dat 
geene openbare vermakelijkheden , zooals 
schouwburgen, publieke danspartijen, concer
ten en harddraverijen , op de Zondagen en al
gemeene feestdagen zullen gedoogd worden" ; 

welk artikel niet .meer zou inhouden, dan 
een verbod aan de Overheid om de genoemde 
openbare vermakelijkheden te gedoogen, zoodat 
art. 6, hetwelk overtreding van art. 4 met 
straf bedreigt, ook alleen op vertegenwoordi
gers dier Overheid toepasselijk zoude zijn ; 

0 . te dien aanzien : 
dat de wet van 1 Maart 1816 (Staatsblad 

n°. 21), blijkens den considerans ten doel heb
bende : ,.de pligtmatige viering van den dag 
des Heeren en andere dagen den openbare 
christelijken godsdienst toegewijd, door een
parige en voor de geheele uitgestrektheid der 
Vereenigde Nederlanden algemeen werkende 
maatregelen te verzekeren" in art. 4 - even. 
als dit in de artt. 1, 2 en 3 ten aanzien van 
andere onderwerpen geschiedde - een voor 

ieder geldend verbod gaf van het houden of 
geven van openbare vermakelijkheden op Zon
dagen en algemeene christelijke feestdagen ; 

dat dit behalve uit de strekking der wet 
en uit het verband met de artt. 1, 2 en 3 nog 
duidelijk blijkt uit het tweede gedeelte van 
art. 4, waarin aan de plaatselijke. besturen 
vrijheid wordt gelaten hieromtrent eene uit
zondering toe te staan ; 

dat daaruit immers niet anders kan worden 
gelezen, dan dat het plaatselijk bestuur bevoegd 
is ten aanzien van een bepaalde persoon het 
algemeen verbod, anders voor hem geldende, 
in een bepaald geval op te heffen ; 

dat dus met de woorden "geen openbare 
vermakelijkheden v.ullen gedoogd worden" is 
uitgedrukt, dat zoodanige vermakelijkheden 
zijn verbode1, , zoodat het middel is ongegrond; 

0. dat bij het 3° middel subsidiair wordt 
aangevoerd, dat zoo al art. 4 zich niet alleen 
richt tot de autoriteiten, maar ook tot de jus
ticiabelen, dan nog onder dat artikel alleen 
vallen zij, die de publieke danspartij maken 
of houden, d. w. z. de dansers: 

0 . dat ook dit middel moet worden ver
worpen , vermits nu door de Rechtbank als 
bewezen is aangenomen, dat de requirant 
de publieke danspartij(!n heeft "gegeven", 
met andere woorden, dat hij de door de wet 
verboden feiten heeft teweeggebracht, hij te
recht als de dader van de ten laste gelegde 
overtreding is aangemerkt; 

Verwerpt het beroep. 

21 Maart 1911. BESLUIT, betreffende beoor
deeling van het bedrag, krachtens art. 28 
der gezondheidswet aan eene gemeente op
gelegd als toelage aan de gezondh~ids
commissie. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente Rockanje, tegen het be
sluit van Gedeputeerde staten van Zuidholland 
dd. 12/13 December 1910 G. S., n°. 92/1, waar
bij met toepassing van art. 212 der gemeente
wet op de begrooting dier gemeente voor 1911 
een post is gebracht van f 134.38, zijnde het 
aandeel voor de gemeente Rockanje door Ged. 
Staten voornoemd vastgesteld ingevolge art. 28, 
2de lid , der gezondheidswet, in het salaris van 
een technischen ambtenaar in dienst van de 
gezondheidscommissie te Brielle en belast met 
het woningonder7.oek ; 

Den Raad van State, enz. ; 
Overwegende, dat op de begrooting der ge

meente Rockanje voor het dienstjaar 1911, zoo-
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als die door den Raad der gemeente · op den 
14en Oct. 1910 is vastgesteld, in Hoofdstuk IV 
der uitgaven, onder art. 1, de toelage der ge

meente aan de gezondheidscommissie te Brielle 
voor "Memorie" was uitgetrokken ; 

dat bij besluit dd. 12 Dec. 1910 B. n°. 6339 
(3de afd.), G. S. n°. 92/1, Ged. Staten onder 
meer hebben besloten, bedoelden post uit te 
trekken op een bedrag van f 134.38, waardoor 
het totaal van Hoofdstuk IV der uitgaven wordt 
gebracht op f 174.38 en het totaal der uitga
ven op f 15.468.76; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat bij besluit van hun college d.d. 22 Nov.1910, 
n°. 24/1, op grond van art. 28 der gezondheids
wet, het aandeel der gemeente Rockanje in dP. 
kosten der gezondheidscommissie op een be
drag van f 134.38 is vastgesteld ; dat dus in• 
gevolge art. 205x der gemeentewet, in verband 
met art. 27d en art. 28 der gezondheidswet, 
eene toelage aa11 de gezondheidscommissie tot 
dit bedrag al8 eene door de wet opgelegde 
uitgaaf moet worden aangemerkt, zoodat, waar 
de Raad weigert deze som op de gemeenti,be
grooting uit te trekken, hun college, ingevolge 
art. 212, le lid, der gemeentewet geroepen is 
om den post tot het vereischte bedrag op de 
begrooting te brengen ; 

dat van het besluit van Ged. Staten de Raad 
der gemeente Rockanje bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat hij zich niet kon 
vereenigen met de door de gezondheidscom
missie te Brielle vastgestelde begrooting voor 
1911, waarop voorkomt een post voor "woning. 
onderzoek" ad f 1000, zijnde het salaris van 
den door die commissie aangestelden techni. 
schen ambtenaar; dat voor de gemeente 
Rockanje, naar het oordeel van den Raad, deze 
ambtenaar vrijwel als overbodig kan worden 
beschouwd met het oog op den in functie 
zijllden gemeente-opzichter, die belast is met 
het toel',icht op de richtige naleving der voor· 
schriften voortvloeiende uit de woningwet; 
dat, waar nu de door de gezondheidscommissie 
aangestelde ambtenaar het onderzoek zal moe
ten uitoefenen in zestien gemeenten, het aan 
geen twijfel onderhevig is, dit onderzoek veel 
te wenschen zal overlaten en dus hiervan 
weinig heil is te verwachten ; dat het te voor
zien is, nn door Ged. Staten is beslist, dat de 
kosten voor het woningonderzoek ad f 1000 
terecht op de door de gezondheidscommissie 
vastgestelde begrooting voor 1911 zijn gebracht, 
dit voor de gezondheidscommissie een stap 
zal zijn om den met het onderzoek belasten 
ambtenaar te bestendigen, wat, bij de voort· 
durende stijging der uitgaven van deze ge-

meente, allerminst wenschelijk is te achten; 
0., dat art. 28, lr. lid. der gezondheidswet 

aan de gemeente of de gemeenten, waarvoor 
de gezondheidscommissiën zijn ingesteld, de 
verplichting oplegt jaarlijks eene som toe te 
kennen ter bestrijding van hare uitgaven; 

dat derhalve een toelage der gemeente 
Rockanje aan de gezondheidscommissie te 
Brielle als eene door de wet opgelegde uitgave 
moet worden aangemerkt; 

dat, waar de Raad van gemelde gemeente in 
gebreke is gebleven bedoelde toelage op de 
gemeentebegrooting uit te trekken, Ged. Staten 
ingevolge art. 212, l e lid, der gemeentewet 
bevoegd zijn , om den post tot het vereischte 
bedrag op de begrooting te brengen; 

dat voor eene gemeente als Rockanje eene 
toelage van f 134.38 niet als bovenmatig hoog 
kan worden aangemerkt, wanneer men in aan
merking neemt, dat de gezondheidscommissie 
ingevolge hare bevoegdheid :<ich voor een in 
haar ressort te verrichten woningonderzoek 
tijdelijk wil doen bijstaan door een door haar 
aan te wijzen deskundige; weshalv!l Ged. Staten 
bij hun bestreden besluit terecht in Hoofdstuk 
IV der uitgaven van bovengemelde begrooting 
onder art: I de toelage der gemeente aan de 
gezondheidscommissie tot bovenvermeld bedrag 
hebben uitgetrokken; 

Gezien de gemeentewet en de gezondheids
wet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het bestreden besluit te handhaven. 

(Gem.-stem.) 

22 M aart 1911. BESLUIT, houdende opheffing 
van een heerbaan. . 96. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van den 17den Maart 1911, n°. 52 
(Invoerrechten) ; 

Gezien de artikelen 38 en 64 der Algemeene 
wet van 26 Augustus 1822 (Stantsblad n°. 38) ; 

Herzien het Koninklijk besluit van 22 No
vember 1849 (Staatsblad n°. 60) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen : 

Art. 1. Met wijziging van het aangehaalde 
Koninklijk besluit wordt de aanwijzing als 
heerbaan van den weg van Geldern langs Wal
beek tot het vereen igingspunt op Nederlundsch, 
grondgebied met den weg van Straelen op, 
A,·cen, ingetrokken. 

2. Dit besluit treedt in werking op 1 Mei, 
1911. 

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

's Gravenhage, den 22sten Maart 1911. 

(get. ) W IL HELM IN A. 
De 11{ inisfer van F inanciën, 

(qet. ) KoLKMAN. 
( Uifgeg. 1 Ap1·il 1911). 

22 Maart 1911. BESLUIT, houdende aanvul
ling en wijziging van eenige bepalingen 
van het Koninklijk Besluit van 5 Septem
ber 1904 (Staatsblad n•. 220) en van de 
daarbij behoorende Lijst van categorieën 
van dienstplichtigen, als bedoeld in artikel 
15, tweede lid, der Landweerwet. S. 97. 

WIJ WILHELMI1 A, ENZ . 

Op de gemeenschappelijke voordracht van 
Onze Ministers van Oorlog en van Binnenland
sche Zaken, van 7 Februari 1911, Kabinet 
Litt. Hl0 , en 11 Februari 1911, n•. 206, Afdee
ling Militie en Weerbaarheid; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, eenige 
bepalingen van het Koninklijk Besluit van 
5 September 1904 (Staatsblad n°. 220) en van 
de daarbij behoorende Lijst van categorieën 
van dienstplichtigen, als bedoeld in artikel 15, 
tweede lid, der Landweerwet, aan te vullen 
en te wijzigen ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
7 Maart 1911, n•. 40); 

Gelet op het nader gemeenschappelijk rap, 
port van Onze voornoemde Ministers van 
14 Maart 1911, Kabinet, Litt. Li 0 , en van 
20 Maart 1911, n°. 458, afdeeling Militie en 
Weerbaarheid;. 

Hebben goedgevonden en verstaan, te he-
palen: · 

A. Artikel 7 wordt gelezeii als volgt : 
De dienstplichtigen voor wie de voorloopige 

vrijstelling van opkomst in werkelijken dienst 
is geëindigd of wordt geacM te zijn geëindigd, 
melden zich aan zonder uitstel, althans zoodra 
doenlijk, in de standplaats van het depot van 
de troepenafdeeling, waartoe zij behooren, voor 
zoover aanmelding daarbij mogelijk is, en 
anders bij het door hen het eerst te bereiken 
of het door hen het eerst bereikte korps of 
troependeel van de landweer of het leger. Ve 
dienstplichtigen, die voor den werkelijken 
dienst opkomen, als verkeerende in den toe
s~and, waarin de voorloopige vrijstelling wordt 
geacht fe zijn gelindigd, geven, vóór hun ver
trek, van het verlaten van hunne standplaats 
kennis aan den chef, aan wien ,:ij te dier tijde 

onmiddellijk onderhoorig zijn, en zulks onder 
beknopte vermelding van redenen en met in
achtneming van hetgeen bij het neerleggen 
hunner betrekking of het afbreken hunner 
werkzaamheden behoort te geschieden, dan · 
wel dienstig is, in verband met de tijdsom
standigheden, waarin zulks plaats vindt. 

B. In de in artikel 1 van het Besluit ver
melde Lijst van categorieën van dienstplich
tigen, als bedoeld in artikel 15, tweede lid, 
der Landweerwet, wordt: 

1°. het gestelde achter punt 11 in de kolom
men 1, 2 en 3 gelezen als volgt: 

De hoofdambtenaren, ambtenaren en bezol
digde beambten bij de Rijks- en bij de ge
meentelijke politie, wier werkkring uitsluitend 
tot het politiewezen beperkt is ; 

2°. kolom 1, alsmede kolom 2, aangevuld 
met een punt, luidende: 

12. Het personeel van den loodsdienst, be
tonning, bebakening en verlichting, dat aan
gesteld is als militaire loods of militaire kust
wachter; 

30. het gestelde onder punt 16 van kolom 3 
gelezen als volgt : 

Het personeel van den loodsdienst als : de 
loodsschippers, de zee- en binnenloodsen, de 
hulploodsen, de loodskweekelingen, matrozen, 
kwartiermeesters, roeiers, machinisten en sto
kers, zoomede het personeel bij de betonning 
bebakening en verlichting, dat aangesteld i; 
als militaire kustwachter ; 

4°. het gestelde onder punt 10 van kolom 4 
gelezen als volgt : 

Het personeel bij de betonning, bebakening 
en verlichting, voor zoolang dat personeel ge
durende bovenvermelde omstandigheden in de 
genoemde diensten werkzaam is en voor zoo· 
verre het niet als militaire kustwachter is aan
gesteld. 

Dit besluit treedt in werking op den twee. 
den dag na dien der dagteekening van het 
Staatsblad en van de 8faatsco1.want, waarin het 
is geplaatst. 

Onze Ministers van Oorlog en van Binnen· 
landsche Zaken zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk gelijktijdig in het 
Staatsblad en in de Staatscourant zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 22sten Maart _1911. 
(get.) · WIL HEL MI N A. 

De Minister van Oorlog, (get.) H. COLIJN. 

De l,{ iniste,· van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) HBJ!MSKERK. 

( Uifgeg . 16 April 1911.) 
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29 Maart 1911. BESLUIT, tot wijziging van het 
Reglement voor de Hoogere Krijgsschool. 
s. 98. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog en van Koloniën van 16 Januari 1911. 
Ilde Afd., n•. 103 en van 23 Januari 1911, 
Afdeeling C, Eerste bureau, n•. 8 : 

Den Raad van State gehoord (advies._ van 
den 7den Maart 1911, n°. 46) ; 

Gezien het nader rapport van voornoemde 
Ministers van 18 Maart 1911, Ilde Afd., n°. 184 
en van 26 Maart 1911, Afdeeling C, lste Bureau, 
no. 10; 

Hebben goedgevonden en vP.rstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 
Het Reglement voor de Hoogere Krijgsschool , 

vastgesteld bij het Koninklijk besluit van 14 
September 1891 (Staatsblad n°. 170), laatstelijk 
i;ewijzigd bij het Koninklijk besluit van 2 Mei 
19i0 (S taatsblad n°. 130), wordt gewijzigd als 
volgt: 

1°. In artikel 4 wordt tusschen de eerste 
en de tweede alinea eene nieuwe alinea in• 
gelascht, luidende : 

"Door de bij artikel 3 bedoelde officieren 
, ,kunnen deze practische oefeningen ook worden 
"gehouden gedurende hunne detacheeringen 
,.buiten 's-(],,-avenhage". 

2". In artikel 46 wordt het gestejde in de 
eerste zinsnede onder a en b vervangen door : 

"a. te Wagmingen tot het ontvangen van 
onderricht aan de Rijks Hoogere L and-, Tuin
en Boschbouwschool en aan het Rijksproef
station voor Zaadcontröle, in het tweede studie
jaar, van 1 Maart tot 31 October d. a. v. ; 

"b. te Enschedé tot het volgen van lessen 
aan de Afdeeling Textielschool van de Neder

. landsche school voor Nijverheid en Handel, 
in het derde studiejaar, van 1 April tot en 
met 30 Juni d. a. v.;" 

3°. In artikel 46 wordt in de plaats van de 
tweede zinsnede gelezen : 

"De regeling van het onderwijs aan de 
Rijksinstellingen te Wageningen, alsmede die 
van het onderwijs aan de Afdeeling Textiel
school van de N ederlal)dscbe school voor 
Nijverheid en Handel te Enschedé worden 
vastgesteld door de Ministers van Oorlog en 
van Koloniën, eerstbedoelde regeling in over
leg met den Minister van Landbouw, Nijver
heid en Handel en la11tstvermelde na gehou
den overleg met den Minister van Binnen
landsche · Zaken en met het bestuur der ge
meente Enschedé. 

,,Tevens kan aan andere Rijks-, Provinciale, 
Gemeentelijke of particuliere instellingen , ge
vestigd in of nabij de plaatsen, waar de be• 
doelde officieren tijdens hunne studiën verblijf 
moeten houden, aan hen onderricht worden 
gegeven, voor zoover dit in het belang is van 
hunne practische vorming. De Ministers van 
Oorlog en van Koloniën treffen tot dit doel 
de regelingen, die zij noodig achten, in over
leg met de betrokken Ministers, Besturen van 
provinciën, gemeenten, instellingen , enz." 

Onze Ministers van Oorlog en van Koloniën 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast 
met de uitvoering van dit Besluit, hetwelk in 
het S taatsblad zal worden geplaatst en in af
schrift aan den Raad van State zal worden 
toegezonden. 

's-Gravenhage, den 29sten Maart 1911. 
(.get. ) W I L HELM INA. 

De Minister van Oorlog, (get.) H. COLIJN. 
De Mi nist~· van Koloniën , 

(get.) DE W AAL MALEFIJT. 
(Uitge_q. 26 April 1911.) 

29 Maart 1911. BESLUIT, tot wijziging van het 
Reglement voor de Koninklijke Militaire 
Academie. S. 99. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog en van Koloniën van 16 Januari 1911, 
Ilde Afd., n•. 103 en van 23 Januari 1911, 
Afdeellng C, Eerste bureau, n•. 8 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 7den Maart 1911, n°. 46); 

Gezien het nader rapport van voornoemde 
Ministers van 18 Maart 1911, Ilde Afd., no. 184 
en van 26 Maart 1911, Afdeeling C, late 
Bureau, n°. 10 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 
In de Tabel, behoorende bij het Reglement 

voor de Koninklijke Militaire Academie, vast• 
gesteld bij het Koninklijk Besluit van 6 April 
1896 (Staatsblad n°. 40), laatstelijk gewijzigd 
bij het Koninklijk Besluit van 12 September 
1910 (Staatsblad n°. 281) worden de navolgen• 
de wijzigingen aangebracht: 

1°. In de tweede kolom wordt eene noot 
(13) geplaatst ach ter "Sergeant of wach_tmeester 
(6)", naast : 

"Militaire onderwijzers bene- J gymnastiek 
den den rang van officier in : ) ecbermen." 

2°. In de tweede kolom worden de woorden: 
"Sergeanten der infanterie of van 'hel regiment 
genietroepen , wachtm. der cavalerie (6), serg. 



104 29 MAART 1911. 

of wacbtm. der artillerie," vervangen door : 
"Sergeanten der infanterie of van 

het regiment genietroepen, wacbtmees - l (l3)" 
ters der cavalerie (6), sergeanten of f 
wachtmeesters der artillerie. 

3°. In de kolom Bijzondere bepalingen wordt 
eene noot (13) toegevoegd, luidende : 

,,(13) Kunnen ook sergeant (wachtmeester) 
lste klasse zijn." 

Onze Ministers van Oorlog en van Koloniën 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast 
met de uitvoering van dit Besh1it, hetwelk in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en in af
schrift aan den Raad van State zal worden 
toegezonden. 

's-Gravenhage, den 29sten Maart 1911. 
(get.) WIL H E L M IN A. 

De Minister t•an Oo,·log, (g,t.) H. COLIJN. 
De Minister van Kolonil!n, 

(get.) DE WAAL MALEFIJT. 
(Uitgeg. 2ó April 1911.) 

29 Maart 1911. BESLUIT, tot wijziging van het 
Reglement voor de Cadettenschool. S. 100. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog en van Koloniën van 16 Januari 1911, 
llde Afd., n°. 103 en van 23 Januari 1911, 
Afdeeling C, Eerste bureau, n°. 8; 

Den Raad van St11te geboord (advies van 
den 7den Maart 1911, n°. 46) ; 

Gezien het nader rapport van voornoemàe 
Ministers van 18 Maart 1911, llde Afd., n°. 184 
en van 25 Maart 1911, Afdeeling C, l ste Bureau, 
no. 10; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 
In de Tabel , behoorende bij het Reglement 

voor de Cadettenschool, vastgesteld bij het 
Koninklijk Besluit van 6 April 1893 (Staats
blad n°. 68), laatstelijk gewijzigd bij het Ko
ninklijk Besluit van 12 September 1910 (Staats
blad n°. 282), worden de navolgende wijzigin
gen aangebracht: 

1°. In de tweede kolom wordt het woord 
,,Sergeant", geplaatst achter : 

Hofmeester . . . . . . . . . . 
Concierge, tevens factuur • . . . . . . . . . . 
Onderwijzers in exerceeren, gymnastiek, 

schermen en dansen . . . . . . . . . . 
Sergeant, belast met de werkzaamheden in 

het physisch kabinet . . • . . . . . . . 
Personeel tot het verrichten van huishoude

lijke, inwendige en andere diensten. 
vervangen door : ,,Sergeant (9)". 

2°. In de kolom Bijzondere bepalingen wordt 
eene noot (9) toegevoegd, luidende: 

,,(9) Kunnen ook sergeant lste klasse zijn". 
Onze Ministers van Oorlog en van Koloniën 

zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast 
met de uitvoering van dit Besluit, hetwelk in 
het Btaatsblad zal worden geplaatst en in af
schrift aan den Raad van State zal worden 
toegezonden, 

's-Gravenhage, den 29 Maart 1911. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog , (get.) H. COLIJN. 
De Minister van Koloniën, 

(get.) DE WAAL MALEFIJT. 
(Uitgeg. 26 April 1911.) 

29 Maart 1911. BESLUIT, tot wijziging van het 
Reglement voor den Hoofdcursus. S. 101. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog en van Koloniën van 16 Januari 1911, 
llde Afd. , n°. 103 en van 23 Januari 1911, 
Afdeeling C, Eerste bureau, n°. 8; 

Den Raad van State gehoord tadvies van 
den 7den Maart 1911, n°. 46); 

Gezien het nader rapport van voornoemde 
Ministers van 18 Maart 1911, Ilde Afd., n°. 184 
en van 26 Maart 1911, Afdeeling C, l ste Bureau, 
n°. 10; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eeiiig artikel. 
Het Reglement voor den Hoofdcursus, vast

gesteld bij het Koninklijk Besluit van 7 Fe
bruari 1910 (Staatsblad n°. 46), wordt gewijzigd 
als volgt: 

1°. Aan art. 48 wordt het navolgende toe
gevoegd: 

"De beoordeeling der adspiranten in het vak 
,,schrijven" heeft geen invloed op hunne rang• 
schikking, doch dient slechts om vast te stel
len of zij aan den in Artikel 41, sub a, ge
noemden exameneisch al dan niet voldoen. 

,,Deze beoordeeling zal daarom plaats heb
ben door de woorden "voldoende" of "onvol
doende", ter vervanging van de in dit artikel 
genoemde cijfers". 

2°. Het gestelde in art. 60 bij U, onder ni, 

2°., 3°. en 4°., wordt gelezen: 
,,20. Tijdelijke en duurzame versterkings

kunst: een algemeen overzicht van de inrich
ting van tijdelijke en duurzame werken, inzon
derheid van kustversterkingen ; 

"3°. Het in staat van verdediging brengen 
dier versterkingen , zoomede een deI?kbeeld om
trent de wijze waarop de verdediging van en 
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de aanval op duurzame werken worden ge
voerd". 

3•. Het gestelde in Art. 60 bij D onder g 

vervalt. 
40_ In Art. 61 wordt onder a het woord 

"aardrijkskunde" vervangen door: ,,militaire 
aardrijkskunde en de statistiek". 

5°. In Art. 68 wordt achter "Miljtair(' 
aardrijkskunde en statistiek" in de kolommen 
l1 en A1 het cijfer "1" vervangen door ,,-". 

6°. In de Tabel, behoorende bij het Regle
ment voor den Hoofdcursus , wordt achter het 
woord "Sergeanten (5)" in de tweede kolom, 
geplaatst naast "Menagemeester, cantinemees_ 
te r en bibliothecaris" in de eerste kolom , toe
gevoegd een noot ,,(7)" . 

70. In de kolom Bijzondere bepalingen wordt 
eene noot (7) toegevoegd, luidende: 

,.(7) Kunnen ook sergeant lste klasse zijn". 
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 
toegezonden. 

's Gravenhagii, den 29sten Maart 1911. 
(.!Jet.) WIL H EL MI :r A. 

De Minister van Oorlog, (.!Jet. ) H. COLIJN . . 

De M inister van Kolonilfn, 
(.!]e.t.) DE WAAL MALE}' IJT. 

(Uitgeg. 2ó April 1911.) 

30 Maart 1911. BESLUIT, houdende machti 
ging tot uitgifte van schatkistbiljetten en 
schatkistpromessen volgens de wet van 
4 April 1870 (Staatsblad n°. 62), gewijzigd 
bij de wet van 3! December 1897 (Staats
blad n°. 281), en de wet van 5 December 
1881 (Staatsblad n°. 185). S. 102. 

31 Maart 1911. B ESLUll' tot wijziging van 
het besluit van 30 Maart 1904, houdende 
nieuwe bepalingen omtrent de ambtenaren 
der directe belastingen, invoerrechten en 
accijnzen. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 29 Maart 1911, n°. 90, afdeeling 
Personeel ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be 
palen: 

Art. 1 . In Ons besluit van 30 Maart 1904, 
n•. 19, worden de artikelen 10 en 85 gelezen 
als volgt: 

Art. 10. ,.De jaarlijksche bezoldiging der 
controleurs bedraagt/:./000 en wordt verhoogd, 
na een diensttijd als zoodanig van : 

4 jaren tot 
8 

12 
16 
20 

f 2200, 
., 2400, 
,, 2700, 
,. 3000, 
., 3400. 

Art. 85. ,.De directeurs te A ,nsterdam en Rot
terdam genieten eene toelage van/ 1000 's jaars. 

Eene toelage van/ 600 's jaars wordt genoten 
door de inspecteurs en do controleurs te Am
sterdam en Rotterdam, welke tot f 500 's jaars 
wordt verlaagd, zoodra hunne bezoldiging 
meer dan / 3300 's jaars bedraagt. 

Eene toelage van J 300 's jaars wordt ge
noten door de inspecteurs en de controleurs te 
Arnhem, 's <J,ravenhage (daaronder begrepen 
die welke aan het Departement van Financiën 
werkzaam zijn), Groningen, 's H ertogenbosch, 
Leeuwarden, WinschotenenZaandam, voorts door 
de hoofdcommiezen en commiezen ter directie, 
de adjunct-inspecteurs, de adjunct-controleurs 
en de hoofdverificateurs te Amsterdam en Rot
terda1n. 

Een toelage van / 200 's jaars wordt geno
ten door de inspecteurs en de controleurs te 
Delft, Dordrecht, E-nsrhede, Haarlern, Hilversum, 
Leiden. S chiedam, Terneuzen, Utrecht en Zwolle; 
voorts door de hoofdcommiezen en commiezen 
ter directie, de adjunct-inspecteurs, de adjunct
controleurs en de hoofdverificateurs te Arnhem, 
's <J,ravenhage (daaronder begrepen die welke 
aan het Departement van Financiën werkzaam 
zijn), Groningen, 's Hertogenbosch , Leeuwarden, 
Winschoten en Zaandam. 

Eene toelage van/ 150 's jaars wordt genoten 
door de hoofdcommiezen en commiezen ter 
directie, de adjunct-inspecteurs, de adjunct
controleurs en de hoofdverificateurs te Delft, 
DordrP.cht, Enschede, Haarlem, H i lveraum, Lei
den, Schiedam, Terneuzen, Utrecht en Zwolle. 

De enz. 
Art. 2 . Wij behouden Ons voor, de bezol 

diging der bij het in werking treden van dit 
besluit in dienst zijnde controleurs der grond
belasting met afwijking van het bepaalde bij 
het vorig artikel te regelen, met dien verstande, 
dat dit met ingang van 1 Januari 1913 alge
meen volle toepassing erlangt. 

Art. 3 , enz. 
Art. 6 . Dit besluit treedt in werking 

1 April 1911. 
Onze Minister van Financiën is belast met 

de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. 

's Gravenhage, den 31sten Maart 1911. 
(.!]e t.) WILHELMINA. 

De Mini.•fer van Fina.ncilin, (.qet. ) KoLKMAN. 
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31 Maart 1911. B11:sc HIKKING van den Mi• 
nister van Landbouw, Nijverheid en Han• 
del tot wijziging van zijn beschikking 
van 23 September 1909, ter uitvoering van 
art. 6, 3• en 4• lid der Schepenwet. 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel; 

De hoofdinspecteur voor de scheepvaart ge
hoord; 

Gelet op art. 6, derde lid der Schepen wet ; 
Reeft goedgevonden : 

het bij de beschikking van 23 September 1909, 
no. 4002, afdeeling Nijverheid, vastgestelde 
tarief A aan te vullen met de navolgende be
paling: 

Voor het onderzoek van schepen, welke hier 
te lande worden gebouwd en uitgevoerd voor 
buitenlandsche rekening, wordt betaald het 
¼ gedeelte van het bij het tarief vastgesteld 
bedrag, onder voorwaarde , dat voor een der
gelijk vaartuig het overige 3/ 4 gedeelte van 
het bedrag moet worden aangezuiverd, wanneer 
het later weder onder Nederlandsche vlag 
wordt gebracht, tenzij het op dat tijdstip is ge
classeerd bij een der erkende particuliere onder
zoekingsbureau's. 

's Gravenhage, 31 Maart 1911. 
De Minister voornoemd, 

(qef.) A. S. TALMA. 

3 April 1911. BESLUIT, houdende herziening 
van het Koninklijk besluit van 31 Decem• 
ber 1847 no. 106, zooals dat is gewijzigd 
bt,J Koninklijk besluit van 13 Juni 1910, 
n°. 62. S. 103. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën dd. 29 Maart 1911, n°. 102, Generale 
Thesaurie, gedaan na gehouden overleg met 
de Algemeene Rekenkamer ; 

Overwegende, dat, in verband met het be
paalde in artikel 3, lste Jid der wet van 
30 December 1910 (Staatsblad n°. 379) e•me 
aanvulling noodig is van het bij Ons besluit 
van 13 Juni 1910 n°. 62 gewijzigde Koninklijk 
besluit van 31 December 1847 n°. 106, hou• 
dende bepalingen omtrent de toelating, het be· 
heer en de verantwoording: 

a. van Rijksontvangsten en -uitgaven, waar• 
aan dadelijk overname, noch overgifte van 
gelden verbonden is ; 

b. van die werkelijke ontvangsten, met wel• 
ker bedrag het geordonnanceerde op de Staats· 
begrooting vermag te worden verminderd in 
tegenstelling van andere, welke onder de Staats• 
inkomsten moeten worden verantwoord ; en 

c. van de vorderingen die de Departementen 
van Algemeen Bestuur, ter zake van materieele 
verstrekkingen, elkander hebben te voldoen 
door overdrachten van bezwaar ; 

Overwegende voorts, dat het wenschelijk is 
vorenbedoeld Koninklijk besluit van 31 Decem
ber 184 7 n°. 106 te herzien; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Rijksgoederon, hoe ook genaamd, 

worden niet aan een sch uldeischer afgestaan 
in het voordeel van het artikel der begrooting 
waaruit zijne vordering moet worden ge• 
kweten. 

Evenmin wordt de waarde van goederen 
door een schuldenaar aan het Rijk afgestaan 
of de waarde van door een schuldenaar aan 
het Rijk bewezen diensten in mindering ge. 
bracht van den post van de middelen ter 
goedmaking van de Rijksuitgaven, op welken 
het bedrag der schuld moet worden verant
woord. 

2. De geschatte geldswaarde van afbraak 
en andere voorwerpen die door het Rijk aan 
aannemers of leveranciers zijn afgestaan of 
verstrekt, wordt gebracht ten laste van den 
begrootingspost waaruit de betrokken werken 
of leveringen worden bekostigd en ten bate 
van de middelen ter goedmaking van de Rijks• 
uitgaven. 

3. Wanneer voor 's Rijks dienst bestemde 
roerende goederen niet meer voor dien dienst 
bruikbaar zijn, geschiedt de afstand of ver· 
koop daarvan met inachtneming der bestaande 
voorschriften en wordt de opbrengst in 's J,tijks 
Schatkist gestort en onder de middelen ter 
goedmaking van de Rijksuitgaven verant• 
woord. 

4. Wegens alle betalingen die moeten ge• 
bracht worden ten laste van eenigen begroo• 
tingspost of van eenig bijzonder of gedepo• 
neerd fonds en ten bate van de middelen tot 
•goedmaking van de Rijksuitgaven of van eenig 
bijzonder of gedeponeerd fonds, worden de 
aanvragen van betaling opgemaakt en verevend 
of de beschikkingen op crediet-opening en 
mandaten gesteld ten behoeve van de Generale 
Thesaurie. 

Nadat het bedrag van de in het vorig lid 
bedoelde stukken ter Generale. Thesaurie in 
ontvang is geboekt, worden die stukken na 
afloop v>J.n iedere maand of zooveel vaker als 
zulks wenschelijk mocht blijken, met een ver• 
zamolstaat ter goedkeuring bij de Algemeene 
Rekenkamer overgebracht. 

De uitvoering van het in dit artikel bepaalde 
wordt door Onzen Minister van Financiën op
gedragen aan een der ambtenaren van zijn 
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Departement, die behoudens den rang overi
gens door hem bekleed, den titel zal voeren 
van "Betaalmeester voor de verrekeningen". 

5. Indien vóór de afsluiting van een dienst 
bedragen, welke ten laste van dien dienst zijn 
verevend en betaald, worden terngontvangen 
of indien vóór de afsluiting van een dienst 
blijkt, dat ten laste van dien dienst verevende 
bedragen niet behoeven te worden betaald, 
worden die bedragen in mindering gebracht 
van de uitgaven bereids ten laste van den be
trokken begrootingspost verevend. De aan
vrage daartoe wordt, vergezeld van de noodige 
bewijsstukken, gezonden aan Onzen Minister 
van Fmanciën. 

6 . Indien na de afsluiting van een dienst 
bedragen, welke ten laste van dien dienst zijn 
verevend en betaald, worden terugontvangen 
of indien na die afsluiting blijkt dat ten laste 
van den afgesloten dienst verevende bedragen 
niet behoeven te worden betaald, worden die 
bedragen onder de middelen ter goedmaking 
van de Rijksuitgaven verantwoord. 

7. Ter verkrijging van vermindering van 
bezwaar overeenkomstig het bepaalde in arti
kel 3 der wet van 30 December 1910 (Staats
blad n°. 879), ter zake van door de Departe
menten van Marine of van Oorlog gedane 
verstrekkingen, wordt op gelijke wijze gehan
deld als in de gevallen in artikel 5 bedoeld. 

8 . Wanneer onroerende goederen onder be
heer van de Administratie der Domeinen aan 
eenig Departement van Algemeen Bestuur 
worden overgedragen ten einde daaraan eene 
publiekrechtelijke bestemming te geven, wordt 
de van wege Onzen Minister van ]'inanciën 
geschatte waarde dier goederen gebracht ten 
laste van den begrootingspost, bestemd voor 
de betaling van de zaak, waarvoor de goederen 
overgenomen worden en ten bate van het 
Fonds voor Koopprijzen van Domeinen. 

9. Wanneer voorwerpen welke voor 's Rijks 
dienst zijn aangemaakt of aangekocht, worden 
afgestaan aan een anderen tak van dienst dan 
die, welke de uitgaaf tot aankoop of aanmaak 
gelastte, wordt de begrootingspost bestemd tot 
aanschaffing van gelijksoortige behoeften in 
het dienstjaar, waarin de afstand plaats heeft 
(onverschillig wanneer de aankoop of aanmaak 
is geschied) voor de geschatte geldswaarde 
goedgeschreven en met een gelijk bedrag be
last het artikel, waaruit de tak van dienst die 
de goederen behoeft, de uitgaaf tot aanschaf
fing kan kwijten. 

Het bepaalde in het vorig lid vindt over
eenkomstige toepassing wanneer door den 
eenen tak van dienst werkzaamheden ten be 

hoeve van een anderen tak van dienst zijn 
verricht en door dezen hiervoor vergoeding 
verschuldigd is. 

De aanvragen tot overdracht van bezwaar 
overeenkomstig het bepaalde in het lste en 
2de lid van dit artikel worden opgemaakt door 
de betrokken Departementen van Algemeen 
Bestuur. 

l 0 . Overdracht van bezwaar van eenigen 
post der begrooting op eenen anderen, al of 
niet tot hetzelfde hoofdstuk behoorenden post 
zal voorts plaats hebben, wanneer onroerende 
goederen, tot dusverre bestemd voor eene zaak, 
waarin ten laste van eerstgenoemden begroo
tingspost op andere wijze zal worden voorzien, 
beschikbaar komen voor eene andere bestem
ming en de andere post uitdrukkelijk in de 
begrooting is opgenomen ten einde die goede
ren voor hunne nieuwe bestemming over te 
kunnen nemen. Deze overdracht van bezwaar 
heeft ten hoogste tot het bedrag van de som 
in den laatst bedoelden post voor de overneming 
uitgetrokken, plaats op eene aanvrage opge
maakt door de betrokken .Departementen van 
A.lgemeen Bestuur. 

Onder overneming voor eene andere be
stemming als bedoeld in het eerste lid, is 
mede begrepen overneming van de onroerende 
goederen door de Administratie der Domeinen, 
ten einde die goederen te verkoopen of onder 
haar beheer te houden, hetzij blijvend, hetzij 
totdat daarvoor eene andere publiekrechtelijke 
bestemming zal zijn aangewezen. 

t t. Ingeval ten laste van een begrootings
post minder is verevend dan het bedrag waar
mede de uitgaven tengevolge van het bepaalde 
in de artikelen 5, 9 en 10 zouden moeten 
worden verminderd, wordt het verschil ten 
bate van de middelen ter goedmaking van de 
Rijksuitgaven geboekt. Is ten laste van den 
begrootingspost nog niets verevend dan wordt 
het geheele zooeven bedoelde bedrag ten bate 
van die middelen geboekt. 

Wanneer na de boeking ten bate van de 
middelen verevening ten laste van den begroo
tingspost plaats · heeft, zal door overboeking 
het bedrag dier verevening zooveel mogelijk 
worden verminderd met de ten bate van de 
middelen geboekte som. 

12. De aanvragen bedoeld in de artikelen 
. 9 en 10 worden vergezeld van de noodige be
wijsstukken, aan Onzen Minister van Fimm
ciën gezoi;iden teneinde daaraan gevolg te geven. 

13. Wegens alle tot stand gebrachte ver
minderingen en overdrachten van bezwaar, 
wordt na afloop van iedere maand, of zooveel 
vaker als ,mlks wenschelijk mocht blijken, door 
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den betaalmeester voor de verrekeningen een 
verzamelstaat opgemaakt en, vergezeld van de 
door hem zooveel mogelijk onderzochte aan
vragen en daarbij behoorende bewijsstukken, 
ter goedkeuring bij de Algemeene Rekenkamer 
overgebracht. 

14. Na afloop van ieder jaar, wordt door 
den betaalmeester voor de verrekeningen, met 
verwijzing naar de goedgekeurde verzamel
staten, bedoeld in de artikelen 4 en 18, eene 
rekening bij de Algemeene Rekenkamer ter 
opneming en sluiting overgebracht w11gens 
hetgeen door hem in het afgeloopen jaar ter 
uitvoering van dit besluit is verricht. 

Met betrekking tot die rekening is het be
paalde in artikel 45 der wet van 5 October 
1841 (Staatsblad n°. 40) van toepassing. 

15. Door Onzen Minister van Financiën 
worden modellen vastgesteld van de in artikel 4, 
2de lid en artikel 18 bedoelde verzamelstaten 
alsmede van de in de artikelen 5 en 12 be
doelde aanvragen tot vermindering of over
dracht van bezwaar. 

16. Het Koninklijk besluit van 31 December 
1847 n°. 106, zooals dat is gewijzigd bij Ons 
besluit van 13 Juni 1910, n•. 62, wordt inge
trokken. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel hem 
aangaat, belast met de uitvoeriDg van dit be
sluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 3den April 1911. 
(get. ; W 1 L H E L M I N A . 

De M iniater van F inanciën, 
(get.) KOLKMAN. 

(Uitgeg. 21 April 1911.) 

3 Ap,·il 1911. BESLUIT, tot bekendmaking van 
de op 19 Januari 1911 te Berlijn tusschen 
Hr. Ms. Gezant aldaar en den Duitschen 
Staatssecretaris voor Buitenlandscbe Zaken 
gewisselde nota's, waarbij Heerlen en ÀkP-n 
worden aangewezen als nieuwe grensplaat
sen, waar de overneming der kracbteJJs 
het vestigingsverdrag uit te leiden per
sonen zal kunnen geschieden. S. 104. 

WIJ WILRELMIN A, ENZ. 

Gezien de op 19 Januari 1911 te Bet·lijn tus
schen Onzen Buitengewoon Gezant en Gevol• 
macbtigd Minister te Berlijn eD den Duitscben 
Staatssecretaris voor Buitenlandscbe Zaken 
gewisselde nota' s, waarbij Htet·len en Àken wor
den aangewezen als grensplaatsen, waar de 
overneming der krachtens het op 17 December 
1904 tusscben Nederland en Duitsch/and geslo-

ten vestigingsverdrag (Staatsblad 1906, n•. 279) 
uit te leiden personen zal geschieden ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van 31 Maart 1911, n°. 
6297, Directie van het Protocol en Eerste Af
deeling; 

Hebben goedgevonden en verstaan: de be
kendmaking van bedoelde nota's, waarvan de 
tekst en eene vertaling bij dit besluit gevoegd 
zijn, te bevelen door de plaatsing daarvan in 
het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem betreft, met de uitvoering van dit 
.Besluit belast. 

's Gravenhage, den 3den April 1911. 
(get.) W I L H E L M I N A. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
(get. ) R. DE MA.REES VAN SWINDEREN. 

VERTALING. 

Gezantschap der 
Nederlanden . 

No. 217. 

(Uitgeg. 14 April 1911.) 

Berlijn, 19 Januari 1911. 

Mijnheer de Staatssecretaris, 
Met verwijzing naar onze voorafgaande brief

wisseling heb ik de eer U mede te deelen, dat 
overeenstemming geacht kan worden verkregen 
te zijn omtrent de regeling, volgens welke 
Aken en Heerlen in het vervolg als nieuwe 
grensplaatsen voor het overnemingsverkeer 
tusschen Dui tschland en Nederland zullen 
dienen. Het blijft verstaan dat de langs dien 
weg naar Nederland uit te leiden personen, 
onmiddellijk na hunne aankomst te Herzogen
ratb en tot het oogenblik van bun vertrek 
naar Heerlen , in een bijzonderlijk voor dit 
doel bestemd locaal van het Nederlandscb 
spoorwegstation te Herzogenratb zullen wor · 
den geïnterneerd, of dat zij onmiddellijk plaats 
zullen nemen in den trein die hen naar Heer
len zal brengen. Mijne Regeering zal nillt na
laten de noodige maatregelen voor de uitvoe
ring dezer regeling te nemen. 

Terwijl ik U de ontvangst erken van een 
brief van gelijken inhoud en dagteekening, 
waarbij Uwe Excellentie mij wel van de toe
stemming Harer Regeering beeft willen ver
wittigen, neem ik, Mijnheer de Staatssecretaris, 
de gelegenheid te b11at, om U bij hernieuwing de 
verzekering mijner hoogachting aan te bieden. 

GEVERS. 

Zijner Excellentie 
den Hee,- Staatssecretaris aan het Keizerlijk 

Departement van Buitenlandsche Zaken. 
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VERTALING. 

Auswärtiges Amt. Berlijn, 19 Januari 1911. 
IITb 23i7/16247. 

Mijnheer de Gezant, 
Met verwijzing naar onze voorafgaande brief

wisseling heb ik de eer U mede te deelen, dat 
overeenstemming geacht kan worden verkregen 
te zijn omtrent de regeling, volgens welke 
Aken en Heerlen in het vervolg als nieuwe 
grensplaatsen voor het overnemingsverkeer 
tusschen Duitschland en Nederland zullen 
dienen. Het blijft verstaan dat de langs dien 
weg naar Nederland uit te leiden personen, 
onmiddellijk na hunne aankomst te Herzogen· 
rath en tot het oogen blik van hun vertrek naar 
Heerlen, in een bijzonderlijk voor dit doel be
stemd locaal van het N ederlandsch spoorweg
station te Herzogenrath zullen worden geïnter
neerd, of dat zij onmiddellijk plaats zullen 
nemen in den trein die hen naar Heerlen zal 
brengen. Mijne Regeering zal niet nalaten de 
noodige maatregelen voor de uitvoering dezer 
regeling te nemen. ' 

Terwijl ik U de ontvangst erken van een 
brief van gelijken inhoud en dagteekening, 
waarbij U mij wel van de toestemming Uwer 
Regeering heeft willen verwittigen, neem ik, 
Mijnheer de Gezant, de gelegenheid te baat 
om U bij hernieuwing de verzekering mijner 
hoogachting aan te bieden, 

Aan den H eer Baron GEVERS, 
Gezant der Nederlanden, 

KrnERLEN. 

3 April 1911. MISSIVE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Gedeputeerde 
Staten van Friesland betreffende rijksbij
drage voor tijdelijke onderwijzers, 

In die circulaire (1) is alleen te kennen gege
ven, dat voor scholen, waar tot heden voor tijde
lijke leerkrachten eene bijdrage ad f 260 per jaar 
werd toegekend, ten deze dezelfde regel blijft 
gelden , doch dat voor scholen met uitgebreid 
leerplan · de bijdrage ad f 310 's jaars voor die 
tijdelijke onderwijzers alleen dàn zal kunnen 
worden toegekend, wanneer en voor zoover de 
school, overeenkomstig art, II, voorlaatste lid, 
der wet van 14 Juli 1910 (Staatsblad n°. 202) 

(1) Zie de missive van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 17 Februari 1911, 

voor zulk eene bijdrage in aanmerking kan 
komen, 

Het voorlaatste lid van dit wetsartikel is niet 
toepasselijk op de scholen bedoeld bij het il\ 
art. 1 dier wet gewijzigd art. 48, sub 1 °, b 
vijfde en volgende alinea's der lager-onderwijs, 
wet, Uit mijne boven aangehaalde circulaire kan 
dus niet anders worden af~eleid dan dat voor 
tijdelijke leerkrachten aan deze scholen noch de 
bijdrage van f 260, noch die van f 310 per 
jaar kan worden toegekend, (Gem.-stem,) 

4 April 1911. BESLUIT, tot wijziging van de 
bij Koninklijk Besluit van 13 Juli 1910 
( Staatsblad n°. 199) vastgestelde lijst van 
vestingwerken, voor zooveel betreft de 
Stelling aan de Linge. S, 106. 

WIJ_ WILHEL)!I A, ENZ . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog van 28 Februari 1911, Vde Afd. n•, 83; 

Gelet op artikel 3 der Wet van 21 Decem
ber 1863 (Staatsblad no, 128) ; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 13 Juli 
1910 (Staatsblad n°, 199); 

De Raad van State gehoord (advies van 
21 Maart 1911, n°, 7) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 31 Maart 1911, V de Afd., 
no, 220; 

Hebben besloten en bes! uiten : 
Art. 1. De lijst, vastgesteld bij Koninklijk 

Besluit van 13 Juli 1910 ( Staatsblad n•, 199), 
wordt, voor zooveel de Stelling aan de Linge 
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 ver
boden kring liggende, is de Wet van 21 De
cember 1863 (Staatsblad n°. 128) niet v11n toe
passing. 

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

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit Besluit, hetwelk tegelijker
tijd in het Staatsblad en de StaatscO'Urant zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, 

's Gravenhage, den 4den April 1911. 
(ge t.) WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, (get. ) H. COLIJN. 
(Uit,qeg. 26 April 1911.) 



Gemeente 
of gemeenten 
waarin het 

vestingwerk en 
de verboden 

kringen liggen. 

Beesd, Asperen en 
Herwijnen . 

LIJ ST. 

Vestingwerken of gedeelten van veeting
werken, behoorende tot: 

de eerste klasse. 

De Stelling aan de 
L inge, bestaande uit : 

a. de twee batterijen 
aan den Meerdijk ; 

b. het werk bij Aspe· 
ren ; 

c. de wapenplaats bij 
Asperen ; 

d. de batterij aan den 
Yieuwen Lingedijk, en 

e. het fort bij de 
Nieuwe Steeg. 

1 

de tweede 1 
klasse. 

de derde 
klasse. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 4 April 1911 (Staatsblad n°. 105). 

P erceelen of perceelsgedeelten, 
binnen een verboden kring liggende, 

ten aan zien van welke de W et 
niet van toepass ing is. 

De perceelen of gedeelten van perceelen , gelegen 
ten Noorden, ten W esten en ten Zuiden van de grens
lijn , gevormd door de aaneensch akeling van: 

de lijn, getrokken in N oordoosteJijke richting, onder 
een hoek van 45° met de Noordlijn , door grenspunt 1 
van den militairen Landsgrond van de N oordelijkste 
der onder a genoemde batterijen ; 

de grens van even bedoelden militairen L andsgrond : 
de lijn, getrokken in de richting West-Oost , door 

grenspunt 10 van dien militairen Landsgrond ; 
de gren s tusschen de provinciën Zuidlwlland en 

Gel-terland: 
de lijn getrokken in de richting Oost-West door 

grenspunt 1 van den militairen Lands~rond van de 
Zuidelijkste der onder a genoemde batterijen ; 

de grens van even bedoelden militairen Landsgrond: 
het verlengde in Oostelijke richting van de Zuide

lijke g rens van dien militairen Landsgrond ; 
de grens tu~schen de provinciën Zuidholland en 

Gelderland : 
den kleinen verboden kring van de onder d ge 

noemde batterij ; . 
den Noordwestelijken teen van den Nieuwen Lin 

gedijk ;. 
de grens van den militairen Landsgrond van de 

onder d genoemde batterij, en 
de lijn getrokken in de richting N oord-Zuid door 

het Zuidelijk uiteinde van de vuurlijn in het meest 
Zuidelijke emplacement van laatstgenoemde batterij; 

voor zooveel deze perceelen of gedeelten van per 
ceelen niet zijn gelegen binnen de verboden kringen 
van het werk op den spoo~weg bij den Die/dijk en 
de batterij aan dien dijk . 

Mij bekend, 
De Minister van Oorlog , (get.) H. COLIJN. 

1-' 
1-' 
0 

..... 
<:O 
1-' 

!""' 
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7 April 1911. WET, houdende ontbinding van 
het kantongerecht Berlikum. S. 106. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenscbelijk is om tot ontbinding van 
het kantongerecht Berlikum over te gaan ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het kantongerecht Berlikum is ont

bonden. 
2. § 1. In artikel 1 der wet van 9 April 

1877 (Staatsblad n•. 78) tot vaststelling van 
het regtsgebied èn de zetels derarrondissements
regtbanken en kantongeregten binnen het res
sort van het geregtsbot te Leeuwarden, worden 
de woorden: ,,le Arrondissement Leeuwarden" 
tot en met: ,,7e kanton Bolsward" gelezen als 
volgt: 

le. Arrondissement Leeuwarden. 
le, kanton Leeuwarden. 
2e. kanton Dokkum. 
3e. kanton Bergum. 
4e. kanton Harlingen. 
5e. kanton Sneek. 
6e. kanton Bolsward. 

§ 2. In artikel 2 van voormelde wet worden 
de woorden : ,,Kantongeregt Leeuwarden" tot 
en met : ,;Schiermonnikoog" gelezen als volgt : 

Kantongeregt Leeuwarden. 
Leeuwarden. Baarderadeel. 
Leeuwarderadeel. Menaldumadeel. 
Idaarderadeel. 't Bildt. 

Kantongeregt Dokkum. 
Dokkum. Dantumadeel. 
W estdongeradeel. 
Oostdongeradeel. 
.Kollumerland en 

"ieuw-Kruisland, 

~'erwerderadeel. 
Ameland . 
Schiermonnikoog. 

3 . De kantonrechter van en de griffier bij 
het ontbonden kantongerecht behouden hunne 
volle wedde als wachtgeld, totdat zij , hetzij eene 
van Rijkswege bezoldigde betrekking aanvaard 
hebben, hetzij eene betrekking weigeren te aan
vaarden die hun, krachtens artikel 5 ook bui
ten hun verzoek kan worden opgedragen. 

Voor de berekening van het pensioen wordt 
als diensttijd der hier bedoelde ambtenaren 
ook beschouwd de tijd, verloopen tusschen de 
inwerkingtreding dezer wet en hunne herplaat
sing of hunne weigering om eene hun over
eenkomstig artikel 5 opgedragen betrekking 
te aanvaarden. 

4. De kantonrechter of de griffier , die eene 
in artikel 3 bedoelde openbare betrekking aan
neemt, waaraan eene mindere wedde verbon
den is, dan hij tot dusverre genoot, ontvangt 
het verschil als toelage. 

5. De volgende rechterlijke . betrekkingen 
kunnen aan den kantonrechter en den griffier, 
ook buiten hun verzoek, worden opgedragen : 

aan den kantonrechter, de betrekking van 
president, vice-president, raadsheer, rechter of 
kantonrechter; 

aan den griffier, behalve de reeds vermelde 
betrekkingen, ook die van griffier. 

6 . Bij weigering om eene der in het vorige 
artikel genoemde betrekkingen te aanvaarden, 
wordt het in artikel 3 bedoelde wachtgeld met 
de helft verminderd. 

7. De deurwaarder bij het ontbonden kan
tongerecht wordt geacht te zijn aangesteld bij 
de kantongerechten Leeuwarden en Dokkum. 

Hij is verplicht zijne wooriplaats te Berlikum 
te houden. 

8 . De op het tijdstip der inwerkingtred ing 
van deze wet bij het ontbonden kantongerecht 
aanhangige zaken worden overgebracht bij het 
kantongerecht, waartoe de gemeente behoort, 
waar het ontbonden kantongerecht was ge
vestigd. 

Die overbrenging geschiedt, wat de burger
lijke rechtsgedingen betreft, door de meest ge
reede partij bij exploit aan de wederpartij of 
aan hare gekozen woonplaats beteekend, hou
dende oproeping tegen een bepaalden rechtdag. 
om op de laatste dingtalen voort te procedeeren, 

Tusscben de oproeping en den daarbij be
paalden rechtdag moet, onverschill ig waar de 
opgeroepenen wonen, een termijn van acht 
vrije dagen worden gelaten. 

9. De oproepingen of dagvaardingen, om 
voor het ontbonden kantongerecht te verschij • 
nen, gelden van rechtswege, als oproeping of 
dagvaarding om te verschijnen voor het kan
tongerecht, naar hetwelk de aanhangige zaken 
volgens het vorig artikel worden overgebracht. 

Houdt dit kantongerecht op den bepaalden 
tijd geene zitting, bestemd voor de behandeling 
der soort van zaken, tot welke die, wáartoe de 
oproeping of · dagvaarding betrekking heeft, 
behoort, dan wordt de oproeping of dagvaar
ding van rechtswege geacht te zijn gedaan 
tegen de eerstvolgende voor de behandeling 
dier zaken bestemde zitting. 

10. In de gevallen, waarin de wet de ken
nisneming van geschillen- opdraagt aan den 
rechter, die een vonnis gewezen beeft, treedt 
in de plaats van het ontbonden kantongerecht 
dat, naar hetwelk de daarbij aanhangige zaken 
volgens deze wet worden overgebracht . 

11. De archieven van het ontbonden kan
tongerecht, alsmede de gelden, geldswaardige 
papieren en andere zaken of stukken, t"r griffie 
van hetzelve bewaard, worden bij of zoo spoe-



112 7 APRIL 1911. 

dig mogelijk na het in werking treden dezer 
wet, gesteld onder de bewaring van den griffier 
bij het kantongerecht, waartoe de gemeente 
behoort, waar het ontbonden kantongerecht 
was gevestigd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 7den April 

1911. 
(.get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, (.get.) E. R. H. REOOUT. 

(Uitgeg. 26 April 1911.) 

7 April 1911. WET, houdende wijziging van 
de wet van 3 Januari 1884 (Staatsblad 
n•. 3) tot aanwijzing der gestichten, waar 
hetzij gevangenisstraf, hetzij hechtenis 
wordt ondergaan en van _ aanverwante ge
stichten, v.ooals die laatstelijk is gewijzigd 
bij de wet van 12 Februari 1901 (Staats
blad n•. 64). S. 107. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. doen te weten: 
Alzoo Wij in l)venveging genomen hebben , 

dat de wenschelijkheid is gebleken van eene 
wijziging der wet van 3 Januari 1884 (Staats
blad n°. 3) tot aanwijzing der gestichten, waar 
hetzij gevangenisstraf, hetzij hechtenis wordt 
ondergaan en van aanverwante gestichten, 
zooals die thans na verschillende wijzigingen , 
laatstelijk bij wet van 12 Februari 1901 (Staats
blad n•. 64), luidt ; 

Zoo is het , dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. t . In artikel 7, 2e, van voormelde wet 

van 3 Januari 1884 wordt voor ,,'s-Hertogen
bosch" gelezen ,,'s- Gravenhage". 

2. Deze wet treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 7den April 

1911. 
(get. ) WILH ELMINA. 

De M inister van Justitie, (.get. ) E. R. H. REGOUT. 

(Ui tgeg. 14 April 1911.) 

7 April 1911. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, noodig voor het verbreeden van 
de Apeldçiornsche straat te Arnhem. S.108. 

7 April 1911. WET , · tot goedkeuring van de 
overeenkomst met de gemeente' s-He,·togen
bo.Ych, betreffende overdracht in eigendom 
van · twee perceelen grond en gracht van 
het voormalige fort Sint-A.nthonie langs 
den · straatweg naar Vught en kadastraal 
bekend als 's-Hertogenbosch, Sectie E , nos. 
193 ged. en 194 ged. S. 109. 

7 April 1911. WET, tot w1Jz1grng der wet 
van 11 Juli 1904 (S taatsblad n°. 142.) S. 110. 

WIJ WILHELM! :r A, ENZ ... doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is, de wet van 11 Juli 1904 
(Staatsblad n°. 142) te wijzigen ; 

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

Eenig a,·tikel. 

In artikel 1 van de wet van 11 Juli 1904 
(Staatsblad n°, 142) wordt in plaats van "een 
derde" gelezen : ,,twee vijfden" en in plaats 
van ,J 180,000" : ,J 368,000" . 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 7den April 

1911. 

(.ge t. ) W IL H EL M I N A. 
De Minister van Waterstaat , 

(.get. ) L . H. W. R:i,;oou-r. 

(Uitgeg. 25 April 1911.) 

7 April 1911. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen in de gemeente Groenlo , noodig 

. voor normaliseer ing van de Boven-Slin_ge. 
s. 111. 

7 Ap1-il 1911. W ET, tot goedkeuring van eene 
met den Grooten !Jpolder gesloten over
eenkomst tot ruiling van gronden. S. 112. 

7 April 1911. WxT, houdende vaststelling 
van bepalingen betreffende het gebruik 
van de benaming "Metriek karaat". S. 113. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is wettelijke bepalingen 
vast te stellen betreffende het gebruik van de 
benaming metriek karaat om het gewicht aan 
te duiden van parels, diamanten en andere 
edelgesteenten ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. t . Met afwijking van de artikelen 3, 7, 

8, 9 en 10 der wet van 7 April 1869 (Staats 
blad n°. 67), betreffende de maten, gewichten 
en weegwerktuigen, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 2 Mei 1897 (Staatsblad n°. 122), mag 
om het gewicht aan te duiden van parels 
diamanten en edelgesteenten de benaming 
,.metriek karaat" worden gebezigd voor een 
gewicht van 0,2 gram. 

2. Het bezigen van die benaming om een 
ander gewicht aan te duiden, is verboden. 

3 . Ovtirtreding van het bepaalde in het 
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vorige artikel wordt gestraft met eene geld 
boete van ten hoogste tien gulden . 

4. Het feit bij deze wet strafbaar gesteld, 
wordt beschouwd als overtreding. 

Lasten en bevelen, enz . 
Gegeven te 's Gravenhage, den 7den April 

1911. 
(qet. ) WILHELMINA. 

D 1 Min. van L'lndbouw, Nij verheid en Handel, 
(J]et.) A. S. TALMA. 

(Uitge_q. 21 April 1911. ) 

7 April 1911. BESLUIT houdende beslissing 
omtrent de woonplaats van een armlastigen 
krankzinnige. 

WIJ WILHELMINA ENZ. 

Beslissende het geschil over de woonplaats 
van den armlastigen krankzinnige J . H. 
NIJR:NBUIS ; 

Den Raad van State, enz.; 
Overwegende, dat J. H. N IJENHUIS, geboren 

te Lonneker 4 Aug. 1866, den 14 Juni Hl07 voor 
rekening van de gemeente Borne in het genees• 
kundig gesticht voor krnnkzinnigen "St. Elisa
beth's Gasthuis" te Deventer is opgenomen en 
den 24 Aug. 1907 daaruit is ontslagen, waarna 
hij kwam inwonen bij zijn vader G. J. NIJEN· 
HUIS te Lonneker, nadat hij ongeveer een 
maand bij de ouders zijner overleden vrouw, 
de familie ScHOOLDERMAN te Enter, gemeente 
Wierden, had doorgebracht ; 

dat na drie ja ren ûjne opname in een gesticht 
weer noodig is gebleken en hij op 13 Oct. 1910 
is overgebracht uaar het krankzinnigengesticht 
te Deventer ; 

dat tusschen de gemeentebesturen van Lon
neker en Borne geschil is ontstaan over het 
betalen der verplegingskosten , welk geschil 
Ged. Staten van Overijssel niet in der minne 
hebben kunnen bijleggen ; 

dat Burg. en Weth•. van Lonneker nu van 
meening zijn, dat NIJR:NHUIS na zijn ontslag 
uit het gesticht in 1907, hoewel geen gevaar 
voor zichzelf of zijne omgeving opleverende, 
toch nog lijdende was, toen hij in hunne ge
meente kwam wonen ; dat, waar deze opvatting 
bevestigd is ~eworden door den uitslag van 
het ondernoek ingesteld door den inspecteur
veld wachter van Lonneker, de verplegingskosten 
niet door deze gemeente zullen kunnen worden 
gedragen, omdat de gemeente, alwaar art. 26 
der wet op het armbestuur het eerst moest 
worden toegepast, tot betaling der kosten ge
houden is; 

dat Burg. en Weth•. van Borne betoogen, dat 
J. H. NIJENHUIS op den 24 Aug. 1907 als geheel 

1911. 

hersteld uit het St. Elisabeth's Gasthuis is ont
slagen ; dat hij daarna zijn wettig domicilie 
in de gemeente Lonneker heeft gevestigd en 
dat, waar na drie jaren opnieuw zijne opname 
in een gesticht noodzakelijk werd, deze ziekte 
niet als eene voortzetting der vroegere kan 
worden beschouwd; dat tegenover de medische 
verklaring van het gesticht, dat hij als hersteld 
is ontslagen, slechts staat het rRpport van den 
inspecteur-veldwachter van Lonneker, die ver
schillende bloedverwanten en eenvoudige per
sonen heeft gehoord, welke zeer zeker niet in 
staat moeten worden geacht een betrouwbaar 
getuigenis af te leggen omtrent den geestestoe. 
stand van iemand, die thans krankzinnig is ; dat 
ook (!ene verwijzing naar het Kon. besluit van 
16 Jan. 1899, n• . 14, niet opgaat, omdat het 
aldaar niet geheel hetzelfde geval gold en 
bovendien uit latere Kon. besluiten o .. a. dat 
van 18 Maart 1909, n•. 24, blijkt, dat niet elke 
nieuwe kranlézinnigheid is te beschouwen als 
de voortzetting van eene vroegere; dat op 
grond van een en ander de gemeente Borne de 
verplegingskosten niet behoeft te dragen; 

0., dat J . H . NrJENlIUIS een maand na 
zijn ontslag uit het krankzinnigengesticht te 
Deventer in de gemeente Lonneker is komen 
inwonen bij zijn vader G. J. NrJENHUIS, al
waar bij ongeveer drie jaren is gebleven tot
dat hij wederom in het krankzinnigengesticht 
moest worden opgenomen ; 

dat in verband hiermede de gemeente Lon
neker als woonplaats zou moeten worden aan
gewezen, indien vaststond, dat J. H . NIJEN· 
HUIS geheel hersteld uit het gesticht ontslagen 
was en destijds in staat was zijne woonplaats 
aldaar te vestigen ; 

dat dit echter niet het geval is en er in
tegendeel ernstige twijfel bestaat of de tegen
woordige krankzinnigheid niet moet beschouwd 
worden als eene voortzetting der vorige, omdat 
toch geenszins overtuigend uit de door de ge
meente Borne overgelegde verklaring van het 
krankzinnigengesticht blijkt, dat N . geheel 
hersteld was, toen hij ontslagen werd en der
halve in staat w.11s zijne woonplaats te vestigen , 
terwijl ook door de gemeente Lonneker eene 
verklaring van den inspecteur-veldwachter is 
overgelegd , waarin als resultaat van een inge. 
steld onderzoek wordt beweerd, dat N . nog 
lijdende was, toen hij bij zijn ~•ader kwam in 
wonen; 

dat, waar in verband met het voorgaande 
de gemeente Lonneker niet als woonplaats kan 
worden aRngewezen, hieruit echter evenmin 
met zekerheid kan worden afo;eleid, dat de 
tegenwo01·dige krankzinnigheid -eene voortzet-

8 
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ting is der vroegere, omdat bovengenoemde 
feiten, hoezeer zij ook den ernstigen twijfel 
aan het volledig herstel van . na zijn ontsla,r 
wettigen, toch niet van genoegzame waarde 
kunnen worden geacht, om in deze te beslissen, 
dat N. steeds na zijn ontslag lijdende aan 
krankzinnigheid is gebleven; 

dat mitsdien 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 verstaan : 
te verklaren, dat geene gemeente als woon

plaats van den armlastigen krankzinnige J. H. 
NIJENHUIS kan worden aangewezen. 

(Gem.-stem.) 

10 Ap,'.;l l!lll. 1311:SCHIKKlNG van den Minister 
van Financtén tot wijziging van de be
schikking van den Minister van Financiën 
van den lsten Maart 1909, betreffende af
koop van 'l'iendrente. 

In den staat voor de berekening van de 
afkoopsommen van tiendrenten als bedoeld 
in artikel 18 der Tiendwet 1907 (Staatsblad 
n•. 2.!2), vastgesteld bij de resolutie van 1 Maart 
1909, n°. 33, en medegedeeld bij die van 5 
Maart 1909, n°. 86, wordt tusschen "zullen 
zijn :" en "29 termijnen enz." ingevoegd : ,,30 
termijnen ... f 18.392 voor alken gulden aan 
tiendrente. welke op het perceel rust." 

11 April 1911. B11:SLUIT van den Minister 
van .13innenlandsche Zaken, betreffende 
de zitting van het hoofdstembureau in 
verband met de verkiezing vau leden van 
den raad der gemeente Ileerlen. 

De Minister van Binnenland.;che Zaken; 
Gehoord Gedeputeerde Staten van Limburg; 
Gelet op de artt. 93 en 128 der Kieswet ; 

lieeft goedgevonden : 
a. enz. 
b. te bepalen, dat in het kiesdistrict voor 

de verkiezing van leden van den raad der ge
meente Heerlen de zitting van het hoofdstem
bureau 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, 11 April 1911. 

Voor den :Oiinister, 

De Secretaris-Generaal, 
J. B. KAN, 

11 April 1911. BESCHJKKING van den .Mi 
nister van Oorlog, betreffende de in wer
king treding van het besluit van 7 Fe
bruari tot wijziging van het besluit van 
29 Mei 1903, betreffende regeling van de 
Landweer. 

De Minister van Oorlog, 
Heeft goedgevonden te bepalen, zulks ten 

vervolge op de Beschikking van 23 Febru
ari 1911, llde Afd., n•. :l09, dat de in die 
Beschikking bedoelde stand plaatsaanwijzing (1) 
voor het 37• en 4 7• Landweerdistrict zal ingaan 
op 1 Mei 1911. 

Voor den Ministtir, 
De Secretaris-Generaal, (get .) DE BRU/JN. 

12 April 1911. BB:SLUIT, houdende regeling 
der bezoldiging van de bedienden bij het 
Hoog Militair Gerechtshof. :::l. 114. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van den lOden April 1911, 4de Afdee
ling, n°. 530 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
I. In te trekken alle vroegere Koninkli;ke 

besluiten betreffende regeling der bezoldigin
gen van don Kamerbewaarder en de boden 
bij het Hoog }I:ilitair Gerechtshof ; 

II. te bepalen: 
a. dat de regeling der bezoldiging van de 

bedienden bij de rechtscolleges, kantongerech
ten en daarbij behoorende parketten, vastge• 
steld bij Ons besluit van den 28sten 1'1ei 1909 
(Staatsblad n°. 130), t oepasselijk zul zijn oµ de 
bedienden bij het Iloog Militair Gerechtshof; 

dat de kamerbP.waarder en de boden bij ge
noemd College ten aanzien hunner bezoldiging 
onderscheidenlijk gelijk gesteld worden met 
de in artikel 1 sub a van voormeld besluit 
bedoelde concierges en boden, en dat als 
diensttijd voor hunne aanspraak op periodieke 
verhooging alleen in aanmerking komt de tijd 
na 1 Januari 1911; 

b. dat de tengevolge van dit besluit aan de 
voornoemde bedienden door het Hoog Militair 
Gerechtshof toe te kennen verhoogin11: van 
bezoldiging met het loopende jaar, met af
wijking van het bepaalde bij het Koninklijk 
besluit van 14 Maart 1816, n•. 88, zal ingaan 
met den lsten Januari 1911. 

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

(1) Vastgesteld bij 1,eslnit van 7 Februari 1911. 
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zal worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. 

's-Gravenhagè, den 12den April 1911. 
(JJet.) WILHELM IN A. 

De Minister van Justitie, 
(JJet.) E. R H . REGOUT. 

(Uitgeg. 26 April 1911.) 

12 Apr'il 1911. BESLUIT, betreffende onthef
fing van den werkelijken dienst bij de 
militie. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze :Ministers van 

Binnenlandscbe Zaken en van Oorlog, van 30 
}Iaart 1911, n°. 311, afdeeling Militie en Weer
baarheid, en van 8 April 1911, afdeeling Militie 
en Landweer (.l\'L), n°. 119; 

Overwegende : 
dat JAN Hun~, RT JOZEF ACKERMANS, op 

1 Uaart 1887 te Schaerbeek (België) is geboren 
uit dest~jds aldaar gevestigde N ederlandsche 
ouders; 

dat bij dus Nederlander was op grond van 
het beµaalde in art. 6. 2°, van het Burgerlijk 
Wetboek, en in verband met de overgangsbe
paling der wet van 12 December 1892 (Staats• 
blad n•. 268), laatstelijk gewijzigd b~j de wet 
van 16 Juli 1910 (Staatsblad n•. 216), die hoe
danigheid nog bezat op 1 Januari 1906, tijdstip 
waarop bij hier te lande voor de militie moest 
worden ingeschreven ; 

dat bij in 1906 voor de lichting van 1907 
voor de militie werd ingeschreven te Rotter
dam, vermits zijn vader op evenbedoeld tijd
stip woonplaats bad in België ; 

nat, nadat hem bij de loting een dienstplichtig 
nummer was te beurt gevallen en hij bij on
herroepelijke uitspraak van den militieraad 
tot den dienst bij de militie was aangewezen, 
bij op 20 Maart Hl07 werd ingelijfd bij het 
6de regiment infanterie; 

dat uit ambtelijke stukken blijkt : 
dat genoemde loteling op 18 Januari 1909 

gebruik heeft gemaakt van het recht, dat de 
Belgische wetgeving toekent aan hem, die in 
llelgië uit Belgische ouders is geboren, om te 
verklaren, dat hij de hoedanigheid van Belg 
wenscht te bezitten; 

dat hij ten gevolge van J eze optie wegens 
het bepaalde sub 3°. van art. 7 der vorenaan
gehaalde wet van 12 December 1892 het Neder
landerschap verloren heeft ; 

dat bij de oµ 4 October 1900 tusschen Neder
land en België gesloten, bij de wet van 30 De
cember 1901 (Staatsblad n° . 296) goedgekeurde, 
overeenkomst is bepaald, dat de Nederlandscbe 
onderdanen in België en .de Belgische onder-

<lanen in Nederland vrijgesteld zullen zijn van 
iedere verplichting betreffende den verplichten 
militairen dienst, hetzij bij het leger, hetzij bij 
de marine, hetzij bij de militie of de schutterij ; 

dat, in verband met deze bepaling, in het 
gegeven geval grond bestaat tot toepassing 
van de derde zinsnede van art. 113 der i\[ilitie
wet 1901 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
aan den loteling JAN HunMRT .Joz1n· Ac

KERliAN8, voornoemd. ontheffing van den 
werkelijken dienst bij de militie voor het nog 
onvervuld gedeelte van v.ijnen diensttijd te 
verleenen. 

Onze Ministers van Binnenlandsebe Zaken 
en van Oorlog zijn, ieder voor zooveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk in de Nederlanclsche Staat.<courant 
zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, l :.l April 1911. 

(get.) W I L H E L MI N A. 
De Ministe,- van Binnenlandsche Zaken, 

(Jjet.) liEEMSKERK. 

De M inister van -Oorlog, (JJet.) H. COLIJN. 

12 Apri l 1911. Mrssrn; van den ll[inister van 
Rinnenlandsche Zaken aan de Commis
sarissen der Koningin, betreffende afgifte 
van bewijsstukken aan Nederlandsche ar
beiders in Dnitschland. 

Het is , naar mij uit consulaire ambtsbe
richten blijkt, in het belang van N ederlandsche 
arbeiders dringend gewenscbt, dat zij bij ver
trek naar Duitscbland , om daar te gn.an werken, 
een bewijs van Nederlanderschap of althans, 
als voorloopig bewij~stnk, eene verklaring van 
den Burgemeester, dat een bewijs van eder
landerschap is aangevraagd. In die verklaring 
moeten behalve hun naa,n en voornamen ook 
de dat1un en plaats van geboo,·te zijn vermeld . 
In plaats van zoodanige verklaring kan des
noods dienen hetzij eene geboorteakte, hetzij 
een bewijs van afschrijving uit het bevolkings· 
register, hetzij een binnenlandscb paspoort, 
mits op deze stukken naani, voornamen, datum 
en plaats van geboorte vermeld staan. 

Ik heb de eer U IJ . E.G. te verzoeken het 
voormelde. dat in de Staatscourant bekend 
wordt gemaakt, mede te deelen aan de Burge
meesters der gemeenten in Uwe provincie en 
ben uit te noodigen op de meest doelmatige 
wijze de aandacht van de betrokken arbeiders 
te vestigen op de wenschelijkheid om zich 
vóór hun vertrek van een der boven omschreven 
papieren te voorzien. 

8* 
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13 Ap.-il 1911. BESLUIT, tot schorsing van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Swalmen van 24 Maart 1911, strekkende 
tot benoeming van een gemeente-ontvanger. 
S. 115. 

Geschorst tot 1 October 1911. 

13 April 1911. BE~LUIT, tot schorsing van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Heesch van 24 Maart 1911, strekkende tot 
wijziging van de instructie van den secre
taris dier gemeente. S. 116. 

Geschorst tot 1 Novembe1· 1911. 

13 April 1911. BESLUlT van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken, betreffende de 
zitting van het hoofdstembureau in ver
band met de verkiezii1g van leden van den 
raad der gemeente Mook en Middelaar. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken ; 
Gelet op artikel 93, derde lid, der Kieswet; 

Heeft goedgevonden : 
na ingewonnen arl.vies van Gedeputeer.Ie 

Staten van Limburg, te bepalen, dat in het 
kiesdistrict voor de verkiezing van leden van 
den raad van de gemeente Mook en Middelaar 
de zitting van het hoofdstembureau tot het 
vaststellen van den uitslag der verkiezing ge
houden wordt onmiddellijk na afloop van de 
werkzaamheid, bedoeld in artikel 92, eerste 
zinsnede, der Kieswet. 

's Gravenhage, 13 April 1911. 
Voor den Minieter, 

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

15 April 1911. Bli:SLUIT, tot vaststelling van 
de grenzen tusschen kust- en binnenvis
scherij en tusschen de wateren, waarin 
kustvisscherij wordt uitgeoefend. S. 117. 

W1J WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 4 Fe
bruari 1911, n°. 8:25, afdeeling Nijverheid; 

Gelet op artikel 1 der Visscberijwet (wet van 
6 October 1908, Staatsblad n°. 311) ; 

Den Raad van State geboord, (advies van 
14 Maart 1911, n°. 27); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 11 April 1911, n°. 1981, 
afdeeling Nijverheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Met ingang van den dag, waarop de Vis

scherijwet in werking treedt, te bepalen: 
Art. 1. De grenzen tusschen de wateren, 

waarin kusfvisscherij en die, waarin binnen· 
visscherij wordt uitgeoefend, als bedoeld in het 

eerste lid, b en c, van artikel 1 der Visscherij 
wet, zijn: 

A. voor de wa~eren. die door sluizen of dui
kersluizen met wateren, waarin kustvisscherij 
wordt uitgeoefend, in gemeenschap staan: de 
waterkeering of, indien de sluis of duikersluis 
zoowel aan de zee-_ als aan de landzijde water 
keert, de buitenste waterkeering. 

B . voor de wateren, die in open gemeenschap 
staan met wateren, waarin kustvisscherij wordt 
uitgeoefend : 

1°. waar hoofden of leidammen aanwe?.ig 
zijn: de lijn , gaande over de uiteinden daarvan ; 

2°. waar hoofden of leidammen ontbreken: 
de lijn, gaande over den mond ter plaatse waar 
deze de kustlijn, gerekend ter hoogte van ge
woon hoogwater, snijdt; 

behoudens dat voor de nagenoemde wateren 
de grens is als volgt : 

a. voor de Goot: de lijn, gaande van den 
Noordelijken hoek der kade van den Nieuwen
en Veneritepolder onder de gemeente Gene
muiden naar de daartegenover staande gedenk
naald ; 

b. voor het Regte,·diep : de lijn, gaande van 
den hoekpuntpaal n°. CCCXCI ·R der herziene 
rivierkaart (geplaatst in den Westelijken dijk 
van den polder het Raas onder de gemeente 
Kampen) naar de Oostelijke punt van de daar
tegenover liggende kade Noordoostwaarts van 
de Kattewaard ; 

c. voor het Scheur : de verlengde aslijn van 
de haven van Maassluis ; 

d. voor de Brielsche Nieuwe Maas: de lijn , 
gaande van den Zuidelijken veerheuvel van 
Rozenburg naar de lantaarn aan den mond der 
Brielsche haven ; 

e. voor het Spui : de lijn, gaande van den 
Zuid westelijken dijkhoek van den polder Oude 
Korendijk naar den Zuidoostelijken dijkhoek 
van den polder Zuidland ; 

f. voor de Do.-dtsche Kil: de lijn, gaande van 
den lichtopstand op de punt van Willemsdorp 
haaks op den stroom ; 

g. voor het Holla11dsch diep: de as van de 
spoorwegbrug aan den Moerdijk. 

2 . De grenzen tusschen de afzonderlijke 
wateren, waarin kustvisscherij wordt uitge
oefend, als· bedoeld in b van het eerste lid van 
artikel 1 der Visscherijwet, zijn : 

A. tusschen de territo.-iale wateren en de zee
gaten : 

a. voor de Wester-Eems: de lijn, gaande van 
den lichttoren van Borkum naar de Emder- of 
Groote Kaap op Rottumeroog, voor zoover die 
lijn over Nederlandsch gebied loopt; 

b. voor het Schild: de lijn, gaande van de 
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Emder- of Groote Kaap op Rottumeroog naar 
het baken op de Boschplaat; 

c. voor de Lauwers : de lijn, gaande van het 
baken op de Bosch plaat naar den Noord-licht
toren op Schiermonnikoog; 

d. voor het Friesche gaf: de lijn , gaande van 
den N oord-lichttoren op Schiermonnikoog naar 
de Groote Kaap op de Engelsman plaat : 

e. voor het Pinkegat: de lijn, gaande van de 
Groote Kaap op de Engelsnumplaat naar den 
hoogsten top van het Oerder- of Pink1Jduin op 
Ameland ; 

f . voor het Amelander gat: de lijn, gaande 
van den lichttoren op Ameland naar de Kaap 
op de N oordoostpunt of Bosch van Terschelling; 

g. voor het Vlie: de lijn, gaande van de Zuid
kaap op den Noord vaarder bij Terschelling naar 
de Groote- of Strandkaap op Vlieland ; 

h. voor het Eierlandsche ,qat : de lijn , gaande 
van het Scherm op den Vliehorst naar den licht
toren van Eierland op Texel ; 

i. voor het Texelsche gat: de lijn , gaande van 
den toren van den Hoorn op Texel over de 
roode tonnen n•. 1 Molengaten n•. 4 Westgat, 
genaamd Jan Duinkers, naar het licht Falga 
ten Zuiden van Huisduinen ; · 

j. voor den Nieuwen Waterweg: de lijn, gaande 
over de koppen der zeehoofden ; 

k. voor de Brielsr.he Nieuwe Maas : de lijn, 
gaande van de baak op het Zuidelijk uiteinde 
van den Oostelijken dam van het Kanaal door 
Rozenburg naar de steenen baak op den Noor
delijken dijkhoek van den polder Klein-Ooster
land op Voorne ; 

l. voor het Goereesche gat : de lijn, gaande van 
den toren van Rockanje op Voorne naar ·de 
ijzeren baak bij de reddingboot op Goeree; 

m . voor het Brouwershavensche gat: de lijn, 
gaande van het huisje van den Springer op 
Goeree naar den Westelijken lichttoren van 
Noord-Schouwen; 

n. voor het Zierikzeesche gat : de lijn, gaande 
van den lichttoren van West-Schouwen naar 
den toren van Domburg op Walcheren ; 

o. voor den Mont}, der Wester-Schelde : de lijn, 
gaande van den lichttol'én van West-Kapelle 
op Walcheren naar de Directiekeet aan de 
Wielingen bij Kadzand ; 

B. tusschen de territoriale wateren en de op,,,. 
havens: de lijn, gaande over de koppen d'lr 
buitenste havenhoofden ; 

C. tusschen de Waddenzee en de Zuiderzee: 
de lijn , gaande van het licht van de Ven 
(Noord-Holland) naar den molen op het Roode 
Klif bij Laaxum. 

D. tusschen de Zuidhol/andsche en Zeeuwsche 
stroomen: de Oostgrens van de provincie Zee-

hmd in de Krammer en haar verlengde Noord
waarts, benevens de lijn, gaande van den Heen
schen polder naar den Kramerspolder tot waar 
deze de provinciale grens snijdt. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staatsblad 7,al worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's Gravenhage, den 15den April 1911. 
(get.) WIL H EL MINA. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(get.) A. S. TALMA. 

(Uitgeg. 22 April 1911.) 

15 April 1911. BESLUIT, houdende bepalingen 
betreffende de keuring van gekaakte haring. 
s. 118. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel vim 4 Fe
bruari 1911 n°. 825, afdeeling Nijverheid; 

G6let op artikel 10, eerste li<l, der Visscherij-
wet (wet van 6 October 1908, Staatsblad n°. 311); 

Den Raad van State gehoord, (advies van 
14 Maart 1911 n°. 27); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister va·n 11 April 1911, n°. 1981, 
afdeeling :Nijver heid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met ingang van den dag, waarop de Visscherij

wet in werking treedt, te bepalen : 
Art . 1. Er wordt van Staatswege gelegen

heid gegeven tot het doen keuren van gekaakte 
haring, die van de Nederlandsche visscherijen 
afkomstig en nog niet in den handel geweest is. 

2. 1. Ondèr toe7,icht van den hoofdinspec
teur der visscherijen is de keuring opgedragen 
aan keurmeesters, die door Onzen met de uit
voering van de Visscherijwet belasten Minister 
worden benoemd, ontslagen en geschorst. 

2. De keurmeesters genieten eene door Onzen 
voornoemden Minister te bepalen jaarwedde 
van ten hoogste zes honderd gulden (f 600), 
welke zoo noodig met ingang van den dag, 
waarop de betrekking wordt aanvaard, wordt 
toegekend, benevens het keurloon, overeen
komstig het bepaalde in artikel 10. 

8. Op plaatsen, waar meer dan één keur
meester zijn gevestigd, wordt het ontvangen 
keurloon onderling en in gelijke verhouding 
verdeeld. 

3. 1. Aan een der keurmeesters wordt de 
titel van opper-keurmeester verleend. 

~- Hunne instructie wordt vastgesteld en 
hunne standplaatsen worden bepaald door 
Onzer: voorr.oemden Minister. 
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4 . 1. Reeders, die keuring verlangen van de 
door hunne schepen aangebrachte haring, ver
voegen zich dallrtoe tot een der keurmeesters, 
ter plaatse aanwezig. 

2. De keurmeesters zijn tusschen zonsop
en zonsondergang verplicht aan een verzoek 
tot keuring onmiddellijk gevolg te geven. 

3. Zijn in een gemeente meer dan een keur
meester gevestigd, dan kan de hoofdinspecteur 
der visscherijen zoo noodig de volgorde vast
stellen, waarin zij aan het verzoek moeten 
voldoen. 

4. Alle keurmeesters houden zich intusschen 
beschikbaar om, wanneer inmiddels meer aan
vragen tot keuring inkomen, hieraan onmid
dellijk te kunnen voldoen. 

5. H et oppakken van de ter keuring aan
geboden haring geschiedt onder toezicht van 
den keurmeester en met inachtneming van 
de voorschrifter: door dezen te stellen. Neemt 
de aanvrager die voorschriften niet in acht, 
dan blijft de keuring achterwege. 

6 . 1. De keurmeester is verplicht de hoeda
nigheid van de haring, in de vaten voor
komende, nauwkeurig te onderzoeken. 

2. Hij kan, acht hij dat tot vestiging van 
zijn oordeel noodig , het fust gedeeltelijk doen 
ontpakken of den onderbodem doen open slaan . 

7. De keurmeester weigert de keuring, wan
neer of gemis aan ruimte of welke andere 
oorzaak ook hem belet de keuring naar be
hooren te verrichten. 

8. l. D e keurmeester vermeldt de uitkomst 
van zijn onderzoek naar de hoedanigheid van 
de aangeboden haring door zoodanige duide
lijke teekens op het fust te stellen als door 
den hoofdinspecteur der visscherijen worden 
aangewezen. 

2. Wordt dit door den aanvrager of den 
kooper van de gekeurde baring verlangd, dan 
geeft hij bovendien van de uitkomst van zijn 
onderzoek eene schriftelijke verklaring af. 

9 . Van de uitspraak van den keurmeester 
is , zoolang de haring niet is verwerkt of in 
den handel geweest, beroep toegelaten en wel 
ten aanzien van haring, die zich bevindt te 
Vlaardingen of op eeu plaats, waar een of twee 
keurmeesters zijn gevestigd, op den opper
keurmeester, en ten aanzien van haring, die 
zich bevindt op een andere plaats, waar drie 
of meer keurmeesters gevestigd zijn, op twee 
andere keurmeesters aldaar te zamen. 

10. J. H et keurloon bed raagt : 
1°. voor de keuring van haring : van elk last 

van veertien ton, geheel of gedeeltelijk, vijf 
en veertig cent (/ 0.45) ; 

2<'. voor eene herkeuring : 

a. van elke geheele ton, vijf cent U' 0.05); 
b. van elk onderdeel van een ton tot en met 

een achtste ton, een en een hal ven cent(J0.0P), 
c. van elke zestiende ton, een cent (f 0.01); 
en -bovendien een bedrag voor reiskosten, 

indien de opperkenrmeester de herkeuring 
buiten zijn standplaats heeft verricht. 

2. D e keurmeester is verplicht, als dit wordt 
verlangd , eene kwitantie voor het ontvangen 
keurloon te geven. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en H andel is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Stnatsblad zal wor• 
den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenh age, den 15den April 1911. 
(get.) WILHELMINA. 

De Min. van Landbouw, Nijve:1'1.eid en H andel, 
(get. ) A. S. TALMA. 

(Ui fgeg. 22 April 1911.) 

15 Ap,·il 1911. BESLUIT, tot vaststelling van 
een Reglement voor de binnenvisscherij. 
(Binnenvisscherijreglement.) S. 119. 

. WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 4 Fe
bruari 1911, n°. 825, afdeeling Nij verheid ; 

Gelet op de Visscherijwet (wet van 6 October 
1908, Staatsblad n°. 311) en op Ons besluit van 
15 April 1911 (Staatsblad n°. 117), tot vaststel
ling van de grenzen tusschen kust- en binnen
visscherij en tusschen de wateren, waarin kust
visscherij wordt uitgeoefend ; 

Den Raad van State gehoord (advies· van 
14 Maart 1911 no. 27); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister; van 1L April 1911, n°. 1981, 
afdeeling Nijverheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Met ingang van den dag, waarop de Vis

scherijwet in werking treedt, vast te stellen 
de navolgende bepalingen, welke zullen uit 
maken een Reglement voor de binnenvisscherij . 

REGLEMENT VOOR DE BlNNEN
VISSCHERIJ. 

§ 1. Al,qe,neene bepalingen. 

Art. 1. I. Voor de toepassing van dit regie• 
ment wordt verstaan onder Onze Minister, 
Onze Minister met de uitvoering van de Vis
scherijwet belast. 

II. Voor de toepassing van dit reglement 
wordt beschouwd als : 

1. visschen, het te water brengen, hebben, 
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lichten of ophalen van vischnetten, korven of 
andere vischtuigen, alsmede het bezigen van 
eenig middel om visch te vangen of te dooden; 

2. visschersvaartuig, ieder vaartuig, dat bij 
het visschen gebezigd wordt of gewoonlijk 
daarvoor wordt gebruikt ; 

3. nacht, de tijd tusschen één uur na zons
ondergang en één uur vóór zonsopgang; 

4. hoepelwijdte, de middellijn of de grootste 
wijdte binnenwerks van den hoepel ; 

5. maaswijdte, de lengte van de zonder bij
zondere krachtsinspanning gestrekte maas 
tusschen haar eindknoopen, nat gemeten. 

Bij meerwandige netten heeft de bepaling 
der maaswijdte betrekking op de boezem mazen ; 

6. rivieren, alle niet door sluizen of duiker
sluizen afgesloten stroomende wateren, zoo
mede de daarmede in open gemeenschap staande 
vertakkingen en armen . 

Tot de rivieren worden geacht niet te be
hooren de daarmede in open gemeenschap 
staande inhammen, kreken, spranken en killen. 

Waar in dit reglement sprake is van den 
Rijn, zijn vertakkingen en uitmondingen wor
den daartoe niet gerekend te behooren de be
neden afdammingen gelegen afgedamde rivier
armen, wanneer de afdammingen geen voor 
den doortocht van visch geschikte opening 
hebben en niet overstroomd zijn ; 

7. Zmdhollandsche benedenrivieren, alle rivie
ren, welke water afvoeren van den Rijn en de 
Maas, beneden de volgende grenzen : 

in de Lek : 
de lijn, gaande van den toren der Neder

landsch Hervormde Kerk te Krimpen aan de 
Lek naar het Noordelijk uiteinde van den 
Veerweg aan den Elshout; 

in de .Merwede: 
de lijn, gaande van het licht op den Ooste

lijken havendam van de doorvaarthaven te 
Werkendam over het licht op het scheidings
punt van Nieuwe Merwede en Merwede naar 
den Noordelijken never van de Merwede: 

in de Bergsche Maas: 
de grens tusschen de gemeenten Made en 

Drimmelen en Raamsdonk ; 
8. aalfuik, iedere fuik met een maaswijdte 

van ten hoogste 36 m.M. en een hoepelwijdte 
van ten hoogste 110 c.M.; 

9. aa/zak, mede de sluis- of henfuik, de 
molenzak, de tjoel en het aalraamnet ; 

10. aalzegen, iedere zegen met een lengte 
van ten hoogste 40 :M. en een maaswijdte van 
ten hoogste 28 m.l\L ; 

11. fint- of houtingdirijfnet, ieder drijfnet, 
waarvan de maaswijdte minder dan 12 c.M., 
doch m1Jer dan 36 m.M. bedraagt;. 

12. gebbe, mede de oever-, bos- , steek- of 
slaghaam; 

13. schut-want, ieder net, waarmede bij ebbe 
geheel of gedeeltelijk droog vallende platen of 
oevers geheel of gedeeltelijk worden afgezet: 

14. spieringdrijfnet, ieder één- of meerwandig 
drijfnet, waarvan de maaswijdte ten hoogste 
36 m.M. bedraagt; 

16. 8'1Jiering- of alverzege,h iedere zegen langer 
dan 40 M. , waarvan de maaswijdte ten hoogste 
60 m.M. bedraagt; 

16. staand spieri"gnet, ieder één- of meer
wandig staand net, waarvan de maaswijdte 
ten hoogste 36 m.M. bedraagt; 

17. stewrdrijfnet, ieder drijfnet, waarvan de 
maaswijdte meer dan 25 c.M. bedraagt ; 

18. vischzegen, iedere andere zegen dan de 
zalm- of elftzegen , de spiering- of alverzegen 
en de aalzegen: 

19. zalm- of elftdJrijfnet, ieder drijfnet, waar
van de maaswijdte meer dan 12 c.M., doch 
minder dan 26 c.M. bedraagt. Stukken drijf
net, die tegelijk te water of in een vaartuig, of 
gedeeltelijk te water en gedeeltelijk in een vaar
tuig zijn, worden als één drijfnet beschouwd ; 

20. zalm- of elfifuik, iedere fuik met een 
hoepelwijdte voor den grootsten hoepel van 
meer dan 1.26 M . en die op den Rijn of op 
een zijner vertakkingen of uitmondingen ge
bruikt wordt, staande aan een steek of aan 
een nndere uit schuttingen of vastgezette netten 
bestaande geleiding; 

21. zalm- of e/ffze_qen : 
a. iedere zegen , die met een spil ingehaald 

en aan een of meer vaste ophaalplaatsen op
gehaald wordt, of bij het uitbrengen, afdrijven 
of inhalen waarvan gebruik wordt gemaakt 
van stoomkracht of van paarden ; 

b. iedere zegen, die langer is dan 100 M. en 
wordt gebruikt op den Rijn of op een zijner 
vertakkingen of uitmondingen gedurende den 
voor de zalmzegen gesloten tijd ; 

c. iedere zegen, die na te zijn opgehaald, 
weder in dezelfde zegendreef of zegenworp 
wordt uitgeworpen, of met een of meer andere 
zegens om beurten in dezelfde zegendreef of 
zegenworp in dier voege wordt gebezigd, dat 
het inhalen van de eene door het uitwerpen 
van de andere gevolgd wordt. 

Stukken zegen, die tegelijk te water of in 
een vaartuig, of gedeeltelijk te water en ge
deeltelijk in een vaartu ig zijn, worden als één 
zegen beschouwd. 

!Il. Waar in dit reglement een tijdvak wordt 
aangeduid met de woorden: ,.van .. , ... 
tot .... . . ·• worden de beide genoemde 
datums bij dat tijdvak inbegrepen. 
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§ 2. Van de verboMn stoffen, vischtttigen en 
vischtoijzen. 

2. Het is verboden te visschen met gebruik
making van kokkelboonen , ongebluschte kalk, 
dynamietpatronen, of andere vere;iftige, be
dwelmende of ontplofbare stoffen. 

3 . Het is verboden te visschen met: 
a. den karperbeugel, het beugelnet, het hoep- · 

net, den handkuil, het schepnet en alle andere 
daarmede overeenkomende of op overeenkom
stige wijze gebezigde vischtuigen, hoe ook 
genaamd, met uitzondering van de gebbe; het 
gebruik van het schepnet is toegelaten om ge
vangen visch op te scheppen, over te zetten 
of te vervoeren ; 

b. de stolpmand; 
c. den strik ; 
d. den harpoen, den elger, de aalschaar, den 

zeeltklauw, de snoekdreg, zoomede alle andere 
vischtuigen, welke geëigend zijn de visch te 
verwonden, met uitzondering van alle hoek
want; 

e. vischnetten, waarvan het netwerk van 
metaal is vervaardigd . 

4. 1. Het is verboden: 
a. zalm- of elftdrijfnetten vast te zetten of 

op korteren afstand van elkander uit te werpen, 
dan de dubbele lengte van het grootste net; 

b. op een zegenvisscherij met spil en een of 
meer vaste ophaalplaatsen meer dan twee 
netten tegelijk visschende in het water te 
hebben , met dien verstande, dat een zegen 
met beide vleugels aan denzelfden oever toe
gehaald als niet visschende wordt beschouwd; 

c. op den Rijn, zijn vertakkingen en uit
mondingen, de rivier over meer dan de helft 
harer breedte, gemeten bij gewoon laag water 
in de kortste rechte lijn, van oever tot oever, 
te bezetten met een zalm- of elftsteek of met 
andere schuttingen van staken of rijshout, of 
met vaststaande netten, of met verschillende 
dezer inrichtingen. 

2. Als vaststaand net wordt beschouwd: 
a. ieder net, waarvan een of beide einden 

op den oever of aan een of meer staken of 
ankers in den rivierbodem bevestigd is; 

b. ieder net, dat, zonder op den oever of in 
den rivierbodem bevestigd te zijn, meer dan 
16 minuten geheel of gedeeltelijk te water is 
zonder af te drijven. 

5 . Het is verboden : 
a. elk ander vischnet dan de zegen en het 

schrobnet door het water voort te bewegen 
anders dan om het te water te brengen, te 
lichten of op te halen; 

b. de aalzegen op een andere wijze te bezi-

gen , dan door haar van uit een vaartuig te water 
te brengen en haar daarin weder op te halen; 

c. te visschen onder aanwending van mid
delen om de visch te verdooven of te be
dwelmen . 

§ 3. Van het _gebruik der visclitttigm m de 
eischen, waa,·aan deze moeten voldoen. 

6 . Het is verboden, wanneer het water met 
ijs bedekt is, te visschen: 

a. met fuiken , indien een water over meer 
dan de halve breedte daarmede wordt bezet; 

b. met vischzegens in molentochten en andere 
wateren, leidende naar watermolens, stoom
gemalen en uitwateringssluizen, binnen een 
afstand van 200 M. hiervan. 

7. Het is verboden te visschen : 
a. met de vischzegen in alle wateren der 

provinciën F riesland, G-ro11i11gen en Drenthe, 
met uitzondering van de navolgende : 

in de provincie F,·iesland: 
het Tjeukemeer , de Groote Brekken in Lem

sterland, het Slotermeer , de Morra, het Oud 
Karre, de Oorden, de Fluessen, het Reeger
meer, het Groote Gaastmeer, het Zandmeer, 
de Vh1kke Brekken, de Ringwiel, de Oudega'ster 
Brakken, de Idsega'ster poelen, hetJentjemeer, 
het Koevordermeer, de Langweerderwielen be
westen de trambaan, de Zwarte en Witte 
Brakken, de Goïngarijpster poelen, het Sneeker
meer, de Terkaplester poelen, de Ternhornster 
poelen, het Pikmeer, de Wijde Ee in Idaarde
radeel, de Sytebuurster Ee, de Wijde Ee in 
Smallingerland, de Oudega'sterzanding, de 
Smalle Eesterzanding, de Kruisdobbe, de 
W esterzanding, het EernewoudsterwÎjd, de 
Wijde Ee in Tietjerksteradeel, het Noorder
meer, het Suameerdermeer, de Leijen , het 
Bergumermeer, de Groote en de Kleine Wielen, 
de Sierdswiel, de Zwarte Broek, de Boutwie
len en de Sanjes ; 

in de provincie Groningen: 
het Zuidlaardermeer, het Schildmeer, het 

Leekstermeer en het benedenpand var, het 
Reitdiep van het punt af waar de grens tus
schen de gemeenten Leens en U lrum het 
Reitdiep ontmoet ; 

in de provincie Drenthe : 
het Zuidlaardermeer, het Leekstermeer en 

de navolgende wateren : 
het Meppelerdiep, de Drentsche hoofdvaart 

het Noord-Willemskanaal, de Witte wijk, de 
Hoogenveensche vaart tot aan de Duitsche 
grens, het Stieltjeskanaal, het kanaal Koevor
den-Alte Picardie, het Koevorder Vecht
kanaal, de Lutter hoofdwijk, het Oranjekanaal, 
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het Compascuumkanaal, het Scholtenskanaal 
en het Veenhuizer kanaal; 

b. met de spiering- of al verzegen in alle 
wateren, behalve de rivieren; 

c. met de Ralzegen in alle wateren, met uit
zondering vRn : 

de wateren in de provincie Zeelr.nd ; 
de meren, kanalen en ringvaarten in de pro

vincie Noordholland; 
d. met het spieringdrijfnet in alle wateren, 

met uitzondering van : 
het Zwarte Water beneden de lijn, gaande 

van het punt van samenvloeiing tusschen het 
Zwarte Water en de Overijselsche Vecht, haaks 
over den stroom ; 

den Gelderschen IJsel beneden de as van 
de spoorwegbrug bij Deventer ; 

de Zuidhollandsche benedenrivieren, de 
Boven-Merwede en de Waal bovenwaarts tot 
de as van de spoorwegbrug te Zaltbommel; 

e. met ankerkuilen en raampalingfuiken in 
de Zuidhollandsche benedenrivieren. 

8 . Het is verboden te visschen met : 
a. een zalm- of elftzègen of een zalm- of 

elftfuik, waarvan de maaswijdte kleiner is dan 
65 m.M. ; 

b. een ankerkuil, een raampalingfnik, een 
spieringdrijfnet of een staand spieringnet, waar• 
van de maaswijdte kleiner is dan 25 m.M. ; 

c. een aalzak, een aaljaagnet, een aalzegen , 
een stalnet, een spiering- of al verzegen of een 
kruisnet, waarvan de maaswijdte kleiner is 
dan 20 m.M. ; 

d. een zalm- of elftdrijfnet, dat tusschen den 
houtreep en den loodreep breeder is dan 2,5 M. 
langs het garen der laddermazen gemeten ; 

e. een zalm- of elftsteek, indien: 
1°. de palen en staken of rijzen van den 

steek of van iedere andere tot geleiding naar 
een of meer zalm- of elftfuiken dienende 
schutting minder dan 10 c.M. en de dwars
verbindingen minder clan 20 c.M. van elkander 
verwijderd zijn ; 

2°. de vaststaande netten, dienende tot ge
leidingen naar een of meer zalm- of elftfuiken, 
een kleiner maaswijdte hebben dan 14 c.M. ; 

f. een reep, een dobber of een zetlijn, indien 
de wijdte van den bek der hoeken kleiner is 
dan 1 e.M. ; 

g. een niet in de vorige letters gen·oemd 
vischnet, met uitzondering van de aalkubbe, 
de aalfuik en de gebbe, waarvan de maaswijdte 
kleiner is dan 55 mM. 

§ 4. V<m de tijden gedurende 1t·elke niet 
_qevischt mag worden. 

9. 1. Het is verboden te visschen : 

a. van 16 Maart tot 30 April op baars en 
snoek; 

b. van 23 April tot 31 Mei op barbeel, 
brasem, meun, sneep, snoekbaars, wmdeen zeelt; 

c. van 23 April tot 30 Juni op karper : 
d. van 21 Juni tot 28 Februari op elft en fint; 
e. van 1 Juli tot 31 Au_qustus op steur; 
f. van 16 October tot 14 Fe/Jri.ari op beek

forel ; 
g. van 23 November tot 31 Decembe.- op hou

ting. 
2. Visschen , gevangen gedurende den daar

voor in het vorige lid vastgestelden gesloten 
tijd, moeten onmiddellijk, nadat zij zijn op
gehaald, weder in hetzelfde water worden vrij
gelaten. 

3. Als visschen, gevangen gedurende den 
daarvoor vastgestelden gesloten tijd, worden 
mede beschouwd die. welke gedurende dien 
tijd worden aangetroffen in het bezit van 
iemand, terwijl hij bezig is te visschen of zich 
te dien einde bevindt op of in de nabijheid van 
water, waarop dit reglement van toepassing is. 

10. Het is verboden te visschen : 
a. van 16 Maart tot 30 April met zetangels, 

zetlijnen en loop- of sleephengels ; 
b. van 23 April tot 31 Mei met de visch

zegen in de rivieren ; 
c. van 1 Maart tot 30 September met de visch

zegen en het schrobnet in de overige wateren ; 
d. van 1 October tot 31 Mei met de aal

zegen ; 
e. van 16 Augustus tot 15 October met de 

zalm- of elftzegen ; 
f. van 1 Juli tot 31 Augustus met het steur

drijfnet ; 
g. van 1 Maart tot 31 October met het staand 

spieringnet ; 
h. van 23 April tot 15 October met de 

spiering- of alverzegen ; 
i. met het spieringdrijfnèt : 
1°. van 23 April tot 31 Januari in den Gel

derschen IJsel, het Zwarte Water, de Waal 
en de Boven-Merwede ; 

2°. van 23 April tot 15 October in de Zuid
hollandsche benedenrivieren boven de volgen
de grenzen: 

in het Scheur : de verlengde aslijn van de 
haven van Vlaardingen; 

en in de .Brielsche Nieuwe Maas : de lijn, 
gaande van de lantaarn op den Westelijken 
havendam van de haven te Nieuwesluis naar 
het Zuidelijk uiteinde van den daartegenover 
gelegen veerweg ; 

3°. van 23 April tot 14 September in de 
Zuidhollandsche benedenrivieren beneden de 
in :.!0 • genoemde grenzen ; 



122 15 APRIL 19]]. 

k. van 1 April tot 31 Mei met ankerkuilen 
en raampalingfuiken ; 

!. van 16 Ocfober tot 14 Februari met den 
hengel, geaasd met de kunstvlieg; 

,n. van 23 April tot 31 Mei met alle overige 
vischtuigen met uitzondering van; 

1°. den aalkorf, de aalkuhbe, de aalfuik, den 
aalreep, den aaldobber, de peur en de gebbe; 

2°. het zalm· of elftdrijfnet, het fint- of 
houtingdrijfnet, de zalm- of elftfuik en het 
kruisnet, mits alleen in de rivieren. 

11. 1. Onze Minister is bevoegd, met afwij
king van het in de beide vorige artikelen be
paalde, de tijdvakken waarin op eenige visch
soort of met eenig vischtuig niet mag worden 
gevischt ten hoogste veertien dagen vroeger 
of later te doen ingaan of te doen eindigen . 

2. De daaromtrent genomen beschikking 
wordt ten minste drie 1dagen, vóór zij in wer
king treedt, in de Staatscourant geplaatst. 

3. Het in het eerste lid van dit artikel be
paalde is niet van toepassing op den in arti
kel 10, letter e, vastgestelden gesloten tijd voor 
het visschen met de zalm- of elftzegen. 

12. 1. H et is verboden te visschen gedurende 
den nacht . 

2. Dit verbod geldt niet : 
a. op de Zuidhollandsche benedenrivieren 

voor het visschen met alle vischtuigen ; 
b. op de overige wateren voor het visschen 

met drijfnetten, den ankerkuil, de raampaling
fuik, de zalm- of elftzegen, het schutwant, het 
kruisnet en de peur, zoomede voor het te 
water hebben van andere vischtuigen . 

l 3 . Het is verboden op à.en Rijn, zijn ver
takkingen en uitmondingen : 

a. met een zalm- of elftzegen of een zalm
of elftdrijfnet te visschen tusschen Zaterdag
avond zes uur en Zondagavond zes uur ; 

b. een zalm- of elftfuik openstaande te water 
te hebben: 

1°. daar waar vloed gaat, tusschen het tijd
stip van het eerste laagwater na Zaterdagavond 
zes uur en het tijdstip van het tweede daar
opvolgende laagwater ; 

2°. daar waar geen vloed gaat, tusschen 
Zaterdagavond zes uur en Zondagavond zes uur. 

Een zalm- of elftfuik wordt slechts dan ge
acht niet open te staan, wanneer het einde 
van den niet aan de zijde van den bout zich 
bevindenden vleugel is vastgezet tegen den 
wel aan die zijde zich bevindenden vleugel. 

§ 5. Van het vervoer van vischtuigen. 

14. 1. Het is verboden vischtuigen, welke 
bij artikel 3 verboden zijn, zoomede die, welke 
niet aan de bij artikel 8 gestelde eischen vol-

doen, op of in de nabijheid van wateren, 
waarop dit reglement van toepassing is, op 
openbare wegen of voetpaden, of in een open
baar middel van vervoer, bij zich te hebben, 
te vervoeren of te doen vervoeren, tenzij droog 
en zoodanig verpakt of in zoodanigen toestand, 
dat zij niet voor dadelijk gebruik kunnen wor
den aangewend. 

2. In geval van overtreding van het bepaalde 
in het vorige lid door of vanwege den onder
nemer van een openbaar middel van vervoer 
als zoodanig, zal deze niet worden vervolgd, 
mits door hem de naam en de woonplaats van 
den afzender worden bekend gemaakt, uiter
lijk op de eerste aanmaning van den ambte
naar van het openbaar ministerie vóór het 
uitbrengen der dagvaarding en hij aannemelijk 
maakt, dat hij bij het begaan der overtreding 
te goeder trouw was. 

15. 1. Het is verboden op eenig water, waarop 
dit reglement van toepassing is, geoorloofde 
vischtuigen te vervoeren of te doen vervoeren, 
anders dan in een openbaar middel van ver
voer, of op of in de nabijheid van zoodanige 
wateren geoorloofde vischtuigen bij zich te 
hebben . 

Dit verbod geldt niet: 
a. wanneer het gebruik der vischtuigen in 

het water, waarop of in welks nabijheid zij 
worden aangetroffen, op dat tijdstip niet ver
boden is ingevolge het bepaalde in de artike
len 7 en 10, .in degene, die de vischtuigen 
vervoert of bij zich heeft , kan aantoonen, dat 
hij in dat water tot visschen bevoegd is : 

b. w1rnneer degene, die de vischtuigen ver
voert of bij zich heeft, kan aantoonen, dat hij 
op weg is naar water, waarin op dat tijdstip 
het gebruik dier v ischtuigen niet verboden is 
ingevolge het bepaalde in de artikelen 7 en 10, 
en waarin bij tot visschen bevoegd is , of zich 
v11ndaar naar huis begeeft. 

2. H et bepaalde in het vorige lid is niet van 
toepassing op den hengel. 

§ 6. Van de maat op de visch. 

16. 1. De maat, welke op nagenoemde visch-
soorten wordt gesteld, bedraagt als volgt: 

a. voor aal of paling 25 c.M. ; 
~ bMra . . IB 
c. barbeel . 40 
d. beek- en regenboogforel 20 
e. bot. 16 
f bra~m W 
g. houting 25 
h. karper 35 
i. meun. 25 
k. sneep. 25 
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l. voor 
m. 
n . 
o. 
p. 
q. 

snoek . 
snoekbaars 
stêur . 
winde . 
zalm 
zeelt . 

40 c.M.; 
40 

160 
26 

. 40 

. 21 
2. Onder maat wordt verstaan de lengte van 

den visch, gemeten van de punt van den snnii 
tot het uiteinde van de staart.vin . 

3. Visschen, beneden de in het eerste lid 
gestelde maat, moeten , onmiddellijk nadat zij 
zijn opgehaald, weder in hetzelfde water wor• 
den vrijgelaten. 

§ 7. Van de paaiplaatsen van ·uisch en de bt 
schenning van kt,it en b,·oed van visch. 

17. De aanwijzing van eenig water als paai• 
plaats van visch, bedoeld in artikel 21 der 
Visscherijwet, geschiedt door Onzen Minister . 

18. 1. Hij, die een water, waarvan hij de 
rechthebbende op het vischrecht is, als paai
plaats van visch wil doen aanwijzen of de in
trekking van die aanwijzing wenscht, dient 
daartoe een aan Onzen Minister gerichte aan
vraag (op ongezegeld papier) in bij den Inspec
teur der visscherijen in het district, waarin 
h~t water g elegen is. 

2. Van deze aanvraag wordt mededeeling 
gedaan in de Staatscourant. 

19. De aanvraag tot aanwijzing houdt in 
een opgave van : 

a. den naam, de voornamen, het beroep en 
de woonplaats van den aanvrager ; 

b. het water, dat deze als paaiplaats van 
visch wil doen aanwijzen ; 

c. de overige wateren, waarvan de aanvrager 
de rechthebbende op het vischrecht is en die 
met het in b bedoelde water in open gemeen
schap staan. 

20. 1. De aanwijzing van een water als paai
plaats van visch geschiedt voor den duur van 
ten hoogste vijf jaren. 

2. De aanwijzing kan tusschentijds worden 
ingetrokken : 

a. bij overgang van het vischrecht, op ver
zoek van den nieuwen rechthebbende ; 

b. wanneer het water zijn geschiktheid als 
paaiplaats van visch heeft verloren ; 

c. bij veroordeeling van den rechthebbende 
op hi,t vischrecht wegens overtreding van het 
bepaalde in de artikelen 23 en 26 van dit 
reglement of van de voorwaarden, gesteld in 
de krachtens artikel 24 verleende vergun
ning . wanneer de veroordeeling onherroepelijk 
is geworden, of de opgelegde boete is betaald ; 

d. bij nalatigheid in de betaling van de in 
artikel 22, tweede lid , bedoelde vergoeding. 

2 1. 1. Van de beschikkingen tot aanwijzing 
van een paaiplaats van visch en tot intrekking 
van die aanwijzing wordt ten minste veertien 
dagen, vóór zij in werking treden , mededee
ling gedaan in de Staatscourant en in een of 
meer plaatselijke bladen . 

2. De beschikking, houdende weigering van 
de aanwijzing, wordt met redenen omkleed. 

22 1. De grenzen van een paaiplaats van 
visch worden van Rijkswege aangeduid door 
IJorden met aan beide zijden het opschrift: 

.,Puaiplaats van visch . 
Verboden te visschen van 1 Fobruari-

31 Augustus." 

2. T er tegemoetkoming in de kosten moet 
rloor den rechthebbende op het vischrecht 
jaarlijks vóór 1 October een bedrag van /0.50 
,•oor ieder bord aan den in de beschikking 
aan te wijzen Ontvanger der registratie en 
domeinen worden voldaan. 

23. Het is verboden op of in een paaiplaats 
van visch van 1 Februari tot 31 Augustus: 

a. te visschen ; 
b. zich te bevinden met visschersvaartuigen 

of vischtuigen bij zich te hebben ; 
c. te baggeren, te slikkoren . zand of andere 

zinkende stoffen te storten, riet te snijden, te 
kroozen of op eenige andere wijze de zich in 
het water bevindende waterplanten te verwij
deren, tenzij ten behoeve van de uitvoering 
van waterstaatswerken ; 

d. visch te verstoren of te verjagen; 
e. eenden, ganzen of zwanen te laten zwem

men of vertoeven. 
24. Door den Inspecteur der visscherijen in 

het district, waarin een paaiplaats van visch 
is gelegen, kan op schriftelijk verzoek van den 
rechthebbende op het vischrecht, onder ont
heffing van het in artikel 23, letters a en b, 
bepaalde, tot wederopzegging, vergunning 
worden verleend om op die paaiplaats te vis- . 
schen op aal of paling, banrs en snoek, met 
de in de vergunning te noemen vischtuigen, 
gedurende het daarin te bepalen tijdvak en 
onder tot bescherming der paaiplaats en in 
het belang der vischteelt te stellen voorwaarden . 

25. 1. Het is verboden vischkuit of visch
broed als lokaas te bezigen , te bemachtigen, 
te vernielen, te beschadigen of te verstoren. 

2. Het verbod van het vorige lid geldt niet 
voor vischkuit, welke aan te water staande 
vischtuigen op natuurlijke wijze is afgezet. 

§ 8. Straf-, ove-rgangs· en slotbepalingen. 

26. Overtreding van de bepalingen van dit 
reglement wordt gestraft als volgt· 
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a. met hechtenis van ten hoogste één maand 
of geldboete van ten hoogste honderd vijftig 
gulden, de overtreding van de artikelen 2, 4, 
6, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 16, derde lid, 23 
letter a, en 26 ; 

b. met hechtenis van ten hoogste veertien 
dagen of geldboete van ten hoogste vijf en 
zeventig gulden, de overtreding van de arti
kelen 3, 23, letter b, en van de voorwaarden, 
gesteld in de krachtens artikel 24 verleende 
vergunning ; 

c. met geldboete van ten hoogste honderd 
gulden, de overtreding van de artikelen 14, 
eerste lid, en 23, letters, c, d en e. 

27 . 1. Gedurende vier jaren na het in wer
king treden van dit reglement is het geoor
loofd in iedere provincie te visschen met 
vischtuigen, met een kleiner maaswijdte dan 
in artikel 8 is bepaald, mits zij voldoen aan 
de vereischten, vastgesteld in het voor die pro
Y. incie op voornoemd tijdstip vervallend regle
ment, ter uitvoering van artikel 9 der Jagtwet. 

2. Gedurende dat tijdvak worden in iedere 
provincie, voor de toepassing van artikel 14, 
eerste lid , de vischtuigen, welker mazen aan 
de in het vorige lid bedoelde ve reischten vol
doen, geacht aan de bij artikel 8 geatelde 
eischen te beantwoorden . 

3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid 
van dit artikel geldt niet voor vischzegens 
met een kleiner maaswijdte dan 36 m.M. 

28. In afwijking van het bepaalde in arti
kel 16, eerste lid, wordt, ook voor de toepas
sing van het derde lid van dat artikel, ge
durende twee jaren, gerekend na het in wer
king treden van dit reglement , de maat op 
de nagenoemde vischsoorten gesteld als volgt : 

op baars 16 c.M. ; 
meun 20 

" sneep 20 
" snoek 36 
" snoekbaars 36 
" winde 20 

zeelt 18 
29_ Dit reglement kan worden aangehaald 

onder den titel: ,,Binnenvisscherijreglement" . 
Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 

Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het 8 taatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zttl worden ge
:Gonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 16den April 1911. 
(get.) W I L H E L M I N A . 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(get.) A. S. TALMA. . 

( Uitgeg. 22 April 1911.) 

16 April 1911. BE LUIT , betreffende het Col
lege voor de Visscherijen. S. 120. 

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

Landbouw, Nijverheid en Handel van 4 Fe
bruari 1911 n°. 826, afdeeling Nijverheid ; 

Gelet op artikel 26 der Visscherijwet (wet 
van 6 October 1908, Staatsblad n°. 311): 

Den Raad van State gehoord , (advifls van 
14 Maart 1911 no. 27) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 11 April 1911, n°. 1981, 
afdeeling Nijverheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Met ingang van den dag, waarop de Vis

scherijwet in werking treedt, te bepalen: 
Art. 1. 1. Het college voor de visscherijen 

is samengesteld uit ten hoogste een en twintig 
door Ons te benoemen leden. 

2. De leden hebben zitting gedurende ten 
hoogste vijf jaren. 

3. Bunne aftreding wordt geregeld bij een 
rooster, d ie door Onzen met de uitvoering van 
de Visscherijwet belasten Minister wordt vast
gesteld. 

4. De aftredenden zijn dadelijk weder be
noembaar. 

6. De voorzitter eu de plaatsvervangend 
voorzi tter worden door Ons uit de leden be
noemd, nadat het college in de gelegenheid is 
gesteld voor ieder van die betrekkingen eene 
aanbeveling van twee personen in te zenden. 

2. De zetel van het college is gevestigd in 
de gemeente, waar de voorzitter zijn woon
plaats heeft . 

3. De leden genieten als zoodanig geene 
jaarwedde; zij ontvangen vergoeding voor reis
en verblijfkosten en voor iederen dag, waarop 
zij in hun woonplaats eene vergadering van het 
college of van de afdeelingen bijwonen , eene 
vergoeding van f 4. 

4 . H et college is verdeeld in de nagenoemde 
afdeelingen : 

I. afdeeling voor de zeevisscherij. 
II. ,, kustvisscherij. 

III. ,, binnenvisscherij . 
IV. ,, juridische en econo

mische aangelegenheden. 
5 . J. Het college bepaalt hoeveel leden 

iedere afdeeling telt en wie van de leden daarin 
zitting hebben. 

2. De leden van het college kunnen tegelij
kertijd Jid zijn van meer dan eene afdeeling. 

3. Iedere afdeeling kiest uit haar midden een 
voorzitter. 

4. De voor7.itter van het college kan de ver
gaderingen der afdeelingen bijwonen. 
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6. De secretaris van het college is tevens 
secretaris van ieder der afdeelingen, tenzij de 
voorzitter van het college daartoe een van de 
leden der afdeeling heeft aangewezen. 

6 . 1. De afdeelingen zijn belast met het 
voorbereidend onderzoek van de aangelegen
heden, welke tot dit einde door den voorzitter 
of door het college zelf in hare handen worden 
gesteld of waaromtrent de afdeelingen uit eigen 
beweging haar gevoelen willen doen kennen. 

2. De afdeeliugen brengen hare verslagen uit 
aan het college. Ieder verslag gaat vergezeld 
van een ontwerp van het door het college uit 
te brengen ad vies én vermeldt, bij verschil van 
gevoelen, de gronden daarvan. 

3. Is de zaak in handen van meer dan eene 
afdeeling gesteld of uit eigen beweging door 
meer dan eene afdeeling in onderzoek genomen, 
dan kunnen die afdeelingen gezamenlijk bijeen
komen en een gemeenschappelijk advies uit
brengen. 

4. In eene bijeenkomst van tweo of meer af
deelingen wordt het voorzitterschap bekleed 
door den voorzitter van het college of, indien 
deze niet aanwezig is , door den afdeelingsvoor
zitter, die de oudste in jaren is. 

6. Wanneer het college zich niet vereenigt 
met het advies van de afdeeling, wordt dit bij 
zijn advies overgelegd. 

7. 1. Het college is bevoegd den weten
schappelijken adviseur in visscherijzaken, den 
hoofdinspectenr der visscherijen en deskundi
gen tot het bijwonen van de behandeling eener 
bepaalde aangelegenheid uit te noodigen. Deze 
hebben voor de behandeling dier aangelegen
heid eene raadgevende stem in de vergadering 
van het college of van de afdeeling. De des
kundigen genieten vergoeding voor reis- en 
verblijfkosten en eene door Ons te bepalen 
vergoeding voor het bijwonen der bijeen
komsten . 

2 Het college is bevoegd andere ambtenaren 
bij den dienst der visscherijen te hooren. 

8 . De voorzitter kan een of meer leden met 
bepaalde werkzaamheden belasten of hun een 
onderzoek, ook buiten hunne woonplaats, op
dragen. 

9 . 1. De secretari s wordt door Ons benoemd 
voor ten hoogste 6 jaren, doch is weder be
noembaar. Hij geniet eene door Ons te be
palen belooning, benevens vergoeding voor 
reis- en verblijfkosten. 

2. Hij kan niet tevens lid zijn. In de bijeen
komsten van het college en in die der afdee
lingen heeft hij eene raadgevende stem. 

3. Hij is het college, de afdeelingen, den 
voorzitter van het college en de voorzittet-s der 

ufdeelingen behulpzaam in alles wat tot hun 
taak behoort. 

4. Hij is belast met de bewaring der archie
ven, voor zoover het college daaromtrent niet 
anders beslist en is ~erantwoordelijk voor hun 
goed onderhoud. 

6. De secretaris wordt zoo noodig vervangen 
door een doM den voorzitter van het college 
aangewezen lid, tenzij op andere wijze in zijne 
vervanging door Ons wordt voorzien. 

6. De instructie van den secretaris wordt 
vastgesteld door het college. 

10. De voorzitter en de secretaris ondertee
kenen alle stukken, die van het college uit
gaan . 

11 . 1. De voorzitter is bevoegd namens het 
college de zaken af te doen, waarvan de behan
deling naar zijn oordeel niet tot de eerstvol· 
gende vergadering kan of behoeft te worden 
uitgesteld. 

2. In spoedeischende gevallen kan hij de be· 
slissing van het college schriftelijk vragen. 

12. 1. Het college vergadert tenminste twee
maal 's jaars; een van die vergaderingen wordt 
gehouden in den loop van de maand April. 
Het vergadert voorts zoo dikwijls als de voor
zitter het noodig oordeelt, of drie leden dit 
schriftelijk met opgaaf van redenen verlangen. 

2. De dag, het uur en de plaats der vergade· 
ring worden door den voorzitter bepaald. 

3. Indien door de leden een vergadering is 
aangevraagd, wordt deze door den voorzitter 
belegd uiterlijk op den veertienden dag na dien, 
waarop de aanvraag is ingekomen, tenzij de aan
vragers in een langer uitstel toestemmen . 

4. Van het houden der vergaderingen wordt 
kennia. gege~en aan Onzen voornoemden Mi
nister. 

6. Het college kan ook elders dan in de ge
meente, waar het zijn zetel heeft, vergaderen. 

13 . 1. De leden worden door den secretaris 
namens den voorzitter ter vergadering opge• 
roepen. 

2. Spoedeischende gevallen uitgezonderd, 
geschiedt die oproeping ten minste acht dagen 
vóór den dag der bijeenkomst . 

3. In den oproepingsbrief worden de te be
handelen onderwerpen zooveel mogelijk ver· 
meld. De voorzitter kan nog andere onder
werpen aan de orde stellen. 

4. 1s geheimhouding omtrent eenig onder• 
werp noodig, dan wordt dit in den oproepings
brief daarbij aangeteekend. · 

14, 1. H et college mag beraadslagen noch 
besluiten, wanneer niet ten minste de meerder
heid van het aantal leden, waaruit het college 
op dat oogenblik bestaat, tegenwoordig is. 
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:.!. Iudien een kwartier na het tijdstip voor 
de opening van de vergadering bepaald, het 
vereischte aantal leden nog niet tegeuwoordig 
is, wordt de bijeenkomst verdaagd. 

15. Bij verhindering om de vergadering van 
het college bij te wonen, geschiedt hiervan 
kennisgeving, door den voorzitter aan den 
plaatsvervangend voorzitter, door de overige 
leden aau den voorzitter. 

16. 1. Na het openen der zitting worden 
de notulen der vorige bijeenkomst, tenzij zij 
staande de vergadering zijn vastgesteld of in 
ontwerp aan de leden zijn toegezonden, door 
den secretaris voorgelezen. 

2. De notulen behelzen de namen der leden, 
die tegenwoordig zijn geweest, een beknopte 
opgave van den inhoud der ingekomen stuk
ken en gedane mededeelingen, van de inge
komen voorstellen en verslagen en van de ge• 
nomen besluiten, met aanduiding van het aantal 
stemmen, waarmede zij genomen zijn, benevens 
het hoofdzakelijke van hetgeen vóór of tegen 
een voorstel is aangevoerd. 

3. De. voornitter onderwerpt de notulen aan 
de goedkeuring der vergadering. 

17 . De leden kunnen, desverlangende, in de 
notulen doen aanteekenen, dat zij zich met een 
genomen besluit niet vereenigd hebben. 

18. De voorzitter doet in elke vergadering 
mededeeling van de sedert de laatste vergade
ring ingekomen en verzonden stukken en van 
hetgeen door hem is verricht ter uitvoering 
van de besluiten van het college of krachtens 
het bepaalde in artikel ll. 

19. 1. De leiding van de vergadering be
hoort aan den voorzitter. 

2. Over alle aanhangige voorstellen verleent 
hij het woord ~an de leden, in de orde waarin 
het gevraagd is. 

3. Acht hij eenig voorstel genoegzaam toe
gelicht, dan raadpleegt hij de vergadering over 
het sluiten der bera11dslagingen. 

4. De vergadering, waarin de aanbeveling 
voor de benoeming van den voorzitter wordt 
opgemaakt, wordt geleid door den oudste in 
jaren van de leden. 

20. 1. De leden hebben het recht amende
menten op aanhangige voorstellen in te leveren 
en motiën van orde te doen. 

2. De stemming over de amendementen, 
te beginnen met het verst strekkende, gaat aan 
de stemming over het voorstel vooraf. 

3. Bij het doen eener motie van orde wordt 
daarover dadelijk beraadslaagd en beslist en 
de behandeling van de zaak, bij gelegenheid 
van welke de motie gedaan werd, tot na die 
beslissing gestaakt. 

21. 1. Over alle zaken wordt mondeling ge
s~md en bij meerderheid van stemmen beslist. 

2. Indien de stemmen staken, beslist de stem 
van den voorzitter. 

22. 1. De stemming over personen geschiedt 
met gesloten en ongeteekende briefjes. 

2. Er hebben zoovele stemmingen plaats als 
er personen te kiezen of voor te dragen zijn. 

3. Wanneer niemand bij de eerste stemming 
de volstrekte meerderheid heeft verkregen, 
wordt tot een tweede vrije 2temming over
gegaan. 

4. Is ook bij deze geene volstrekte meerder• 
heid verkregen, dan wordt de stemming be
paald tot de twee personen, die bij de tweede 
stemming de meeste stemmen hebben verkre
gen, of, zijn de meeste stemmen tusschen meer 
dan twee personen verdeeld , tot allen die aldus 
de meeste stemmen hebben erlangd. Wanneer 
ook hierdoor geene volstrekte meerderheid van 
stemmen verkregen is, heeft er een vierde stem
ming plaats over de twee personen die bij de 
derde stemming de meeste stemmen hebben 
erlangd. 

6. Indien bij de derde of vierde stemming 
de stemmen staken, beslist het lot. 

23 . Het college ontvangt in elke vergade
ring van de voorzitters der afdeelingen bericht 
omtrent de werkzaamheden door de afdee
lingen sedert zijne jongste bijeenkomst verricht. 

24. 1. Wanneer de punten, op de agenda 
vermeld, zijn afgedaan, wordt aan elk der leden 
gelegenheid gegeven voorstellen ter tafel te 
brengen. 

2. De vergadering kan die voorstellen of 
dadelijk afdoen, of ze tot eene nadere bijeen
komst aanhouden. 

25. Het bepaalde in de artikelen 12, lid 2, 
13, 16, 16, 17, 18, 19, :.!O, 21, 22 en 24 is , voor 
zoover daartoe aanleiding bestaat, ook van toe
passing op de vergaderingen der afdeelingen. 

26. Het college zendt jaarlijks vóór 1 Juni 
aan Onzen voornoemden Minister een verslag 
van zijne verrichtingen in het afgeloopen 
kalenderjaar en vóór 1 :Mei eene raming van 
zijne uitgaven voor het volgende kalenderjaar . 

Onze l\tinister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is 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 16den April 1911. 
(.get. ) W I L H E L M I N A. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Ra11del, 
(get. ) A. S. TALMA.. 

(Uitgeg 22 April 1911.) 
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18 April 1911. BrBLUIT, houdende nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
28 Augustus 1888 (Staatsblad n°. 144) tot 
bepaling van het maximum der verpleeg
den en het minimum der deskundigen in 
het provinciaal krankzinnigengesticht 
,. M.eeren berg", te Bloe,nendaal. S. 121. 

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

Binnenlandsche Zaken van 13 April 1911, 
n•. 2615, afdeeling Volksgezondheid en Arm· 
wezen ; 

Gelet op de wet van "2.7 April 1881 (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 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
tu:é 1902 (Staatsulad n°. 165). van 15 Februari 
1905 (Staatsblad n°. 72), van 31 Mei 1907 (Staats
blad n•. 140), en van 11 April 1910 (Staatsblad 
n°. 109), wordt in de plaats van "twee jaren" 
gelezen "drie jaren en acht maanden". 

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

's Gravenhage, den 18den April 1911. 
(get. ) WILHELMINA. 

De 1"Jllini,<ter van Binnenlandsche Zaken , 
(get.) HEXMSKERK. 

(Uitgeg. 29 Ap,·il 1911.) 

19 April 1911. BESLUIT van den .\linister van 
Binnenlandsche Zaken, betreffende de 
zitting van het hoofdstembureau in ver
band met de verkiezing van leden van 
den raad der gemeente Hoedekenskerke. 

De Minister van Binnenlandschc Zaken · 
Gelot op art. 93, derdtl lid, der Kieswet•: 

Reeft goedgevonden : 
na ingewonnen advies van Gedeputeerde 

Staten van Zeeland, te bepalen, dat ia het 
kiesdistrict voor de verkiezing van leden van 
den raad der gemeente Hoedekenskerke de zit
ting van het hoofdstembureau, tot het vast
stellen van den uitslag der verkiezing, gehou
den wordt onmiddellijk na afloop van de werk
zaamheid, bedoeld in art. 92, eerste zinsnede, 
der Kieswet. 
· 's Gravenhage, 19 April 1911. 

Voor den .\[inister, 
De Secretaris-Gene..aal, (get. ) ,1. B. KAN. 

21 April 1911. BKSJ.UIT, tot wijziging van het 
besluit van 8 Mei 1906, betreffende het 
reserve-personeel van de landmacht bene
den den rang van officier. 

WIJ WILHELMINA, KNZ., 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog van 15 April 1911, IIlde Afd., no. 281; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 15 Maart 
1910, n°. 68; 

Gezien het sedert gewijzigd Koninklijk Be
sluit van 8 illei 1906, no. 95; 

Rebben goedgevonden en verstaan, te be
palen, dat het Jaatstaangehaald Koninklijk 
Besluit nader wordt gewijzigd als volgt: 

1°. In art. 2 vervallen de woorden: 
.,ter opleiding voor den naast hoogeren rang"; 

en "bij het leger"; 
2°. De aanhef van art. 26 wordt gelezen: 
"Als vrijwilliger kunnen worden toegelaten 

,.personen, die tot geenerlei vrijwill igen mili
"tairen dienst, noch tot dienst bij de militie 
"of - met uitzondering van hen, die zich in 
"den rang van sergeant-majoor-administrateur 
"of van fourier (sergeant belast met den dienst 
"van fourier) wenschen te verbinden - tot 
"dienst bij de landweer of bij de reserve voor 
,,de landmacht verplicht zijn en, behoudens 
"de uitzonderingen in de artt. 21, 27 en 29 
.,vermeld". 

;s0 , In het gestelde onder d van art. 26 wor-
den de woorden : 

.,art. 7 der" vervangen door het woord "de ''; 
4°. De aanhef van art. 27 wordt gelezen: 
"Met afwijking in zooverre van het bepaalde 

"onder a van het vorige artikel kunnen tot 
.,het volbrachte 36ste levensjaar worden toe
,,gblaten : 

.,1°. personen, die vroeger hebben gediend;" 
5°. Het tweede lid van art. 27 wordt ver

vangen door: 
.,2-. in den rang ,an sergeant-majoor:admi

"nistrateur of van fourier (sergeant belast met 
"den dienst van fourier); personen die tot den 
"dienst bij de reserve voor de landmacht of 
.,bij de landweer verplicht zijn;" 

6°. Waar in Jaatstaangehaald Koninklijk Be
sluit sprake is van "fourier" wordt daaronder 
mede veretaan : 

.,sergeant, belast met den dienst van fourier". 
Onze Minister van Oorlog is belast met de' 

uitvoering van dit Besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan Onze Ministers van 
Binnenlandsc:he Zaken, van Marine en van 
Koloniën en aan de Algeme~ne Rekenkamer. 

H et Loo, den 21 April 1911. 
(get.) WILHELM.I A. 

De 1'\finiste,· van Oo,-log, (qef. ) H. COLIJN. 
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21 April 1911. BESLUIT van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken , betreffe!lde de 
zitting van het hoofdstembureau in ver
band met de verkiezing van leden van 
den raad der gemeente Warnsveld. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken; 
Gelet op artikel 93, derde lid , der Kieswet ; 

Heeft goedgevonden : 
na ingewonnen advies van Gedeputeerde 

Staten vttn Gelderland, te bepalen, dat in het 
kiesdistrict voor de verkiezing van leden van 
den raad der gemeente Warnsveld de zitting 
van het hoofdstembureau tot het vaststellen 
van den uitslag der verkiezing gehouden wordt 
onmiddellijk na afloop van de werkzaamheid 
bedoeld in artikel !l2, eerste zinsnede, der 
Kieswet. 

's Gravenhage, 21 April 1911. 
Voor den Minister, 

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

22 April 1911. BESLUIT, tot vernietiging van 
de besluiten van Burgemeester en Wet
houders van Zelhem van 15 Mei 1908 en 
31 Augustus 1910, waarbij achtereenvolgens 
aan G. LooMAN en G. J. BuuNK, aldaar, 
vergunning is verleend voor den verkoop 
van sterken drank in het klein S. 122. 

WIJ WILHELMlN A, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandscbe Zaken van 24 Maart 1911, 
n°. 1933, afdeeling Volksgezondheid en Arm
wezen, betreffende de besluiten van Burge
meester en W etbouders van Zelhem, dd. 15 Mei 
1908 en 31 Augustus 1910, waarbij achtereen
volgens aan G. LooMAN en G. ,l. BuuNK, 
aldaar, vergunning is verleend voor den ver
koop van sterken drank in het klein; 

Overwegende, dat bij Ons besluit van 1 Jauu
a!i 1905, 11°. 1, ingevolge het bepaalde bij 
artikel 4, 2de lid, 1° der Drankwet (Staatsblad 
1904. n•. 235) het maximum der vergunningen 
voor den verkoop van sterken drank in het 
klein voor de gemeente Zelhem is vastgesteld 
op 8; 

dat zoowel op 15 Mei 1908 als op 31 Au
gustus 1910 het aantal in de gemeente Zelhem 
verleende vergunningen dit maximum overtrof; 

· dat volgens het bepaalde bij artikel 8, 1 ste 
lid, 1 ° der aangehaalde wet, de vergunning 
wordt geweigerd o. m. wanneer door het ver
leenen van de vergunning in strijd zoude 
worden gehandeld met een besluit door Ons 
genomen ingevolge artikel 4, tweede lid, van 
die wet; 

dat mitsdien bovenver,nelde besluiten van 

Burgemeester en Wethouders van Zelhem in 
strijd zijn met de Drankwet; 

Gelet op artikel 153 van de Gemeentewet: 
Den Raad van State geboord, advie~ van 

4 April 1911, n°. 16; 
Gezien het nader rapport van Onzen Mi

nister van Binnenlandsche Zaken van 15 April 
1911, n°. 2717, afdeeling Volksgezondheid en 
Armwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenvermelde besluiten van Burgemeester 

en W etbouders van Zelhem van 15 Mei 1908 
en 31 Augustus 1910 te vernietigen wegens 
strijd met de wet. 

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 
worden. 

Het Loo , den 
(get. ) 

22sten April 1911. 
W IL H E L MI N A. 

De J.f inister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 4 Mei 1911.) 

26 April 1911. BESLUIT, houdende beslissing 
dat waar de mogelijkheid bestaat, dat 
appellant, die n°. 73 is rnn het lotingsre
gister , zal worden opgeroepen tengevolge 
van de vrijstelling, verleend aan n°. 72 van 
dat register , appellant ingevolge art. 81 
sub 2°. Militiewet ontvankelijk moet wor
den geacht in zijn beroep tegen de uit
spraak van den Militieraad. 

WIJ WlLHELMIN A ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
SrnK PosTMA, te Longerhouw gemeente Won
seradeel, loteling, voor de lichting der nationale 
militie van 1911 voor gemelde gemeente tegen 
eene hem betreffende uitspraak van Gedep 
Staten van Friesland, dd. 5 Jan. 1911, n°. 59, 
1• afd. M.: 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, geboord, advies van 29 
Maart 1911, n° . 45_; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Z:i_ken van 22 April 1911 , n•. 
8033, afdeeling B.innenlandscb Bestuur; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten bij 
voor.melde uitspraak appellant niet ontvan
kelijk hebben verklaard in zijne bezwaren 
tegen de uitspraak van den Militieraad in het 
2• district der provincie Friesland, waarbij 
HANS STEEN!"MA, loteling van dezelfde lich
ting als appellant, is vrijgesteld wegens broe
derdienst ; 



28 A P R 1 L-1 M E I 1 9 11. 129 

dat genoemde HANS STEENSMA en zijn 
broeder PIETER STEENSMA, die. gediend heeft, 
blijkens de overgelegde stukken, één halfbroeder 
hebben, !EDE SrESWERDA, die gesproten is uit 
het eerste huwelijk hunner moeder, 1V'ILLEMKE 
AUKEMA met BAUKE SIESWERDA en die van 
den dienst is vrijgesteld wegens broederdienst; 

dat BAUKE SrnSWERDA in zijn eerste huwe. 
lijk gehuwd is geweest met SJOUKE HoFMA, 
uit welk huwelrjk drie zonen zijn geboren, 
waarvan twee gediend hebben ; 

dat de militieraad in het 2• district van 
Friesland bij zijne uitspraak dd. 28 October 
1910, overeenkomstig het advies van den Mili
tiecommissaris genoemden loteling HANS 
STEENSMA heeft vri,jgesteld van den dienst, 
op grond van eene verklaring van den Burge
meester der gemeente Wonseradeel dat op 1 Aug. 
1910 tot het gezin , waarvan hij deel uitmaakt, 
behoorden zes broeders en halfbroeders; 

dat tegen deze uitspraak door SrEK PosTMA 
te Longerhouw, gemeente l'Vonseradeel, bezwa
ren bij Gedep. Staten zijn ingebracht, die bij 
hun bovenvermelde uitspraak appellant niet
ontvankelijk hebben verklaard in zijne bezwa
ren, uit overweging dat, waar bij, tengevolge 
van de uitspraak van den Militieraad omtrent 
HANS STEENSMA, niet zou worden opgeroepen, 
hij aan artikel 81, 2° der Militiewet 1901 geen 
recht kan ontleenen om tegen deze uitspraak 
bezwaren in te brengen ; 

dat van deze uitspraak van Gedep. Staten 
SIEK Posnu bij Ons in beroep is gekomen, 
daarbij aanvoerende, dat Gedep. Staten hem 
ten onrechte niet-ontvankelijk hebben verklaard 
in zijne bezwaren, aangezien het geval zich 
wel degelijk kan voordoen, dat hij, tengevolge 
van vrijstelling aan H ANS STEENSMA verleend, 
tot den dienst kan worden opgeroepen; dat 
wijders HANS STE.KNSMA voor den dienst had 
moeten worden aangewezen, aangezien het 
gezin, waartoe hij behoort, bestaat uit drie 
broeders en halfbroeders wa11rvan slechts één 
gediend heeft ; 

Overwegende: dat tot het indienen van be
zwaren tegen eene uitspraak van den Militie
raad bevoegd is iedere loteling, wiens nummer 
tengevolge van de uitspraak zou kunnen worden 
-Opgeroepen ; 

dat, waar de mogelijkheid bestaat, dat ap
vellant, die n°. 73 is van het lotingsregister, 
zal worden opge,oepen tengevolge van de vrij
stelling, verleend aan HANS STEENSMA, n°. 72 
van dat register, Gedep·. Staten van Friesland 
hem ten onrechte niet ontvankelijk hebben 
verklaard in zijne bezwaren tegen de uitspraak 
van den Militieraad; 

Overwegende: wat betreft de verleende vrij
] 911. 

stelling aan HANS STEENSMA, dat tot het ge
zin, waarvan hij deel uitmaakt, behooren drie 
broeders en halfbroeders; 

dat van deze slechts één, PrnTER STEEN )[A, 
gediend heeft, zoodat voormelde HANS STEENS
MA aan gecne bepaling der wet vrijstelling 
wegens broederdienst kan ontleenen en de 
Militieraad hem alzoo ten onrechte wegens 
broederdienst heeft vrijgesteld ; 

Gezien de Militiewet 1901; 
Rebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van de bestreden uitspra
ken nm Gedep. 8taten van Friesland dd. 5 Jan. 
1911, n°. 59, 1• afd. M., en van den Militieraad 
in het 2• district van F riesland, dd. 28 Oct. 
1910, den loteling van de lichting 1911 voor 
de gemeente Wonseradeel, H ANS STEENSMA, 
alsnog voor den dienst bij de nationale militie 
aan te wijzen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. (W. v. d. B. A.) 

28 April 1911. BESCHIKKING van den Minis
ter van Oorlog, betreffende wijziging van 
den Staat, bedoeld bij § 4 der Landweer• 
instructie II. 

De Minister van Oorlog brengt, door deze, 
ter algemeene kennis, dat in den staat, bedoeld 
bij § 4 der Landweerinstructie II, voorkomende 
in de Nederlandsche Staatscourant van 5 Octo
ber 1904, n°. 233, zooals deze staat luidt in
gevolge de beschikkingen van den Minister 
van Oorlog van 13 Februari 1908, afdeeling 
Militie en Landweer (L.), n°. 95, 5 December 
1908, afdeeling Militie en Landweer (L.), n•. 
89, en 4 Mei 1909, Ilide afd., n•. 183, voor
komende in de Neder/andsche Staatscouranten 
onderscheidenlijk van -W Februari 1908, n°. 43, 
8 December 1908, n°. 288, en 6 Mei 1909, no. 
105, met ingang van 1 Mei 1911, in de kolom 
,.Standplaats van den commandant in nevens
vermeld landweerdistrict", achter de in de 
daaraan voorafgaande kolom gestelde cijfers 
XXXVII en XXXXVII, in stede van "Brielle" 
en "Sittard" moet worden gelezen onderschei
denlijk: ,.Rotterdam" en "Maastricht". 

's Gravenhage, 28 April 1911. 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, (get.) DE BRUYN. 

1 Mei 1911. ARREST van den H oogen Rnad. 
Art. 3lbis van de Algemeene Politiever

ordening van de gemeente Middelburg be
vat niet eene ongeoorloofde overdracht 
van wetgevende bevoegdheid, daar de Ge
meenteraad bij dit artikel aan de politie 
slechts overlaat wat krachtens het in art. 
190 lid 2 der Gemeentewet eigenaardig tot 
haar werkkring behoort. 

9 
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De Hooge Raad enz. ; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij memorie: 
Schending van art. 216 lid :l Strafv. door 

niet-toepassing van art. 31bis der Verord. van 
Alg. Plaatselijke Politie voor de gemeente 
Middelburg van 27 Maart 1907, gewijzigd 19 
Mei 1909, 28 Juli 1909 en 14 Dec. 1910 in ver
band met artt. 31 en 38 dier verordening, 144 
Grondwet, 135 en 190 lid 2 der Gemeentewet; 

Overwegende dat bij inleidende dagvaarding 
den gerequireerde was ten laste gelegd: .,dat 
hij op 11 Nov. 1910 des voormiddags ± 111/ 4 

uur te Middelburg op den openbaren weg den 
Kinderdijk, - toen in het belang der open
bare orde en veiligheid het verkeer daar was 
beperkt en daarvoor een bepaalde richting was 
aangewezen door den ter plaatse aanwezi
gen agent van politie, tevens onbezoldigd 
gemeente-veldwachter J. G. - zich dienaan
gaande niet onderworpen heeft aan diens be
velen, maar in strijd daarmede, als bestuurder 
van een met een paard bespannen voertuig, na 
daaruit a!daar het graan gelost te hebben, daar
mede den Kinderdijk bereden heeft in de rich
ting van de Spijkerbrug naar de Bellinkbrug"; 

dat de Kantonrechter dit ten laste gelegde 
feit, alsmede de schuld van beklaagde daaraan 
wettig en overtuigend heeft bewezen verklaard 
op grond van wettige bewijsmiddelen waarvan 
de inhoud in het bestreden vonnis is opgenomen, 
doch dit feit niet strafbaar heeft geacht, oor
deehmde: dat bij art. 3lbis der Verord . van 
Alg. Plaatselijke politie voor do gemeente 
Middelburg van 27 Maart 1907 - zooals deze 
nu luidt na de wijziging van 19 llei Hl09, en 
welk artikel de ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie bij zijn vervolging op het oog had -
een onbegrensde bevoegdheid aan de politie 
wordt gegeven om wat het verkeer betreft, 
66k ten opzichte van de richting, in het belang 
der open bare urde en veiligheid aan een ieder 
bevelen te geven zooals haar goeddunkt, en 
zoodanige bevoegdheid krachtens het bepaalde 
bij art. 136 der Gemeentewet wel aun den Ge
meenteraad toekomt, doch door di,n Gemeen
teraad niet mag worden overgedragen aan de 
politie. zoodat dus voormeld artikel een ver
bodene delegatie van wetgevende macht op de 
politie bevat, en bijgevolg niet verbindend is ; 

dat tegen deze beslissing het cassatiom iddel 
is gericht ter ondersteuning waarvan is aange 
voerd: 

dat gemeld artikel 3lbis moet worden be
schouwd in verband met art. 31 dier verorde
,ning, waarbij eene algemeene regeling omtrent 
het verkeer wordt gemaakt, doordien daarbij 

1 wordt verboden met een bespannen rij- of voer
tuig of met een motorrijtuig de openbare 
straat te berijden in een r ichting, welke door 
B. en W . bij openbare kennisgeving is verboden 
en welk artikel al wat voor algemeene rege
ling van het verkeer vatbaar is, omvat , zoodat 
dus reeds daardoor de bevoegd haid bij art. 3lbis 
aan de politie toegekend om ten opzich te van 
het verkeer, in het belang der openbare orde 
en veiligheid bevelen te geven, wordt beperkt 
en derhalve laatstgenoemd artikel wel ver re 
van aan de politie een geheel onbegrensde be 
voegdheid te verleenen, slechts voor oogen 
heeft de gevallen, die voor regeling in bijzon
derheden te voren niet vatbaar zijn en waarin 
ter voorkoming van ongevallen slechts een in
grijpen telkens "pro re nata" mogelijk is, en 
waarbij dus het vooraf s tellen van vaste regelen 
uitgesloten is, terwijl voorts dit artikel voor 
het ingrijpen van de politie, vereischten stelt; 

0. daaromtrent : 
dat art. 31bis voornoemd luidt als volgt : 

"Wanneer in het belang der openbare orde 
of veiligheid het verkeer moet worden belet 
of beperkt, of voor het verkeer een bepaalde 
richting moet worden aangewezen, moet ieder 
zich dienaangaande onderwerpen aan de bevelen 
van den ter plaatse aanwezigen ambtenaar of 
beambte van politie", terwijl art. 38 der gemelde 
verordening op overtreding van art. 3lbis als 
straf stelt eene geldboete van ten hoogste f 5; 

dat art. 3lbis geenszins inhoud eenige dele
gatie door den Gemeenteraad op de politie, 
van de hem krachtens de artt. 134 en 135 in 
verband met art. 161 Gem .wet toekomende 
wetgevende bevoegdheid, daar de Gemeente
raad bij dit artikel der politie niet opdraagt 
om bepalingen te maken ten opzichte van het 
verkeer, doch daarbij slechts aan de politie 
wordt overgelateu wat krachtens het in art. 
190 lid :l Gem.wet uitgesproken beginsel eigen
aardig tot haar werkkring behoort, nl. hand
having der door den Gemeenteraad vastgestelde 
verordeningen, binnen d e door die verordenin
gen gestelde grenzen ; 

dat immers b~i art. 3lbis slechts aan de politie 
wordt overgelaten wat voor eene algemeene, 
elk geval voorziende, regeling onvatbaar is, 
nl. de beoordeeling of in een bepaald, door de 
verordening zelve in het algemeen aangewezen 
geval, d. i. wanneer het belang van openbare 
orde of veiligheid zulks vordert, noodig zijn 
de in de verordening zelve omschreven be
velen, nl. die betreffende het beletten, beper
ken of richting aanwijzen van het "IZerkeer: 

dat alzoo het middel is ge~rond; 
Vernietigd het vonnis door den Kanton-
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rechter te Middelburg op 31 Dec. 1910 gewe
zen, doch alleen voor zooverre daarbij het ten 
laste gelegde en bewezen verklaarde feit niet 
strafbaar is verklaard en de gerequireerde van 
alle rechtsvervolging te dier zake is ontslagen; 

Rechtdoende ten principale kra!)htens art. 
105 R. 0.; 

Qualiliceert dit feit als: 
,,Het in de gemeente Middelburg wanneer, 

in het belang der openbare orde of veiligheid, 
voor het verkeer een bepaalde richting moet 
worden aangewezen, zich dienaangaande niet 
onderwerpen aan de bevelen van den ter plaatse 
aanwezigen ambtenaar of beambte van politie"; 

Verklaart gerequireeerde schuldig daaraan; 
Gezien de artt. 3lbis en 38 der Verord. van 

Alg. Plaatselijke politie voor de gemeente Mid
delb,urg van '27 Maart 1907, gewijzigd bij verord. 
van 19 Mei 1909, alsmede artt. 23 en 91 Strafr.; 

Veroordeelt den gerequireerde bij verstek 
te dier zake tot een geldboete van f '2; 

Bepaalt den duur der hechtenis ter vervan
ging dezer boete bij gebreke van betaling bin
nen twee maanden na den dag, waarop dit 
arrest kan worden ten uitvoer gelegd op een 
dag. (W. v. 'T R.) 

4 Mei 1911. BESLUtT, tot aanvulling van het 
Reglement betreffende den vorm, de samen 
stelling en de afmetingen der maten en 
gewichten, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 16 October 1869 (Staatsblad 
n°. 159) en laatstelijk gewijzigd bij Konink
lijk besluit van 9 Juni 1897 (Staatsblad 
n°. 164). S. 123. 

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

Landbouw, Nijverheid en Handel van 14 Sep
tember 1910, n°. 4329, Afdeeling Nijverheid ; 

Gelet op artikel 12 der wet van 7 April 1869 
(Staatsblad n°. 57), betreffende de maten, ge
wichten en weegwerktuigen, waarvan de ge
wijzigde tekst is bekend gemaakt bij Konink
lijk besluit van 29 November 1874 (Staatsblad 
n°. 143) en die laatstelijk is gewijzigd bij de 
wet van 2 Mei 1897 (Staatsblad n°. 122) en op de 
wet van 7 April 1911 (Staatsblad n°. 113), huu
dende vaststelling van bepalingen, betreffende 
het gebruik van de benaming "Metriek karaat"; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
18 October 1910. n°. 21) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 1 Mei 1911, n° . 2429, 
Afdeeling Nijverheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het reglement, betreffende den vorm, de 

samenstelling en de afmetingen der maten en 

gewichten, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 16 October 1869 (Stantsblad n°. 159) en ge
wijzigd bij de Koninklijke besluiten van 16 
Augustus 1874 (Staatsblad n°. 121), 19 Mei 
1875 (Staatsblad n°. 77), 8 November 1875 
(Staatsblacl n°. 185), 1 September 1877 (Staats
blad n•. 175), 5 Maart 1878 (Sfrtatsblad n°. 15), 
27 Juli 1878 (Staatsblad n°. 101), 8 April 1879 
(Staatsblad no. 54), 7 Juni 1881 (Staatsblad n°. 
63), 14 Juli 1894 (Staatsblad n°. 132) en 
9 Juni 1897 (Staatsblad n°. 164), wordt aan 
gevuld als volgt : 

Tusschen het vierde en vijfde lid van arti
kel 68 wordt een nieuw Jid ingevoegd van 
den volgenden inhoud: 

"Het is geoorloofd op de gewichten voor 
fijnere wegingen van 200 milligram tot en met 
1 hektogram. nevens de hierboven vermelde 
aanduiding van de zwaarte, de zwaarte in me
triek karaat uit te drukken door het getal, 
vermeldende het aantal metriek karaat, gevolgd 
door de verkorting M. K." 

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. 

H et Loo, den 4den Mei 1911. 
(get.) W I L H EL M I N A. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel , 
(qet.) A. S . TALMA. 

( Uitge_q. 17 Mei 1911.) 

5 Mei 1911. BESLUIT, houdende beslissing dat 
art. 47, vierde zinsnede Militiewet 1901 
geen uitzondering behelst voor het geval, 
dat de broeder, die het laagste nummer 
heeft getrokken, wegens lichaamsgebreken 
van den dienst moet worden v rijgesteld. 

WIJ WILHELMINA };Nz . 

Beschikkende op het beroep. ingesteld door 
DouwE KAMS'J' te Erica, gemeente Emmen, 
als vader van den loteling voor de lichting 
der nationale militie van 1911 voor vermelde 
gemeente Worn'ER KAMST, tegen het besluit 
van Gedep. Staten van Drenthe dd. 18 Nov. 
1910, N°. 88, waarbij de lotel ing dierzelfde 
lichting en gemeente, DERK DE JONGE, met 
vernietiging van de uitspraak van den militie
raad omtrent dezen gedaan, alsnog wegens 
broederdienst van den dienst is vrijgesteld; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 19 
April 1911, N°. 50; 

Op de voordracht van Onzen Minister va11 
Binnenlandsche Zaken van '2 Mei 1911, N°. 
8174, afd. Binnenlandsch Bestuur; 

9* 
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Overwegende: dat DERK DE JONGE de 
derde is van drie zonen, van welke de oudste 
JAN DE JONGE, in 1899 voor de militie inge
schreven op 13 Maart 1900 als loteling der 
lichting 1900 uit de gemeente Emmen bij het 
5• Regiment Infanterie werd ingedeeld en op 
1 Aug. 1908 naar de Landweer is overgegaan, 
en de tweede en derde, HENVRIK DE JONGE en 
DERK DE JONGE, tweelingen, geboren 6 Febr. 
1891, in 1910 voor de militie zijn ingeschreven 
en aan de loting voor de gemeente Emmen 
hebben deelgenomen, waarbij eerstgenoemde 
het lotingsnummer 60 en laatstgenoemde het 
lotingsnummer 114 heeft getrokken; 

dat, nadat t:le loteling HENDRIK DE JoNGE 
wegAns lichaamsgebreken van den dienst was 
vrijgesteld, de Militie raad den loteling DERK 
DE JONGE tot den dienst heeft aangewezen; 

dat van de uitspraak van den Militieraad 
de vader van HENDRIK en DERK DE ,JONGE 
bij Gedep. Staten in beroep is gekomen, op 
grond dat zijn zoon DERK als houder van het 
hoogste nummer wegens broederdienst ha,:! 
moeten zijn vrijgesteld, aangezien de onder
linge overeenkomst, waarvan sprake is in de 
vierde zinsnede van art. 47 der Militiewet 
1901 door de lotelingen niet werd aangegaan ; 

dat bij besluit dd. 18 Nov. 1910, N°. 88, 
Gedep. Staten, met vernietiging van de uit
spraak van den Militieraad, DERK DE JONGE, 
alsnog wegens broederdienst hebben vrijge• 
steld, uit overweging, dat naar het duidelijke 
voorschrift van art. 4 7, vierde zinsnede der 
Militiewet 1901, van broeders die in hetzelfde 
jaar geboren zijn, hij die het laagste num
mer heeft getrokken voor den dienst moet 
worden aangewezen, zoodat de vrijstelling 
wegens broederdienst, waarvan in die zinsnede 
sprako is , ten goede komt aan den houder 
van het hoogste nummer, tenzij anders mocht 
zijn overeengekomen, wat hier niet het geval 
is: dat de wet geene uitzondering behelst 
voor het geval dat de broeder, die het laagste 
nummer, heeft getrokken, wegens lichaams
gebreken van den dienst moet worden vrij
gesteld; dat derhalve de Militieraad ten on
rechte den loteling DERK DE JONGE, die het 
hoogste nummer heeft getrokken , voor den 
dienst heeft aangewezen ; 

dat van het besluit van Gedep. Staten 
DouwE KAMST te Erica, gemeente Em.m.en, 
bij ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat z. i. door den Militieraad de loteling 
DERK DE JONGE terecht voor ·den dienst is 
aangewezen; dat hij in die opv&tting versterkt 
wordt door het Kon. besluit van 18 Juni 190T 
N°. 49 C. V. waarbij is beslist, dat wanneer 

in geval van twee in hetzelfde jaar geboren 
broeders een van den dienst wordt vrijgesteld, 
voor den ander geen beroep kan worden ge 
daan op art. 60 der Militiewet 1901; 

Overwegende, dat de gronden, waarop de be
streden uitspraak van Gedep. Staten van Drente 
steunt, juist zijn, en die tot de Onze makende; 

Gezien de Militiewet 1901 : 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving van de bestreden uitspraak 
van Gedep. Staten van Drente, het daartegen 
ingestelde beroep ongegrond te ve rklaren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. (W. v. d. B. A.) 

6 Mei 1911. BESLUIT, houdende beslissing dat : 
bij art. ~ Drankwet geen onderscheid 

wordt gemaakt, naar gelang de vergun
ning door Gedeputeerde Staten of door 
dti Kroon is verleend; 

derhalve Gedeputeerde Staten tot hun 
in dezen genomen besluit bevoegd waren. 

WIJ WILHELMINA, }tNZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J. B. JANSEN te Haarlem tegen het besluit 
van Gedep Staten vim Noord-Holland dd. 26 
Jan. 1911, n°. 7, waarbij de te zijnen name 
staande logementsvergunning voor den ver
koop van sterken drank in het klein in de 
gelagkamer van het perceel aan de Noorder 
Schoolsteeg n°. 8, aldaar is ingetrokken; 

Den Raad van State, afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
19 April 1911, n°. 66 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 2 Mei 1911, n°. 
3208, afd. Volksgezondheid en Armwezen; 

Overwegende: dat Gedep. Staten bij boven• 
gemeld besluit hebben ingetrokken de bij 
Kon . Besluit van 17 Jan. 1910, n°. 43, aan 
J. B. JANSEN verleende vergunning voor den 
verkoop van sterken drank in het klein alleen 
aan logeergasten voor gebruik ter plaatse van 
verkoop in de gelagkamer van het perceel 
aan de Noorder Scboolsteeg n°. 8 te Haarlem; 
dat Gedep. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat door den Burgemeester van Haarlem aan 
wijzing is -ingezonden tot intrekking der voor
melde vergunning, op grond dat J. B. JANSEN 
bij vonnissen van het kantongerecht te Haar
lem dd. 11 Maart 1908 en 17 Aug. 1910 is 
veroordeeld, beide malen wegens overtreding 
van art. 463 Wetboek van Strafrecht, welke 
veroordeelingen sedert onherroepelijk zijn ge. 
worden; dat die omstandigheid, ware zij op 
17 Jan 1910 aanwezig geweest, aanleiding zou 
hebben gegeven tot weigering van de ver-
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gunning ingevolge het bepaalde bij art. 9, 
1• lid 1°, i° art. 8, 1• lid , 11° litt . ader Drank
wet; dat mitsdien op grond van het bepaalde 
bij art. 28, 1 ° der wet, voormelde vergunning 
behoort te worden ingetrokken; dat van het 
besluit van Ged. Staten J . B. JANSEN bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
z. i. Ged. Staten onbevoegd waren tot intrek
king zijner vergunning ; dat ingevolge art. 30 
der Drankwet belanghebbende bij intrekking 
in hooger beroep kan komen ; dat volgens art. 
30, 4• lid, het beroep moet worden ingesteld 
bij Ged. Staten indien het geldt eene be
schikking van .Burg. en Weth. en bij de 
Kroon indien het geldt eene beschikking van 
Ged. Staten ; dat, daar nu de beschikking om 
vergunning niet door een der genoemde Col
leges is genomen maar door de Kroon, en 
het recht op beroep indien de beschikking 
door de Kroon is gedaan, niet in de wet is 
geformuleerd, zoodanige intrekking z. i. in 
strijd met de wet is ; 

Overwegende : dat ingevolge art. 28 der 
Drankwet de vergunning wordt ingetrokken 
door Ged. Staten voor zooveel het betreft 
eene vergunning voor den verkoop in een 
logement alleen aan logeergasten; 

dat daarbij geen onderscheid wordt gemaakt, 
naar gelang de vergunning door Gedep. Staten 
of door Ons is verleend; dat derhalve Gedep. 
Staten bevoegd wareu tot hun bestreden be
sluit, hetwelk op de daarin vermelde motieven 
terecht is genomen ; 

Gezien de Drankwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

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

6 Mei 1911. BESCHIKKING van den Minister 
van Oorlog, IIlde Afd. n°. 64, tot wijzi
ging van de beschikking van den Minister 
van Oorlog van 6 Juni 1906, lllde Afd., 
n°. 396, houdende voorschriften ter uit
'l'Oering van het Koninklijk besluit van 8 
Mei 1906, n°. 96. 

De Minister van Oorlog ; 
Gezien het Koninklijk besluit van 21 April 

1911, n°. 45, a ldus luidende, enz. 
Brengt voorschreven Koninklijk besluit, door 

deze, ter kennis van de Landmacht ; 
En heeft goedgevonden, bij deze, het na

volgende te bepalen : 
In de sedert gewijzigde Ministerieele Be

schikking van 6 Juni 1906, lilde Afd., n°. 396 
(R. M . 1906, blz. 487), wordt de navermelde 
wijziging gebrneht: 

In § 6 worden de woorden : 
,,moeten bepaaldelijk" vervangen door: ,,kun

nen o.a.". 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, (get.) DE BRUYN. 

6 Mei 1911. ARREST van der: Hoogen Raad. 
Art. 42 Ont.wet verbiedt uitdrukkelijk 

eene schatting der huurwaarde na de ver
bouwing van het perceel door den huurder 
uitgevoerd en bekostigd, ten einde te ge
raken tot een anderen huurprijs dan den 
overeengekomene. 

De Hooge Raad enz.; 
Overwegende dat blijkens het bestreden von

nis op de vordering van den eischer in cassatie, 
gericht tegen de eigenaar dier perceelen is 
uitgesproken de onteigening van zekere huizen 
en erven te Amsterdam en het bedrag der 
daarvoor aan hen te betalen schadeloosstellin
gen bij gezegd vonnis is bepaald op f 149,200; 
dat ten aanzien van dit gedeelte van het von
nis , blijkens de dingtalen in cassatie, de rechts
strijd is geëindigd ; 

dat almede blijkens dat vonnis en hetgeen 
daarin uit eene interlocutoire uitsp raak is over
genomen, in het geding voor de Rechtbank zijn 
tusschen gekomen, overeenkomstig het 2de lid 
van art. 3 der Onteigeningswet o. a. de thans 
door Mr. BAKKER vertegenwoordigde verweer
ders, gezamenlijke erfgenamen der Wed. P. 
VAN ErJK, zulks als huurders van sommige 
dier perceelen , vorderende schadeloosstelling 
als zoodanig op den voet eener bij de Rechtbank 
genomen primaire en subsidiaire conclusie; 

dat na bare vermindering in den loop des 
gedings deze strekt tot uitbetaling van f 1000 
aan deze intervenienten ; 

dat de Rechtbank de primaire conclusie 
ontoewijsbaar heeft geoordeeld wegens hare 
strekking om geheel of gedeeltelijk terug te 
bekomen na te noemen verbouwingskosten, 
als onkosten vroeger dan de laatst 'l twee jaren 
door den huurder gemaakt en naar het 2de lid 
van art. 42 der Onteigeningswet alzoo niet in 
aanmerking kunnende komen; 

dat ook tegen deze beslissing niet is opgeko
men, maar slechts de uitspraak der Rechtbank 
cp des huurders subaidiaire conclusie wordt be
streden door het volgende middel van cassatie, 

Schending en verkeerde toepassing der artt. 34 
al. 6, 42 en 60 der Onteigeningswet van 28 Au
gustus 1851 (Staatsblad n°. 126) en art . 1684 
B. W., omdat, terwijl vaststaat, dat het ont
eigende verhuurde goed was verhuurd voor 
eene bij de huurovereenkomst bepaalde som 
van f i200 per jaar, de Rechtbank gemeend 
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beeft, dat zij, ter voldoening aan het lste lid 
van art. 42 der Onteigeningswet, den huurprijs 
bad te begrooten en te stellen op de boogere 
huurwaarde, die het perceel gekregen bad door 
eene van wege den huurder in 1905 onder
nomen verbouwing, tot welke verbouwing het 
huurcontract hem wèl berecbtigde doch niet 
eens verplichtte en de Rechtbank er zoo doende 
toe is gekomen, om den huurder, ter voldoe
ning aan a rt. 42 al. 1, een bedrag toe te ken 
nen van f 8000, zijnde tweemaal den door baar 
gescbatten huurprijs van f 4000 per jaar, in 
plaats van f 4400, zijnde in casu het bedrag 
waarop de huurder aanspraak zou kunnen 
maken ; 

0. dat blijkens het bestreden vonnis vast• 
staat dat ter onteigening zijn aangew(Jzen 
kadastrale perceelen te Amsterdam aan den 
Dam gelegen aldaar plaatselijk gemerkt n••. 13, 
15, 17, waarvan de verweerders zijn huurders 
krachtens eene overeenkomst door hunnen 
auteur aangegaan met den onteigende, hou
dende verhuring met ingang van 1 Mei 1905 
voor twintig ja ren deels vast, deels in optie, 
met bepaling zoo van den huurprijs op/2200 
's jaars, als tevens dat de huurster bot recht 
bad om op haar kosten het gehuurde te ver
bouwen; voorts dat de huurster meer dan 
twee jaren voor dat de eigenaar tot onteige
nin g is gedagvaard een kostbare verbouwing 
beeft tot stand gebracht; 

0. dat voormelde contractsbepaling als 
rechtsgevolg aan zijde van den verhuurder 
medebrengt uitsluiting van alle aanspraken, 
door hem anders wellicht te ontleenen aan 
een eigenmachtig wijzigen van well icht den 
ganschen opstal , doch baar gebruik door den 
huurder hem verhuurder geenerlei bevoegdheid 
beeft geschapen om na de verbouwing ver
meerdering van huurprijs te vorderen, daar 
toch deze bij de overeenkomst is vas tgesteld 
op f UOO voor elk opvolgend buurjaa r en baar 
voorwerp - het met ingang als boven ge
huurde - on veranderlijk bleef de perceelen 
Dam 13, 15, 17, onverschillig elke wijziging 
van gedaante en inrichting aan bunnen opstal 
door de huurster bewerkstelligd; 

0. dat , nu de eigenaar daarvan door den 
Burgemeester van Amsterdam was gedagvaa rd 
tot onteigening en de verweerders, in d it ge
ding intervenieerende, zelfstand ig vroegen vast
stelling der door ben te beloopen schade, de 
deswege te verleenen vergoeding naar de uit
drukkelijke bepaling van art. 42 lid 1 det· Ont
eigeningswet geene andere kon zijn, dan het 
tweevoud van voorschreven f :.l200 huurprijs 
van het onteigende, mot uitsluiting van iedere 

begrooting, vermits op die bepaling in het 
:clde lid slechts twee uit:>;ondering zijn toege
laten bier niet van toepassing, wijl blijkens 
het bovenoverwogene de tweede in dit geval 
al niet meer in aanmerking kan kom en en de 
eerste slechts voor beteelde gronden gelden ; 

0. dat deze door den tekst van art. 42 ge
boden opvatting volkomen strookt met zijne 
geschieden is en strekking, naar welke de wet
gever wel erkent eene aanspraak van huurders 
op vergoeding van de schade bun te berok
kenen door de onmogelijkheid om verder bun 
bedongen genot van het onteigende te hebben, 
doch die wetgever tevens vaststelling van den 
omvang dier schade beeft willen onttrekken 
aan schattingen in het geding en , de bepaling 
van den omvang aan zich trekkende, de schade 
beeft vastgesteld op den huurprijs van een of 
twee jaren , naar mate de huurtijd nog korter 
of langer dan een jaar moet duren ; 

0. dat ton deze de Rechtbank, in strijd met 
hetgeen zij zelve omtrent den in boud der 
huurover'lenkomst vaststelde, als baar oor
deel uitspreekt dat de jaarlijkscbe himrprijs 
van het verbouwde perceel niet zou zijn / 2200 
voor het oude perceel betaald ; 

dat voorts afgescheiden hiervan de Recht
bank zich, in strijd met het uitdrukkelijke voor
schrift van art. 42 der Onteigeningswet, heeft 
begeven in eene schatting der huurwaarde na 
de verbouwing van het perceel door den huur
der '.litgevoerd en bekostigd, ten einde te ge 
raken, tot eenen anderen huurprijs dan den 
overeengekomene en dien, overeenkomstig die 
schatting, te stellen op f 4000 's jaars en dus 
de Rechtbank ook niet den verweerders als 
,,den huurprijs van twee jaren" mocht toe
kennen eene schadeloosstelling van f 8000, 
terwijl zij huurders wettelijk slechts tot het 
tweevoud van f 2200 waren gerechtigd ; 

0. dat dus het middel is gegrond; 
Vernietigt het vonnis den 3 April 1911 door 

de Arrond.-Rechtbank te Amsterdam gewezen, 
doch alleen voor zoover daarbij de aan de 
intervenienten gezamenlijke erfgenamen van 
H . C. M. BaooKMAN, wed. P. VAN EIJK toe
gekende schadelooss telling is bepaald op j 8000 
en de eischer tot onteigen ing is veroordeeld 
in proceskosten door die partij gemaakt; 

En krachtens art. 105 R. 0. in zoovor recht
doende ten principale; 

Stelt het bedrag der aan die partij door de 
gemeente te betalen schadeloosstelling vast 
op f 4400 ; 

Veroordeelt d ie partij, thans verweerders in 
cassatie, in de proceskosten bij de Rechtbank 
en in cassatie gemaakt. (W. v. 'T R. 9182.) 
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6 Mei 1911. ARREST van den Hoogen Raad. 
Recht tot schadeloosstelling wegens ont

eigening wordt bij de wet alleen toegekend 
aan den eigenaar van het te onteigenen 
goed, en alzoo uitsluitend ter zake van 
door den eigenaar tengevolge van de ont
eigening te lijden schade. 

Nu eischeres bij eersten aan leg hare be 
grooting der schade deed rusten, niet op 
haar belang bij het door haar als beheerend 
vennoot van zekere commanditaire ven
nootschap voor deze uitgeoefend bedrijf, 
maar op het nadeel door baar tengevolge 
der onteigening in haar bedrijf te onder
gaan, liet de Hechtbank (W. 9138) die be
grooting buiten aanmerking geenszins we
gens ontstentenis van bedoeld belang, maar 
omdat aan de zijde van eischeres geen 
sprake is van bedrijfsschade. 

De Hooge Raad enz. ; 
Overwegende dat als middel van cassatie is 

voorgesteld : 
Schending en verkeerde toepassing der artt. 

161 Grondwet, 37, 40, 41 en 42 der wet van 
28 Aug. 1851 (Staa tsblad 126) regelende de ont
eigening ten algemeenen nntte, 1666, 1656, 1670 
eu 1672 B. W., benevens 1, 19 en 21 W. v. K.; 

De Rechtbank toch, ofschoon als vaststaand 
aannemende, dat eischeresse is beheerend ven
noot voor de commanditaire vennootschap vVIL
LEMS & O>., zoomede dat in het te onteigenen 
perceel het café-restaurant dier vennootschap 
"De Roode Leeuw", gevestigd is (wordende dit 
door eischeresse in hare voormelde hoedanig
heid van beheerend vennoot geëxploiteerd) heeft 
geoordeeld, op den enkelen grond, dat eische
resse slechts in die hoedanigheid (te weten van 
beheerend vennoot) het bedrijf van koffiehuis
houdster in het litigieus perceel uitoefent, en 
voorts op grond dat alle ontvangsten, betref
fende gemeld café-restaurant uitsluitend in de 
administratie van gemelde vennootschap zijn 
opgenomen, te moeten afleiden, dat zij in den 
zin der wet niet is belanghebbende bij het be
drijf en dat alzoo schade, door de onteigening 
van dat perceel aan het bedrijf veroorzaakt, in 
geen geval als element van vergoeding voor 
haar, als beheerende vennoot, in aanmerking 
komt. Op dien enkelen grond toch meent de 
Rechtbank eischeresses vordering tot vergoe
ding van bedrijfsschade te moeten ontzeggen, 
zonder in aanmerking te nemen, dat een be
heerend vennoot naar de wet belang kan, ja 
moet hebben bij het bedrijf zijner command i
taire vennootschap; 

Dit doende, heeft zij de hierbovenaangehaalde 
wetsartikelen miskend: 

0. dat, blijkens het alleen bestreden eind
vonnis en het in deze zaak gewe:>:en interlocu
toire vonnis van 6 Dec. 1910, naar hetwelk bij 
eerstgemeld vonnis wordt verwezen, de ver
weerder in cassatie als eischer heeft gevorderd 
de onteigening ten behoeve der gemeente Am
sterdam van het perceel, aldaar gelegen en 
kadastraal bekend als sectie G n•. 5283, van 
welk perceel bij het betrekkelijk Kon. Besluit 
do tegenwoordige eischeres als eigenares is 
aangewezen, zulks roet vaststelling van het be
drag der schadeloosstelling op de som van 
f 105,000.- of zooveel meer of minder als de 
Rechtbank zal vermeenen te behooren ; dat de 
eischeres in cassatie als gedaagde de vordering 
alleen heeft tegengesproken op het punt der 
aangeboden schadeloosstelling en te dien aan
zien heeft in het midden gebracht, dat in 
voorschreven perceel door de command itaire 
vennootschap WILLEMS & C•. wordt uitge
oefend een café-restaurant, genaamd "De Roode 
Leeuw''; dat zij, gedaagde, van die vennoot
schap is beheerend vennoot en dus in die hoe
danigheid genoemd café-restaurant drijft, wes
halve zij aanspraak heeft op vergoeding der 
schade door de onteigening in haar bedrijf ge
leden; dat zij, met inachtneming hiervan recht 
heeft op vergoeding der kosten, vereischt voor 
stichting op eene andere plaats in Amsterdam 
van een even groot en even gunstig nieuw 
koffiehuis en voor inrichting der nieuwe zaak, 
voorts op vergoeding voor stilstand van het 
bedrijf, voor renteverlies gedurende de verhui
zing en voor verlies der vergunning tot uit
oefening eener slijterij, een en ander tezamen 
door haar begroot op f 341,610: 

0. dat de Rechtbank bij het beklaagde von
nis, de onteigening uitsprekende, het bedrag 
der schadeloosstell ing heeft bepaald op/160,000 
vertegenwoordigende, volgens de door haar 
overgenomen begrooting der deskundigen, de 
werkelijke waarde van het te onteigenen goed; 
oordeelende zij voorts dat hier van bedrijfs
schade geen sprake is ; 

dat deze laatste beslissing hierop steunt: 
"dat in deze mag worden aangenomen, dat de 
uitoefening van het bedrijf in het evengemelde 
café-restaurant geschiedt ten name en voor 
rekening van gemelde commanditaire vennoot
schap WILLEMS & C•. en dat gedaagde daarbij 
wel optreedt als beheerend vennoot van ctie 
vennootschap, doch niet voor zich :>:elf handelt; 
dat toch - waar aan de deskundigen door in
zage van de boeken, zoowel van gedaagde als 
van genoemde commanditaire vennootschap, 
is gebleken, dat de gedaagde voor het geb:uik 
.-an bedoeld haar in eigendom t'Jebehoorend 
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perceel waarin "De Roode Leeuw" is geves
tigd, van gemelde commanditaire vennootschap 
jaarlijks eene vergoeding van f 4000 geniet, 
welke vergoeding op de wederzijdsche winst
en verliesrekeningen als "huur" is verantwoord, 
zoomede dat alle ontvangsten betreffende ge
meld café-restaurant uitsluitend in de admi
nistratie van gemelde commanditaire vennoot
schap WILLEMS & C•. zijn opgenomen, en 
waar bovendien als door eischer beweerd en 
door gedaagde niet weersproken, vaststaat, dat 
het vergunningsrecht tot verkoop van sterken 
drank in het klein staat ten name van WIL· 

LEMS & 0°. uit een en ander niets anders valt 
af te leiden dan dat de gemelde commandi
taire vennootschap WILLEMS & 0°. het te ont- · 
eigenen perceel in gebruik heeft en niet de 
gedaagde eigenares zelf; 

0. dat de Rechtbank hiermede feitelijk uit
maakt, dat de tegenwoordige eischeres het be
drijf in het café-restaurant "De Roode Leeuw" 
uitoefent niet voor zich maar ten name en 
voor rekening van de commanditaire vennoot
schap WILLEMS & G'<>. , alsmede dat deze ven
nootschap en niet de eischeres het te onteige
nen perceel in gebruik heeft : 

0. dat op deze in cassatie onaantastbare 
beslissingen het voorgestelde middel van cas
satie afstuit; 

dat toch recht tot schadeloosstelling wegens 
onteigening - behalve in enkele hier niet 
aanwezige gevallen - bij de wet alleen wordt 
toegekend aan den eigenaar van het te ont
ei~enen goed, en alzoo uit3luitend ter zake 
van door den eigenaar tengevolge van de ont
eigening te lijden schade; 

dat bijgevolg de eischeres, die. gelijk ten 
deze vaststaat, het haar toebehoorende te ont
eigenen perceel niet als eigenares gebruikt tot 
eenig bedrijf, mitsdien niet door de onteige
ning bedrijfsschade kan lijden; 

0. dat, bi,i de omschrijving vRn het middel 
in de dagvRarding, de eischeres hare aanspraak 
op vergoed ing der schade, door de ontei~ening 
aan het bedrijf te veroorzaken, grondt op het 
belang, hetwelk een bebeerend vennoot naar 
de wet kan en moet hebben bij het bedrijf 
zijner commanditaire vennootschap, welk be
lang volgens eischeres doo.r de Rechtbank niet 
zou zijn aangenomen ; 

dat evenwel eischeres in eersten aanleg hare 
begrooti ng der schade deed rusten, niet op 
haar belang bij het door haar als beheerend 
·vennoot van genoemde vennootschap voor deze 
uitgeoefend bedrijf, maar op het nadeel door 
haar tengevolge der onteigening in haar be
d rijf te ondergaan; terwijl de Rechtbank die 

begrooting buiten aanmerking liet geenszins 
wegens ontstentenis van bedoeld belang, maar 
omdat aan de zijde der eischeres geen sprake 
is van bedrijfsschade ; 

dat bovendien - waar bedoelde vennoot
schap, te wier name en voor wier rekening 
eischeres als beheerend vennoot het bedrijf 
uitoefent, als niet zijnde eigenares van het te 
onteigenen perceel, elke aanspraak op vergoe
ding van door de onteigening te veroorzaken 
bedrijfsschade mist - eischeres ook niet als 
belanghebbende bij dat bedrijf eenige aanspraak 
kan doen gelden ; 

0. dat op bovenstaande gronden het middel 
niet tot cassatie kan leiden: 

Verwerpt het beroep; 
Veroordeelt de eischeres in de kosten daarop 

gevallen. (W. v. 'T R. 9183.) 

6 M ei 1911. BESCHIKKING van den Minis
ter van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
afd. Nijverheid, n°. 2780, betreffende visch
en hengelakten. 

De Min. van Landbouw,Nijvcrheid en Handel; 
Gelet op artikel 16 der Visscherijwet (wet 

van 6 0ctober 1908, Staatsblad n•. 311); 
Heeft goedgevonden : 

vast te stellen de onderstaande : 

Voorschriflen betreffende het aanvragen en ver
leenen der akten en d1,plicaten daarvan en 

modellen van de aanvragen en de akten zelf. 

1. Hij die een akte voor de uitoefening van 
binnenvisscherij verlangt, richt een ondertee
kende aanvraag (op ongezegeld papier) aan 
den 0ommissaris der Koningin in de provincie, 
waarin hij woont of - zoo hij zijn woonplaats 
niet in het Rijk heeft - verblijft. 

De aanvragen van minderjarigen worden 
mede onderteekend door hun vader of voogd. 

2. De aanvraag voor een akte houdt in : 
a. een opgaaf van den naam, de voornamen, 

het geboortejaar, de woonplaats en - zoo de 
aanvrager zijn woonplaats niet in het Rijk 
heeft - tevens de verblijfplaats (gemeente, 
dorp, straat of wijk, en nummer) en het be
roep van den aanvrager, het dienstjaar (van 
1 Juli tot en met 30 Juni d.a.v.) en de soort 
der verlangde akte; ' 

b. de verklaring, dat de aanvrager niet is : 
veld: of boschwachter, beambte der marechaus
see, niet zijnde hulpofficier van justitie, ambte-

1 naar van Rijks- of gemeentepolitie, beneden 
den rang van inspecteur der Rijksveldwacht 
of van commissaris van politie, beambte van 
den Rijks- of provincialen waterstaat of be
ambte van de domeinen, beneden den rang 
van hoofdopziener. 
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Een model van deze aanvraag is als bijlage À 

bij deze beschikking gevoegd. 
3. Hij die zijn akte verloren heeft en een 

duplicaat daarvan wenscht, richt een onder
teekende aanvraag (op ongezegeld papier) aan 
den Commissaris der Koningin, die de oor
spronkelijke akte heeft uitgereikt. 

4. De aanvraag voor een duplicaat houdt in 
een opgaaf van den naam, de voornamen, het 
geb_oortejaar, de woonplaats en - zoo de aan
vrager zijn woonplaats niet in het Rijk heeft -
tevens de verblijfplaats (gemeente, dorp, straat 
of wijk, en nummer) en het beroep van den 
aanvrager, het dienstjaar, de soort en zoo 
mogelijk ook het nummer en de dagteekening 
der uitreiking van de verloren geraakte akte. 

Een model van deze aanvraag is als bijlage B 
bij deze beschikking gevoegd. 

5. De aanvragen, onder 1 en 3 bedoeld, moeten 
worden ingediend bij den burgemeester der 
gemeente waarin de aanvrager woont of - zoo 
hij zijn woonplaats niet in het Rijk heeft -
verblijft. 

Formulieren voor deze aanvragen zijn koste
loos op de gemeentesecretarieën te bekomen. 

6. De burgemeester zendt de bij hem in
gekomen aanvragen, vergezeld van zijn advies, 
aan den Commissaris der Koningin in de pro
vincie. 

7. De akten.worden ingericht volgens de in bij
lage C dezer beschikking opgenomen modellen. 

De groote vischakte wordt gedrukt op wit, 
de kleine vischakte op licht blauw, de hengel. 
akte op licht rood papier. 

8. Het model voor het duplicaat is gelijk 
aan dat der akte, behoudens dat aan het hoofd 
daarvan wordt geplaatst het woord "Duplicaat" 
en dat aan den voet van het stuk wordt ge
lezen: ,,Duplicaat uitgereikt den .... 19 ". 

9. De uitgereikte akten worden voor ieder 
dienstjaar van een doorloopend nummer, voor 
elke soort afzonderlijk, voorzien . 

De duplicaten dragen de nummers van de 
oorspronkelijke akten. 

10. De akten en duplicaten worden ter uit
reiking aan den ontvanger der registratie en 
domeinen, onder wiens kantoor de woon- of 
verblijfplaats van de aanvragers ressorteert, 
toegezonden, vergezeld van een staat, aan
gevende de nummers der akten en de namen 
en woonplaatsen van de aanvragers, en waaraan 
een verzameling van de zich in den staat be
vindende akten wordt toegevoegd. Vóór den 
5den van iedere maand wordt aan den direc
teur der registratie en domeinen een opgaaf 
verstrekt, ingedeeld naar de kantoren van 
registratie, van het aantal, de soort en het 

bedrag van het recht van iedere in de afgeloo
pen maand aan de ontvangers gedane zending 
van akten en duplicaten. 

11. Indien in den naam of de woonplaats 
van den belanghebbende een misslag voorkomt 
of dezen een akte is verleend, die hij niet 
heeft aangevraagd, zendt de ontvanger de 
akte onverwijld ter verbetering terug aan den 
Commissaris der Koningin. Misslagen in de 
aanwijzing van het kantoor van invordering 
geven geen aanleiding tot terugzending ; zij 
worden evenwel ter kennis van den Commis
saris gebracht. 

12. :Na de ontvangst zendt de ontvanger een 
kennisgeving aan de aanvragers , dat de akte 
of het duplicaat op vertoon der kennisgeving 
kan worden afgehaald of, na overmaking van 
het verschuldigde bedrag per postwissel of 
postbewijs, per post zal worden toegezonden . 

13. Jngeval een akte niet kan worden uit
gereikt , wordt daarvan binnen drie weken na 
de indiening der aanvraag door den Commis
saris der Koningin aan den aanvrager door 
tusschenkomst van den burgemeester met op
gave van redenen kennis gegeven. 

14. Alvorens de akte of het duplicaat in ge
bruik te nemen, moet de houder daarop zijn 
handteekening plaatsen. 

15. Van de verzending der akten of dupli
caten aan den ontvanger wordt op den dag, 
waarop de verzending plaats vindt, aanteeke
ning gehouden op een staat, ingericht volgens 
de in bijlage D dezer beschikking opgenomen 
modellen. 

16. De in den loop van het jaar onafgehaald 
gebleven akten en duplicaten worden door den 
ontvanger, tegen bewijs van ontvangst, vóór 
10 Januari daaraanvolgende aan den Commis
saris der Koningin teruggezonden. 

17. Een opgaaf van de voor het afgeloopen 
dienstjaar uitgereikte akten en duplicaten wordt 
vóór 1 September van ieder jaar door den 
Commissari s der Koningin aan den met de 
uitvoering van de Visscherijwet belasten Minis
ter gezonden, benevens vóór 15 Januari d.a.v . 
een opgaaf. van de onafgehaald gebleven akten 
en duplicaten. 

18. Zoodra het Departement van Landbouw, 
Nijverheid en Handel mededeeliog heeft ont
vangen van een vernordeeling tot de straf van 
ontzegging, ingevolge artikel 34 der Visscherij
wet, wordt hiervan onverwijld kennis gegeven 
aan den Commissaris der Koningin in de 
provincie eu- aan den burgemeester van de 
gemeente· waarin de veroordeelde woont . 

's-Gravenhage, 6 Mei 1911. 
De Minister voornoemd, (qef. ) A. S. TALMA. 
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BIJLAGE A. (Zie lid 2, der beschikking.) 

MODEL voor de aanvraag tot hef bekomen van 
een visch- . of hengelakte. 

Naam en voornamen van 
den aanvrager. 

Geboortejaar. 

Woonplaats(gemeente, dorp, 
straat of wijk en nummer). 

Verblijfplaats (1) (gemeente, 
dorp, straat of wijk en 
nummer). 

Beroep. 

----
Dienstjaar waarvoor de akte 

wordt verlangd. 

Prijs der akte 
groote vischakte . . f 2.50 

Soort 
der 

verlangde 
akte (:l) 

kleine vischakte voor 
het visschen met 
. . . . . . (3) 

hengelakte (voor het 
visschen met meer 
dan één hengel, de 
loop- of sleephen-
gel en de peur daar-
onder niet begre • 
pen) (4) . 

" 1.-

" 0.60 

Ondergeteekende verklaart dat bij niet is: 
veld- of boschwachter, beambte der marechaus
see, niet zijnde hulpofficier van Justitie, ambte
naar van Rijks- of gemeente-politie, beneden 
den rang van inspecteur der Rijksveldwacht 
of van commissaris van politie, beambte van 
den B.ijks- of provincialen waterstaat, of be
ambte van de domeinen, beneden den rang van 
hoofdopziener. 

De aanvrager verbindt zich de voor de akte 
verschuldigde kosten op de eerste kennisgeving 
te zullen voldoen. 

Aldus naar waarheid opgemaakt 

te . . . op . . . 19 . 

~Mmij... ..~ 

. (6) 

(1) Alleen dan in te vullen, als de aanvrager 
zijn woonplaats niet in het .Rijk heeft. 

(2) Door te halen wat niet verlangd wordt. 
(3) Voor zooveel het een kleine vischakte 

geldt, in te vullen den naam van het ééne ge-

oorloofde vischtuig, waarmede de aanvrager 
wenscht te visschen . 

(4) Voor het visschen met den loop- of sleep
hengel en de peur wordt geen hengelakte, doch 
een kleine visehakte vereischt. 

(5) Handteekening van den aanvrager. 
(6) Hier moet de vader of voogd zijn hand

~ee~e~ing plaatsen, indien de aanvrager minder
Jarig 1s. 

N .B. Deze aanvraag moet bij den B urgemeester 
van de gemeente, waarin de aanvrager woont of 
- zoo hij zijn woonplaats niet in het Rijk heeft -
verblijft, worden ingediend. Bij toezending per 
post te frankeeren. 

BIJLAOI<: B. (Zie n°. 4,. lid 2, der beschikking.) 

MODEL voor de aanvraag lot het bekomen van 
een duplicaat-visch- of hengelakte. 

Naam en voornamen van 
den aanvrager. 

Geboortejaa r. 

Woonplaats(gemeente,straat 
of wijk en nummer). 

Verblijfplants (1) (gemeente, 
straat of wijk en nummer). 

Beroep. 

DienstjaRr van de verloren 1 
geraakte akte. 

{ 

groote vischakte. 
Soort der verloren kleine vischakte voor het 
geraakte akte (2) visschen met. . . . . (3) 

hengel akte. 
-------

Nummer en dagteekening 1 
der verloren geraakte akte 
(zoo mogelijk in te vullen). 

Aldus naar waarheid opgemaakt 
te . . . op . . . . . . . 19 

door mij .... . ...... . . . ..... (4) 

(1) Alleen dan in te vullen, als de aanvrager 
zij::i woonplaats niet in het Rijk heeft . 

(2) Door te halon wat niet verlangd wordt. 
(3) In te vullen don naam van het vischtuig. 
(4) Handteekening van den aanvrager. 

N.B. Deze aan vraag moet bij den Burgemeester 
van de gemeente, waarin de aanvra,qer woont of 
- zoo hij. zijn woonplaats niet in lut Rijk heeft -
verblijft, worden i ngediend. Bij toezending per 
post te Jranlceeren. 



BIJLAGE C. (Zie n•. 7, lid 1 , en u•. 8 der beschikking.) 

MODEL VOOR DE VISOH- EN HENGELAKTEN (en duplicaten daarvan). 

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. 

GROOTE VISCHAKTE 

KLEINE VISCHAKTE 

HEN GELAKTE 
alle geoorloofde vischtuigen 

tot het visschen met 

meer dan één h engel 

geldig tot en met 30 Juni 1900 

{d e loop- of sleephengel en de peur is 
daaronder niet begrepen) 

IN HET GEHEELE RIJK. 

Voor 1 ), geboren in 

3 ) , straa t of wijk en nummer 

............... 2) 

wonende t 
(verblijvende) e 3) 

(Dupli caat) Uitgereikt den . 

De Cornmissa.1·is der Koningin in 

1) Naam en voornamen. 2 ) Geboortejaar van den houd er. 3 ) Alleen zoo noodig in te vullen. 

0:, 

< 
0 ~ 
0 t_,j .. .... 
N 

-= ..... 
<.O 

Q. ..... 
~ t-"' 
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Ool .. 
41 ... 
.c 
Q 

< 

Handteekening van den houder, ONTVANGEN voor recht de I f 2,50 
"'1'T.= 

Somma van t 0, 50 
To,B 

De Ontvanger der registratie en domeinen 

te ........ . 

N.B~ Deze akte zal niet gelden, dan nadat daarop de quitantie van den ontve.nger en de handfeekenin,q van den houder 
zal zijn geplaatst. 

De visscher moet de akte bij het visschen steeds bij zich hebben en haar aan de ambtenaren op de e<:rsfe vordering 
ter inzage verstrekken. Bij het visschen moeten de daarvoor vastgestelde bepalingen worden in acht genomen. (Zie 
de Visscherijwet en het Binneuvisscherijreglement). 

Aal of paling . 
Baars . 

VISCHSOORT. 

Barbeel . . . . . . 
Beek of regenboogforel . 
Bot. 
Rrasem 
Elft en fint 
Houting 
Karper. 
Meun . 
Sneep . 
Snoek . 
Snoekbaars 
Steur . 
Winde. 
Zalm 
Zeelt 

MAA1.' 
IN CM. (1) 

26 
18 (16) (2) 
40 
20 
16 
20 

geen 
26 
36 
26 (20) 
26 (20) 
40 (36) 
40 (36) 

160 
26 (20) 
40 
21 (18) 

GESLO'.l'EN TIJD (1) 

geen 
16 Maart 
23 April 
16 October 

tot en met 30 April. 
31 Mei. 

23 April 
21 Jnni " 
23 .November" 
23 April 
23 April 
23 April 
16 Maart 
23 April 
1 Juli 

23 April " 
16 Augustus " 
23 April 

geen 
14 }'ebr. (3) 

31 Mei. 
., 28 Febr. 
., 31 Dec. 

30 Juni. 
31 Mei. 

., 31 Mei. 
,, 30 April. 

31 Mei. 
,, 31 Aug. 

31 Mei. 
., 16 Oct. (4) 

31 Mei. 

(1) Visschen kleiner dan die maat (van de punt van den snnit tot het uiteinde van de staartvin) en die gevaugen 
in gesloten tijd, moeten onmiddellijk, nadat ze zijn opgehaald, weder in hetzelfde water worden vrijgelaten. 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel kan de gesloten tijden veertien dagen vroeger of later doen ingaan 
of doen eindigen. De hieromtrent genomen beschikking wordt in de Staatscourant geplaatst. . 

(2) De tusschen haakjes geplaatste getallen geven de maat aan gedurende twee jaar na het in werking treden der 
V isscherijwet. Il (3) Voor de regenboogforel geldt de gesloten tijd niet. 

(4) De gesloten tijd geldt alleen voor het visschen met de zalm- of elftzegen. 

=============!! 
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BIJLAGE D . (Zie n•. 15 der beschikking.) 

MODEL voor den staat te,· aanteekening -van door den Commissaris dei· Koningin 
verzonden akten of duplicaten. 

A. GROOTE VISCHAKTEN. 

D\enst- 1 No 
Dagteekening Jaar · 

Naam en I Geboorte- lW oon • of ver-1 
voorletters jaar blijfplaats Beroep 

der 
verzending. van de akte of 

het duplicaat . van den aanvrager. 

B. KLEINE VIS C HAKTEN. 

D!enst- 1 No § -~ 
Dagteekening Jaar · ~ ..., " 

der --- -..L...--1 ~] :.:l 

Naam en I Geboorte- , Woon: of ver-1 
voorletters jaar blijfplaats Beroep 

verzending. van de akte of g -~ 
het duplicaat. r:n ~ van den aanvrager. 

C. HENGEL AKTEN. 

Dienst-

1 1 

Naam en 1 Geboorte- ,Woon- of ver-/ No. Beroep 
Dagteekening jaar voorletters jaar blijf plaats 

der 
verzending. van de akte of 

1 

van den aanvrager. het duplicaat. 

i ., 
.5 .,, 
t 
~ 
~ 
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,._. 
<1l Volksbena- Van belang voor <1l Volksbena- Van belang voor s s 
E ederland - Latijnsche mingen, ge- de Zee-, Kust- E Nederland- Latijnsche mingen, ge- de Zee--, Kust-
es 

sche naam. 
westelijke en of Binnen- es 

sche naam . 
westelijke en of Binnen-"' 

1 

naam. plaatselijke ~ naa,n. plaatselijke 
bil visscherij . (1) ö namen, enz. v isscherij. (1) ö namen, enz. 

t> t> 

1. Zeeprik P et.romyzon ma- Zeelamprei Kust. 26. .Kabeljauw Gadus rnorrhna (jong) Gul Zee. 
rinus Moederprik 27. Wijting Gadus merlangu s Molenaar Zee en (Kust). 

2. Rivi erprik P etromyzon flu- Lamprei Kust en Binnen . 28. Koolvisch Gadus v irens Zee. 
viatili s N egenoog 29 . Stokvisch Merluccius vulga- R ake Zee. 

!l. Toon haai Mustelus vu lgaris Zee en (Kust). ris 
4. Doornhaai A?an thias vulga- Zee en (Kust). ' 30. Kwabaal Lota vulgaris Aalkwab (Kust) en Binnen . 

1'18 Aalpad 
fi . Vleet Raja batis Zee. Kwab 
ö. Rog Raja clavata Zee eu Kust. Kwabbe 
7. Pijlstaartrog Trygou pastiuaca Piolrog Kust . Merkor 
8. Steur Acipenser sturio (Zee), Kust en Puitaal 

Binnen . 31. Leng Molva vnlgaris Zee. 
9. Baa rs Perca flnviatilis (Kust) en Binnen . 3:.:!. Meun Motella mustela Zee. 

10 Zeebaars Labrax lupus Zee. 33. L om Brosmiu s brosm e Zee. 
ll. Pos Aceriua ceruua Post (Ku st) en Binnen. 34. Smelt Ammodytes !au- Zandaal Kust. 

Schele jongen ceolatus 
Schele pos 36. H eilbot Hippoglossus vul- Zee. 
Stekel pos gari s 

12. Snoekbaars Lucioperca saudra Sander (Kust) en Binnen. 36. Lange schar Rippoglossoides Zee. 
Spiering baars platessoides 

13. Koning van de Mullus surmule- Mul Zee. 37. Tarbot Rhombus maxi- Zee. 
poon tus mus 

14. IN oorsche Sebastes uorvegi- Zeebaars Zee. 38. Griet Rhombus laevis Zee. 
schelviscb cus 39. Schol Pleuronectes Zee en Kust. 

16. Horsmakreel Caraux trachurus Hors Zee. platessa 
Marsbanker 40. Tongschar Pleurouectes Zee . 

16. Zonuevisch Zenus faber Zee en (Kust). microcephalus 
17. Makreel Scomber scomber Zee en Kust. 41. Scha r Pleurouectes li - Zee en (Kust) . 
18. Pieterman Trachinus draco Zee en Kust. mauda 
19. Zeedonderpad Cottus scorpius Kust. 42. Bot Pleuronectes ft e- (Zee), Kust en 
20. Groote poon 'l' rigla hiruudo Knorhaan Zee. sus (BinnenJ. 

Roode poon 43. T ong Solea vulgaris Zee eu (Kust). 
Zeehaan 44. Meerval Silurus glauis W els Binnen. 

21. Kleine poon Trigla gurnardus Grauwe poon Zee. Val 
Poon Vischduivel 

22. Zeewolf Anarrh ichas Ju - Zee. 46. Karper Cyprinus carpio Blauwkarper (Ku st) eu Binnen. 
pus Boeren karper 

23. Puitaal Zoarces viviparus Moeraal Kust. H olland sche 
24. H arder Mugil chelo Herder Kust en (Binnen). karper 
26. Schelvisch Gad us aeglefinus Zee. (jong) Knol 

(1) Indien een visch voor moer dan één tak van visscherij van belang is, doch voor een daarvan van geringer beteekenis is, is de laat ste 
tusschen haakjes geplaatst. 
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...: ~I "' Volksbena- Van belang voor Volksbena- Van belang voor Ei 
Ei Nederland- Latijnsche mingen, ge- de Zee-, Kust-

Il 
Nederland- Latijnsche mingen, ge- de Zee-, Kust-

::, 
sche naam. 

westel~jke en of Binnen- sche naam. 
westelijke en of Binnen-C naam. plaatselijke naam. plaatselijke bJl 

visscherij. (1) visscherij. (1) ö namen, enz. namen, enz. 
p. 1 

Gekweekt: 
1 

52. Winde Leuciscus idus Hardkop (Kust) en Binnen. 
Edel karper in (ldus melanotus) Manviech 
drie variëtei- Meeuw 
ten: Wijnd 

1. Spiegelkar- Wind 
per of Karper- Windvoorn 
koning Gekweekt de 

2. Lederkarper variëteit: 
3. Schubkarper Goud winde Leuciscus idus 

46. Kroeskarper Carassius vulgaris Hamburger Binnen. var. melanotus 
Kruiskarper (ldus melanotus 
Maan karper var. miniatus) 
Steenkarper 53. Ruisch voorn Leuciscus ery - Rietvoorn Binnen. 
Kroes tbropht.halmus Roet 0:, 

Gekweekt de (Scardinius ery- Roetvoorn 
variëteit: throphthalmus) Ruisch :s: 

Goudvisch Carassius vulgaris Ruitvoorn t,j 

var. auratus 54. Zeelt Tinca vulgaris Louw (Kust) en Binnen . .... 
47. Barbeel Barbus vulgaris Barf (Kust) en .Binnen . -Barm co 

Berm Moethond -48. Grondel Gobio fluviatilis Govie (Kust) en Binnen . Mudhon i-< 
Grind Mudhond 
Groentje 

1 

Muidehond 
Grondeling Muithond 
Grondje Schoenmaker 
Grundje Slei 
Pocpegrondel Tinker 

49. .Blankvoorn Leuciscus rutilus Voorn (Ku st) en .Binnen. 55. Sneep Chonclrostoma- Kommel (Kust) en Binnen . 
50. Meun Leuciscus cepha- Dikkop (Kust) en Binnen . nasus Neusvisch 

lus · Dikkopvoorn Schoorsteen-
(Squalius cepha- Hesseling .. veger 
lus) Kopvoorn Snijdershoek 

Maan Steen meeuw 
Meeuw Tabaksrooker 
Meuning 56. Brasem Abramis brama Blei (Kust) en Binnen. 
Munne Bliek 
Viesvisch 57. Kolblei Abrarnis blicca Kolbliek (Kust) en Binnen. 

51. Serpeling Leuciscu s vulga- Gruis (Ku st) en Binnen. (l3li cca björkna) Koloog -ris Hesseling Platje ~ 

1 

(Squalius leucis- Springer 

1 

Platter c,:, 

cus) Viesvisch Puiloog 
Witvisch Witvisch 

(1) Indien een visch voor meer dan 
tusschen haakjes geplaatst. 

één tak van visscherij van belang is , doch voor een daarvan van geringer beteekenis is, is de laatste 
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Volksbena- Van belang voor "' Volksbena- Van belang voor s 
N ederland- Latijnsche mingen, ge- do Zee-, Kust- s Nederland- Latijnsche mingen, ge- de Zee-, Kust-
sche naam. 

westelijke en of Binnen -
;:, 

sche naam. 

1 

westelijke en of Binnen-naam. plaatselijke Q naam. plaatselijke 
visscherij . (1) 

bil 
visscherij . (] ) namen , enz. 0 namen, enz. 

> 
Alvertje Alburnu s lucidus Alfje Kust en Binnen. 68. 1 Haring Clupea harengus 1 Zee en Kust. 

Alft vor. Noord- (jong)Zeebliek 
Alvenaar zeeharing 
Alver var. Kustha- Panharing 
Ave! ring (jong) Bliek 
Bovenleuper- Ziebliek 

tien 69. Sprot Cl upea sprattus Schardijn Kust . 
Esseling 70. Elft Clupea alosa Dolhein Kust en Binnen. 
Halvertje Meivisch 
Hesseling (jong) Plas 
Moertje 71. Fint Clupea finta Dolhein Kust en Binnen. 
Nesteling Hein 
Overleupertien Meivisch 
Wewer (jong) Plas 
Witvisch 72. Aal of Paling Anguilla vulgaris Kust en Binnen . Geep Belone vulgaris (jong) Spion- (Zee) en Kust. 

netje 73. Zeepaling Conger vulgaris Zee en (Kust). 
Snoek Esox lucius (Kust) en Binnen . 74. Zeekreeft Homarus vulgaris Zee en Kust. 
Zalm (Winter- Salmo salar (jong) Ge- (Zee), Kust en 75. N oorweegsch e :N ephrops norve- Zee. 
zalm , Zomer streepte spie- Binnen. kreeft gicus 
zalm, Jacobs- ring 76. Rivierkreeft Astacus fiuviatilis Binnen. 
zalm, Hengst) 77. Garnaal Crangon vulgaris Kust. 

Zeeforel Salmo trutta Schotje (Zee), Kust en 78. Steurkrab Palaemom squilla Kust. 
Schotzalm Binnen. en serratus 

Beekforel Salmo fario Forel Binnen. 79. Strandkrab Carcinus maenas Kust. 
Re~en boogfo- Salmo irideus Binnen. 80. Zeekrab Cuncer pagurus Zee en Kust. 

re (komt 81. Zwemkrab Portun us holsatus Zee en Kust. 
alleen in ge- 8:.!. Strandgaper Mya arenaria Zeeker Kust. 
kweekten toe- 83. Rivier- of zoet- Unio- en Anadon- Binnen. 
stand voor) watermossel tasoorten 

Spiering Osmerus eperhi- Blauwe spie- Kust en Binnen. 84. Eetbare zand- Cardium edule Kokhaan Kust. 
DUS ring schelp Kokkel 

Spierling 85. Mossel Mytilus edulis Kust. 
Spjirring 86. Groote mantel Pecten maximus Zee. 

Houting Coregonus oxy- Aclelvisch Kust en Binnen. 87. Oester Ostrea edulis (Zee) en Kust. 
rbynchus 88. ·wulk 1 Buccinum unda- !Zee en Kust. 

Ansjovis Engraulis encra- Blauwneusje Kust. turn 
sicbolus 89. Alikruik Littorina littorea Kreukel Kust . 

(1) Indien een viscb voor meer dan één tak van visscherij van belang is, doch voor een daarvan van geringer beteekenis is·, is de laatste 
tusschen haakjes geplaatst. 
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A 1 p h a b e t 1 s e he. o p g a a f d e r be n a m i n ge n. 

Aalkwab. 30 harder . 24 molenaar . 27 sneep 55 
aal of paling 72 hardkop 52 mossel 83, 85 snijdershoek. 55 
aalpad . 30 haring 68 mudhon 64 snoek. 60 
adelvisch . 66 heilbot . 36 mudhond. 64 snoekbaars . 12 

1 alfje . 68 hein 71 muidehond . 64 spiegelkarper . 45 
alft 68 hengst -. 61 rnuithond. 54 spiering . . . 66 
alikruik 89 herder . 24 mul 13 spieringbaars . 12 
alven aar 68 hesseling . 50, 51, 68 munne . 50 spierling 66 
alver. 68 hollandsche karper 46 spionnetje. 59 
alvertje. 68 hors 16 Negenoog 2 spjjrring 65 
ansjovis 67 horsmakreel. 16 nesteling . 68 sprmger 51 
ave l 68 houting 66 nensvisch. 65 sprot. ·69 

noordzeeharing : 68 steenkarper . 46 
Raars. 9 Jacobszalm . 61 noorscheschelvisch 14 steenmeeuw. 55 
barbeel. 47 noorweegsche stekelpos . 11 
barf . 47 Kabeljauw 26 kreeft 75 steur . 8 
barm. 47 karper 45,16 steurkrab . 78 
bcekforel . 63 karperkonicg . 5 Oester 87 stokv iech . 29 
berm. 47 kleine poon . 21 overleupertien. 68 strandgaper . 8.! 
blankvoorn . . . 49 knol . 45 strandkrab 79 
blauwe spiering . 65 knorhaan . 20 Paling of aal . 72, 73 
blauwkarper . .. 45 kokhaan 84 panr.aring. 68 Tabaksrookcr . 55 
blauwneusj e. 66 kokkel . 84 pielrog .. 7 tarbot 37 
blei 56, 57 kolblei . 57 pieterman 18 tinker 54 
bliek. . 56, 68 kol bliek 57 pijlstaartrog 7 tong . 43 
boeren karper 45 koloog 57 plas 70, 71 tongschar . 40 
bot. 42 kornmeJ, 55 platje. 57 ioonhaai 3 
bovcnleupertien . 58 koning van de platter . 57 
brasem. 68 poon. 13 poepegrondel 48 Val ... 44 
Dikkop. 50 

koolvisch . 28 poon. 20, 21 viesvisch . 50, 51 
d ikkop voorn 60 

kopvoorn . . 50 pos. 11 vischduivel . 44 
krab . 78, 79, 80, ~1 post 11 vleet. 5 dolhein. 70, 71 kreeft . . 74, 75, 6 prik 1, 2 

doornhaai. 4 kreukel. 89 puiloog . 67 
voorn . 49, 53 

Edelkarper . 45 
kroes. 46 puitaal . . 23, 30 

Wels. 44 kroeskarper. 46 
eetbare zr.ndschelp 84 kruiskarper . 46 Regenboogforel . 64 

wewer . 58 
elft 70 kustharing , 68 wijnd. 62 
esseling. 58 rietvoorn . . . . 53 wijting . 27 kwab .. 30 rivierkreeft . . . 76 

kwabaal 30 rivier- of ioetwa-
wind .. 52 

Fint. 71 kwabbe. 30 termossel . 83 
winde 52 

forel . 62,63, 64 windvoorn 52 
rivierprik. 2 winterzalm . 61 

Garnaal. 77 Lamprei 1, 2 roet 63 witvisch 51, 57, 58 
geep . 59 lange schar . 36 roetvoorn. 68 wulk. 88 
gestreepte spiering 61 lederkarper . 45 rog . . . ö, 7 
goudvisch. . 46 leng . ~1 roode poon . 20 Zalm. 61 
goudwinde . 62 lom . 33 rui sch .. . 53 zandaal. 34 

louw . 54 ruischvoorn . 63 govie. 48 ruitvoorn. 5~ 
zand schelp 84 

grauwe poon 21 zetJbaars 10, 14 
griet. 38 Maan. 50 zeebl ick 58 
grind. 48 maankarper . 46 Sander . 12 zeedonderpad . 19 
groentje 48 makreel. 17 schar. 36, 41 zeeforel. 62 
grondel. 48 mantel . 86 schardijn . . . 69 zeehaan 20 
grondeling 48 manvisch. 62 schele jongen . 11 zeeker 8.! 
grondje ... 48 marsbanker . 16 schele pos .. 11 zeekrRb. 80 
groote mantel. 86 meerval. 44 s0helvisch. 14, 25 zeekreeft 75 
groote poon . 20 meeuw . . 50, 52 schoenmaker 64 zeelamprei 1 
gruis .. 51 meivisch , 70, 71 schol . .... . 39 zeelt . 64 
grundje. 48 merkor. 30 schoorsteenveger. 66 zeepaling 73 
gul. 26 meun . . 32, 50 schotje . . . 62 zeeprik . 1 

meuning 50 schotzalm. 62 zeewolf. 2:.1 
Haai. 3, 4 moederprik . 1 schubkarper 45 zoetwatermossel . 83 
hako . 29 moeraal. 23 serpeling . 61 zomerzalm 61 
halvertje . 58 moertje 58 slei. 64 zonnevisch 16 
hamburger 46 moetboud. 64 smelt 34 zwemkrab. 81 

's Gravenhage, 6 .Mei 1911. 

1911. 

De Minüfer voornoemd, (get. ) A. S. TALMA. 

10 
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6 M ei 1911. MISSIVE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Gedepu
teerde Staten der provinciën, betreffende 
vrijdom van briefport. 

Het komt voor, dat burgemeesters door tus 
schenkomst van ambtenaren, b .v. gemeente
veldwachters, met wie door hen onder genot 
van vrijdom van port kan worden gecorres
pondeerd, stukken aan belanghebbeRden, voor 
de correspondentie met wie de vrij stelling niet 
ge\dt, doen toekomen, en aldus een ongeoor 
loofd gebruik maken van de bestaande vrij 
stelling. De Minister van W aterstaat, die bij 
schrij ven van 29 April j.l., n°. 1640, afdeeling 
P osterijen en Telegrapbie, mijne aandach t op 
bovenomsch reven aangelegenheid vestigt, ver
zoekt mij maatregelen te nemen, ten einde eene 
richtige toepassing van de aan Gemeen tebe
sturen en hunne ambtenaren ve rleende vrij
dommen te verzekeren . 

Ter voldoening aan dit verzoek, noodig ik 
Uw college uit te dezer zake het noodige te 
willen verrichten. 

6 M ei 1911. MISSIVE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Commissa
ri ssen der Koningin , betreffende het onder· 
zoek van verlofgangers der militie te land. 

Blijkens enz. 
Door een der Militiecommissarissen wordt 

in zijn verslag opgemerkt, dat enkele verlof
gangers gedurende de inspectie niet waren 
voorzien van hunne zakboekjes , als gevolg van 
de omstandigheid, dat deze door de korpsen 
waren opgevraagd. Behalve dat bedoelde ver
lofgangers n iet in staat waren te voldoen aan 
het voorschrift, dat het zakboekje bij de inspec
tie dadelijk moet kunnen worden vertoond, 
gaf het ontbreken van de zakboekjes boven
dien ,ianleiding tot ongerief en opon thoud. 
Van de aanwezige kleeding- en uitrusting
stukken der betrokken verlofgangers moest 
nu aanteekening gehouden worden, ten einde 
later, na terugontvangst van de zakboekjes, 
d ie aanteekeningen met de boekjes te kunnen 
vergelijken. 

In overleg met den Minister van Oorlog heb 
ik de eer U HoogEdelGestrenge te verzoeken 
de Burgemeesters in we provincie uit te 
noodigen bij het toezenden van zakboekJes 
aan de Korpsen te verzoeken, dat do zakboekjes 
op zoodanig tijdstip worden teruggezonden, 
dat ,dj ter inspectie kunnen worden vertoond. 

Door een wer ambtgenooten is aan mij 
het voorstel gedaan dat, met afwiJking van 
de brieven van mijn Departement van 12 April 
1876, n°. 34, 4de Afdeeling, en van 22 April 

1887, n•. 670, afdeeling Militie en Schutterijen, 
(VAN MAANEN's V erzameling jaargang 1876, 
n°. 730 en jaargang 1887, n°. 1327), in het 
vervolg de afschriften der openbare kennis
gevingen betreffende het onderzoek en het 
nader onderzoek, alleen door den secretaris 
voor gelijkluidend afschrift worden geteekend 
en de op die afschriften te stellen verklaring 
nopens de wijze, waarop de kenn isgeving heeft 
plaats gehad, worde gedaan alleen door den 
Burgemeester. 

Met bedoeld voorstel kan ik mij vereenigen . 

D i J{ inister van Binnenlandse/ie Zaken, 

Voor den Minister , 

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

8 M ei 1911. TIE SLUJT van den Minister van 
Oorlog tot wijziging van de Landweer
in structie II. 

De Minister van Oorlog : 
Gezien het K oninklijk besluit van 22 Maart 

1911 (Staatsblad n°. 97), aldus luidende, enz. ; 
Brengt voorschreven Koninklijk besluit, door 

deze, ter algemeene kennis ; 
En beeft goedgevonden, tevens te bepalen : 
§ 9 der beschikking van 27 eptember 1904, 

V ilde afd., n°. 212 - de Landweerinstructie 
II - voorkomende in de Ned,rlandsche Staats
courant van 6 October 1904, n°. 233, wordt 
gelezen als volgt : 

De commandeerende-officier van het land
weerdepot, dan wel van hot korps of het 
troependeel, waarbij zich dienstplichtigen aan
melden ter voldoen ing aan de in art. 7 ver
vatte bepaling, geeft van die aanmeldingen 
zoodra doenlijk en rechtstreeks kennis aan het 
Departement van Oorlog. 

's Gravenhage, 8 Mei 1911. 

Voor den :\'Iinister, 

De Secretaris-Generaal, (get. ) DE BRUYN. 

8 Mei 1911. ARREST van den Hoogen Raad . 
Blijkens de omschrijving van art. 2 der 

V erordening tegen de openbare ontucht 
in de gemeente Maastricht valt onder de 
verbodsbepalingen van art. 1 het beschik 
baar stellen tot het plegen van ontucht 
van elk buis, erf of andere plaats, ook al 
wordt daarbij de openbaarheid vermeden 
en het publiek er niet toegelaten. 

Een dergelijk verbod reikt verder dan 
de bevoegdheid aan den gemeentelijken 
wetgever toegekend. 

De H ooge Raad enz. ; 
Gelet op het middel van cassatie door den 
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requirant voorgesteld bij memorie, luidende : 
Schending door verkeerde toepassing van 

art. 135 der gemeentewet en daardoor niet
toepassing van art. 2 j•. de artt. 1 en 8 der 
verordenicg tegen de openlijke ontucht, vast• 
gesteld door den Raad der 11, emeente Maas
tricht, den 15 .Febr. 1909, n°. 588; 

Gelet op de bestrijding van het beroep, on
mens de gerequireerde, bij contra-memorie; 

Overwegende, dat bij het bestreden vonnis 
der Rechtbank, van de aanklacht, ten laste 
van de gereq nireerde, met hare schuld daar
aan, is bewezen verklaard, dat zij gedurende 
een tijdsbestek vallende ongeveer in de zes 
maanden onmiddellijk voorafgaande aan den 
28 Oct. 1910, te Maastr icht in het door haar 
bewoonde huis, gelegen aan de H elst raat n°. 
33, waarin door haar een sigarenwinkel werd 
gedreven, aan de bij haar in dienst zijnde J. 
C. A ., geboren :'14 Juni 1883, bij herhaling 
gelegenheid heeft gegeven tot het hebben van 
vleeschelijke gBmeenschap met mannen, waar
mede zij niet was gehuwd, op een karrier van 
voormeld hu is, op welke kamer een bed stond , 
hebbende zij beklaagde (nu gereq uireerde) in 
voormeld tijdsbestek: 1 °. cenmflal aan A . -;_ 
gelegenheid gegev~n om op eene kamer, waar
op een bed stond, met voormelde A., waar
mede hij niet was gehuwd, zich af te zonde
ren en vleeschelijke gemeenschap met di e 
vrouw te hebben , 2°. eenmaal aan W . P. ge
legenheid gegeven om op eene kamer, waarop 
een bed stond, zich met A. , waarm ede hij 
niet was gehuwd, af te zonderen en vleesche
lijke gemeenschap met die vrouw te hebben; 

dat de Rechtbank vervolgens heeft verklaard , 
dat die bewezen feiten in de gemeente Maas
tricht zijn verboden bij art. 1 j•. 2, en straf
baar gesteld bij art. 8 der verordening tegen 
de openlijke ontucllt van 15 F ebr. 1909, n°. 
588, maar aan die bepalingen de r verordening 
verbindende kracht moet worden ontzegd, om
dat zij niet enkel betreffen de openbare zede
lijkheid en gezondheid, doch mede de belan
gen der personen, welke bij die verordening 
in bescherming worden genomen met betrek
king tot hunne bijzondere zedelijkheid en ge
zondheid, daar immers die bepalingen ook be
perken de v rijheid der ingezetenen binnen 
hun huis, erf of plaats buiten alle openbaar
heid, vermits zij_ het beschikbaar stellen voor 
anderen geheel algemeen verbieden, terwijl 
ook de toevoeging aan het verbod, dat moet 
zijn gehandeld "uit winstbejag" of "bij her
ha ling" niet medebrengt, dat met die beschik
baarstelling eenige openbaarheid, noch de huis
houding der gemeente zou zijn gemoeid, -

waarna do Rechtbank de gereq uireerde ter zake 
van die feiten van alle rechtsvervolging heeft 
ontslagen ; 

0 . dat ter toelichting van het tegen deze 
beslissing gerichte middel van cassat ie door 
den requirant in hoofdzaak is aangevoerd het 
in art. 2 der voormelde verordening ornsch reven 
feit van het voor anderen beschikbaar stellen 
van een huis, erf of andere plaats tot het on
derling plegen van ontucht, van karakter 
verandert wanneer die handeling geschiedt 
,.uit winstbejag" of "bij herhaling" en daar
door wordt eer. stelselmatig zedenbederf, waar
van de pleger niet blijft binnen de sfeer van 
zijn individueel zedelijk leven, doch de rechts
goederen van anderen en van de gemeenschap 
aanrandt, zoodat verbieden daarvan betreft de 
openbare zedelijkheid en orde ; 

0. hieromtreot : 
dat de voormelde verordening der gemeente 

Maastricht , vastgesteld door den raad dier ge
meente den 15 Febr. 1909, n°. 688, tot opschrift 
heeft: ,,Verordening tegen de openlijke on 
tucht", en de genoemde artikelen daarvan 
luiden: 

Art. 1. ,.Het is verboden een openlijk hu is 
van ontucht te houden of tot het houden daar
van op eenige wijze mede te werken" . 

Art. 2. ,.Onder het honden vsn een openlijk 
huis van ontucht wordt ve rstaan het uit winst
bejag of bij herhaling voor andBren beschik
baar stellen van een huis, erf of andere plaats 
tot het onderling plegen van ontucht, ouvor
sch illig onder welke benaming zor,çianige ge
legenheid wordt aangedu id of onder welken 
vorm de beschikbaarstelling plaats vindt", 

terwijl bij art . 8 straf is gesteld op overtre
ding dezer bep!llingen ; 

dat uit den tekst van voormeld art. 2 al 
aanstonds blijkt dat het ve rbod van art . l slechts 
in zoover op de bo··engomelde bewezen ver
klaarde feiten toepasselijk is, als in art. :.! onder 
hei houden rnn een openlijk huis van ontucht 
wordt verstaan het bij herhaling plegen der 
daar omschreven handeling, en hiervan het 
gevolg is, dat thans ook alleen behoort te wor
d~n onderzocht of ten aanzien van dit verbod 
door de Rechtbank ten onrechte aan de voor
melde artikelen verbindende kracht is ontzegd ; 

dat dit onderzoek in de eerste plaats leert, 
dat de Raad der gemeente Maastricht, blijkens 
het verhandelde ter in zijne ve rg~dering van 
den 5 en 15 Febr. 1909, bij het vaststellen der 
verordening, in overeenstemming met het daar
aan gegeven opschrift, uitsluitend heeft op het 
oog gehad de bevordering der openbare zede
lijkheid in de gemeen te, zoodat die verorde-

1()~ 
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ning niet betreft de handhaving der openbare 
orde of gezondheid in de gemeente noch hare 
huishouding; 

dat verder uit de omschrijving door den 
Raad in voormeld art . 2 gegeven, van hetgeen 
hij verstaat onder het houden van een open
lijk huis van ontucht. blijkt, dat daarvoor niet 
wordt vereischt, dai het beschikbaar gestelde 
huis , erf of de andere plaats, voor het publiek 
toegankelijk zij, of dat daarbij eenige andere 
eisch van openbaarheid wordt gesteld, zoodat 
de Raad daaronder mede begrijpt het beschik
banr stell en tot het plegen va)l ontucht van elk 
huis, erf of andere plaats, ook al wordt daarbij 
de openbaarheid vermeden en het publiek er 
niet toegelaten; 

dat wel in de gegeven omschrijving, voor 
zooveel voor deze zaak van belang, nog de 
eisch wordt gesteld·, dat het beschikbaar stellen 
moet zijn geschied bij herhaling maar de toe
voeging van dit vereischte het gegeven verbod 
niet maakt, tot een voorschrift van openbare 
zedelijkheid, omdat de omstandigheid dat de 
dader handelt bij herhaling, niet noodwendig 
aan de verboden handeling ruchtbaarheid of 
openbaarheid geeft, noch haar op andere wijze 
mei de openbare zedelijkheid in strijd brengt, 
zoodat ook die toevoeging niet belet, dat het 
verbod, in de artt. 1 en 2 der voormelde ver
ordening .te dien aanzien gegeven, verder reikt 
dan de bevoegdheid bij art.136der Gemeentewet 
aan den gemeentelijken wetgever toegekend; 

dat bijgevolg dE.> Rechtbank terecht aan die 
bepalingen, voor zoover op de bewezen ver
klaarde feiten toepasselijk, verbindende kracht 
beeft ontzegd en de gerequireerde van alle 
rechtsvervolging ontslagen, en het tegen die 
beslissing gerichte middel alzoo is ongegrond; 

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

9 Mei 1911. BESLUIT van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken tot wijziging van 
het besluit van den Minister van Binnen
landsche Zaken van den 16den Juli 1907, 
houdende vaststelling van de voorschriften 
bedoeld in art. 1 van het Koninklijk be
sluit van 29 Juni 1907 (Staatsblad ·no, 166). 

De Minister van Binnenlandsche Zaken ; 
Gelet op art. 1 van het Koninklijk besluit 

van 29 Juni 1907 (Staatsblad n°. 166), en op 
de beschikking van den Minister van Binnen
landsche Zaken, dd. 16 Juli 1907; 

Gezien het advies vun den Centralen Ge
zondheidsraad , dd. 1 Mei 1911, n•. 704/2; 

Heeft goedgevonden : 
te bepalen, dat in de bij bovengenoemde be-

schikking vastgestelde voorschriften de vol
gende wijzigingen worden gebracht : 

Sub 4°., onder A, wordt gelezen als volgt: 
"Kresolzeepwater, versch bereid door één 

volumen l,:resolzeepoplossing der Nederland
sche Pharmacopee, 4de uitgave, te mengen 
met 19 volumina zuiver water. De vloeistof 
bevat ongeveer :.l ½ procent ruw kresol. Bij 
voorkeur worde van warme oplossingen ge
bruik gemaakt." 

,.Voorwerpen , ontsmet met kresolzeepwater, 
worden nabehandeld met gewoon water ." 

Het 6de lid van § 1, sub B, wordt gelezen 
als volgt: 

,,Voorwerpen, welke schade zouden lijden, 
of wel geheel bedorven zouden worden door 
den waterdamp in een ontsmettingsoven of 
door koken, zooals pelswaren, lederwerk, in
gebonden boeken, sommige kleedingstukken 
enz., kunnen behandeld worden of in een be
paaldelijk daartoe aangewezen toestel, goed
gekeurd door den inspecteur, krachtens de 
Gezondheidswet belast met het toezicht op de 
handhaving van de wettelijke bepalingen be
treffende besmettelijke ziekten, of door ze 
overvloedig met eene oplossing van formalde
liyde te bestuiven (door middel van een spray
apparaat) en daarna flink te borstelen." 

De eerste zinsnede van § 7 wordt gelezen 
als volgt: 

"Het ruimwater, zoomede het verdere aan 
boord aanwezige water, wordt, indien en voor 
zoover zulks noodig wordt geacht, overeen
komstig het bepaalde in § 6 ontsmet en ver
volgens, doch niet eerder dan na verloop van 
ten minste 6 uren, buiten boord gepompt." 

Deze beschikking zal in de Nederlandsche 
Staatscourant worden geplaatst. 

's Gravenhage, 9 Mei 1911. 

10 J1ei 1911. 
dienst 
S. 124. 

(get.) HEEMSKERK. 

BESLUIT, tot regeling van den 
der Rijkslandbouwproefstations. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . 

Op de voordr8cht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 3 Maart 
l!lll, Directie van den LRndbouw, no. 1636, 
afdeeling V; 

Overwegende, dat wijziging van het Konink
lijk besluit van 19 Augustus 1907 (Staatsblad 
n°. 236), houdende vaststelling van een Regle
ment voor de Rijkslanélbouwproefstations, 
wenschelijk is: 

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 April 1911, n•. 13) ; 
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Gelet op het nader rapport van Onzen voor• 
noemden Minister van 6 Mei 1911, Directie 
van den Landbouw, n•. 4151, afdeeling V ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

1. Algem.eene bepalingen. 

Art. 1. Dit besluit verstaat door: 
a. Minister, Minister van Landbouw , Nij · 

verheid en Handel ; 
b. Directeur-Generaal, Directeur-Generaal 

van den Landbouw. 
2 . In de door Ons aan te wijzen gemeen• 

ten zijn Rijkslandbonwproefstations gevestigd. 

2. Van het pet·soneel. 

3 . Aan het hoofd van ieder Rijkslandbouw• 
proefstation staat een directeur. 

4 . De directeuren van de Rijkslandbouw
proef~tations worden door Ons benoemd, ge
schorst en ontslagen . 

Omtrent de benoeming en het ontslag van 
de directeuren wordt de in artikel 17 bedoelde 
Commissie van advies geboord. 

5. De ambtenaren bij de .Rijkslandbouw
proefstations worden door Ons benoemd, ge• 
schorst en ontslagen. 

Omtrent de benoeming en het ontslag van 
de vaste ambtenaren wordt de in artikel 17 
bedoelde Commissie van advies en, voor zoo
ver de hoofdambtenaren betreft, ook het in 
Rrtikel 10 bedoelde College van directeuren 
gehoord. 

6 . De beambten en vaste bedienden bij de 
Rijkslandbouwproefstations worden , den be
trokken directeur gehoord, door Onzen Minis
ter benoemd, geschorst en ontslagen . 

7. De tijdelijke bedienden bij de Rijksland
bouwproefstations worden, na machtiging van 
Onzen Minister, door den betrokken directeur 
benoemd, geschorst en ontslagen . 

8 . De directenren, ambtenaren en beambten 
bekleeden geen ander ambt en oefenen geen 
beroep uit zonder toestemm ing · van Onzen 
Minister. 

9 . De instructiën van de directenren, amb• 
tenaren en beambten worden vastgesteld door 
Onzen Minister. 

De instructiën van de bedienden worden 
vastgesteld door het College van directeuren 
en onderworpen aan de goedkeuring van Onzen 
Minister . 

10. De directeuren vormen een College. 
De voorzitter van het College van directeu• 

ren wordt door Onzen Minister, nadat het 
College in de gelegenheid is gesteld eene aan• 
beveling van twee personen uit zi,in midden 

in te dienen, voor den tijd van drie jaren be
noemd. 

11 . De voorzitter belegt ten minste twee
maal in het jaar en v.erder zoo dikwijls hij 
het noodig oordeelt of ten minste twee leden 
het schriftelijk aanvragen, eene vergadering 
van het College van directeuren. 

In het laatste geval belegt hij de vergade
ring binnen veertien dagen na ontvangst der 
aanvrage. 

12. Indien een directeur verhinderd is eene 
vergadering bij te wonen, kan hij voor de be· 
b:mdeling van een of meer zaken worden ver
vaagen door een door hem aan te wijzen amb
tenaar bij het onder zijn beheer gestelde Rijks
landbouwproefstation . 

13. Alle besluiten worden bij volstrekte 
meerderheid van Etemmen genomen. 

Bij staking van stemmen beslist over zaken 
de stem van den voorzitter , over pérsonen 
het lot. 

14. Het huishoudelijk reglement en het re• 
glement van orde worden door het College 
van directeuren vastgesteld en aan de goed
keuring van Onzen Minister onderworpen. 

15 . Van het tijdstip en de plaats van 
iedere vergadering, de punten van behan
deling en de genomen besl uiten wordt ken
nis gegeven aan den Directeur-Generaal en 
aan de in artikel 17 bedoelde Commissie van 
advies. 

16. Het College van directeuren is bevoegd 
zich door de ambtenaren en beambten te doen 
voorlich ten. 

3. Van de Commissie van advies. 

17. In de zorg voor eene richtige vervul
ling van de taak der Rijkslandbouwproefsta• 
tions wordt Onze Minister bijgestaan door 
eene Commissie van advies van ten minste 
negen leden, die door Ons worden benoemd, 
geschorst en ontslagen en uit wier midden 
door Ons een voorzitter wordt aangewezen. 

18. Om de twee jaren treedt een derde van 
de leden af, volgens een door Onzen Minister 
vast te stellen rooster. 

19. Die ter vervulling van eene tusschen-•• 
tijds opengevallen plaats is benoemd, treedt af · 
op het tijdstip, waarop degeen, in wiens plaats 
hij is benoemd, zon moeten aftreden. 

20. Aan de Commissie wordt een secretaris . 
toegevoegd, die door Ons, nadat de Commissie 
in de gelegenheid is gesteld eene aanbeveling: 
van twee personen in te dienen, wordt benoemd 0 

geschorst en ontslagen. 
De secretaris wordt benoemd voor den tijd 

van zes jaren. 
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21 . De se<.:retaris geniet ve rgoed ing voor 
bureaukosten tot een bedrag, te bepalen door 
Onzen Minister , de Commissie gehoord. 

22. De instructie v-an den secretaris wordt 
door de Commissie vastgesteld en aan Onzen 
Mini ste r medegedeeld. 

23. De voorzitter belegt eene vergadering 
van de Commissie zoo dikwijls bij het noodig 
oordeelt of ten minste twee leden het sch rif
telijk aanvragen. 

In het laatste geval belegt bij de vergade
ring b innen veertien dagen na ontvangst der 
aanvrage. 

24. De Directeur-Generaal wordt in den re
gel tot het bijwonen van de vergaderingen 
uitgenoodigd . 

25. De artikelen 13 en 14 zijn op de Com
missie van toepassing. 

26. _Ue Commissie houdt zich door gere
geld bezoek op de hoogte van den gang van 
zaken ann de Rijkslandbouwproefstations. 

27 . De Commissie dient Onzen Minister 
van bericht en raad omtrent: 

a. de ontwerp-begrooting van de uitgaven 
voor den dienst der Rijkslandbouwproefsta
tions; 

b. de voorstellen van het College van direc
teuren betreffende onderzoekingen en proef
nemingen, bedoeld in artikel 36 sub a; 

c. alle andere door Onzen Minister in hare 
handen gestelde aangelegenheden. 

28. De Commissie doet aan Onzen Minis
ter de voorstellen en mededeelingen, welke zij 
in het belang der Rijkslandbouwproefstations 
wenscbelijk oordeelt. 

29. De leden van de Commissie hebben te 
allen tijde toegang tot de Rijkslandbouwproef
stations. 

30. De foder; van de Commissie zijn bevoegd 
zich door het personeel bij de Rijkslandbouw
proefstations te doen voorlichten. 

31 . De Commissie ontvangt mededeeling 
van alle, door Onzen Minister genomen be
slissingen, waarvan de ke;nis geacht kan 
worden van belang te zijn voor de uitoefening 
van bare taaie 

32. De Commissie kan een dagelijkscb be
stuur, bestaande uit den voorzitter met een 
of meer der andere leden, belasten met de 
uitvoering van de werkzaamheden, aangewe
zen bij het huishoudelijk reglement. 

33. Het dagelijksch bestuur is wegens zijne 
handelingen aan de Commissie verantwoor
ding schuldig en geeft te dien aanzien alle 

.door de Commissie verlangde inlichtingen. 

4. Van het toezicht. 

34. Het toezicht op de Rijkslandbouwproef
stations wordt uitgeoefend door of vanwege 
den Directeur-Generaal. 

5. Van de werkzaamheden. 

35. Voor den dienst der Rijkslandbouwproef
stations kan het Rijk door Onzen Minister 
worden verdeeld in kringen. 

36. De werkzaamheden van de Rijksland
bouwproefstations bestaan in : 

a. het verrichten van onderzoekingen en 
het leiden en uitvoeren van proefnemingen in 
het belang van den landbouw ; 

b. het op aanvrage onderzoeken van produc
ten van landbouw en van daarvoor benoodigde 
grondstoffen; 

c. het opsporen van vervalschingen van vee
voeder, meststoffen en zaaizaden. 

Zij verrichten voorts alle hun door den 
Directeur-Generaal opgedragen werkzaam
heden. 

37. Een of meer Rijkslandbouwproefstations 
kunnen door Ons bij uitsluiting worden be
last met bepaalde van de in artikel 36 ge-
noemde werkzaamheden. · 

38. Jaarlijks vóór 1 November worden door 
het College van direct~uren bij den Directeur
Generaal de voorstellen ingediend omtrent de 
in het volgende jaar aan te vangen of voort 
te zetten onderzoekingen en proefnemingen, 
bedoeld in artikel 36 sub a. 

39. De methoden, volgens welke de onder
zoekingen, bedoeld in artikel 36 sub b, geschie
den, worden, op voorstel van het College van 
directeuren, door Onzen Minister vastgestel d 
en, voor zooveel de landbouw en de handel 
bij de kenn is daarvan belaag hebben, tijdig 
in de Staatscourant medegedeeld. 

40. Alles, wat verband houdt met de u it
voering van de onderzoekingen en opsporin
gen, bedoeld in artikel 36 sub b en c, wordt 
geregeld bij een reglement, vast te stellen door 
Onzen Minister, het College van directeuren 
geboord. 

41. Onze Minister geeft regelen, volgens 
welke de uitkomsten van onderzoekingen, 
proefnemingen en opsporingen zullen worden 
openbaar gemaakt. 

42. Voor zoover de in artikel 36 bedoelde 
onderzoekingen en proefnemingen geschieden 
op aanvrage van bijzondere instellingen of 
personen, kan vergoeding van kusten worden 
geheven tot een door Onzen Minister vast te 
stellen bedrag . 

De wijze van invordering en verantwoor-
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ding dezer bedragen wordt geregeld door On
zen Minister. 

43. Met het in werking treden van dit be
sluit vervalt het Koninklijk besluit van 19 
Augustus 1907 (Staatsblad n°. 235). 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Siaatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den .Raad van State. 

Het Loo, di,n lOden Mei 1911. 
(get. ) W 1 L H E L MI N A. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(gel.) A. S. TALMA. 

(Uitgeg. 23 M ei 1911.) 

10 M ei 1911. BESLUIT. 
Bouwverbod uit kracht van art. 27 Wo

ningwet. 
De beslissing over de vraag, wat naar 

dit artikel onder "naaste toekomst" is te 
verstaan, behoort geheel aan den gemeen
teraad. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
G. SOETBR te Breda en C. M. G. NIERAAD 
te Arnhem, als Directeuren der Naamlooze 
Vennootschap "Bredasche J3ouwgrondmaat
schappij" gevestigd te Breda, tegen het besluit 
van Gedep. Staten van Noordbrabant , dd. 11 
Augustus 1910, G. S. n°. 68, waarbij is goed
gekeurd het besluit van den Raad der gemeente 
Ginneken c.a. van 14 Mei 1910, voor zooverre 
daarbij een bouwverbod is gelegd op gedeelten 
der perceelen, kad. bek. Gem. G inneken, Sectie 
H. n°. 1170 en 1065 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
19 April 1911, u0 • 61; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 6 Mei 1911, n°. 3256, 
afd . Volksgezondheid en Armwezen ; 

Overwegende, dat, nadat de Raad der ge
meente Ginneken c.a. bij besluit van 12 Maart 
1910 onder andere gedeelten van bovengemelde 
perceelen bad aangewezen als grond, welke in 
de naaste toekomst voor dèn aanleg van straten 
en een of meer pleinen bestemd is, hij bij be
sluit dd. 14 Mei 1910 onder andere op boven
gemelde perceelsgedeelten een bouwverbod 
beeft gelegd, welk besluit bij besluit van Ge
dep. Staten dd. 11 Augustus l!ll0, n°. 68, is 
goedgekeurd ; 

dat van het besluit va'.! Gedep. Staten boven
gemelde Directeuren der NMmlooze Vennoot
schap, ,, Bredasche Bouwgrondmaatscbappij" 

bij Ons in booger beroep zijn gekomen, aan
voerende, dat de perceelen kad. bekend ectie 
R. n°. 1170 en 1065 tijdens het Raadsbesluit 
dd. 14 Mei 1910 ten name stonden en ook 
thans het eigendom zijn van de Bredascbe 
Bouwgrondmaatscbappij; dat dit Raadsbesluit 
is goedgekeurd bij besluit van Gedep. Staten 
van N oordbrabant dd. 11 Aug. 19IO, terwijl 
verzoekers niet tijdig genoeg kennis gekregen 
hebben van den administratieven gang van 
zaken, daardoor buiten hun wil verzuimd heb
ben bij Gedep. Staten hunne bezwareu tegen 
dit raadsbesluit in te dienen; dat zij zich thans 
echter mei hun ernstige bezwaren wenden tot 
de Kroon en de vern ietiging van dit Raadsbe
sluit wegens strijd met de wet verzoeken; 
dat art. 27 der Woningwet den Gemeenteraad 
de bevoegdheid geeft tot een bouwverbod "in 
het belang van stelselmatige bebouwing ... op 
grond, welke ingevolge een voorafgaand Raads
besluit in de naaste toekomst voor den aanleg 
van eene straat, eene gracht of een plein bestemd 
is"; dat nu wel de Gemeenteraad van G inne
ken bij besluit van 12 Maart 1910 (van welk 
Raadsbesluit verzoekers voor zooveel noodill de 
vernietiging vragen) grond heeft bestemd voor 
den aan leg van straten en een of meer pleinen, 
maar dat hier nog van een stelselmatige be
bouwing, noch van een plan voor de naaste 
toekomst sprake kan zijn ; dat op het zooge
naamde bouwplan voor de naaste toekomst (sic) 
door den Raad van Ginneken een nieuwe weg 
gesteld is, loopende vanaf de hoofdstraat van 
Ginneken door de ten Westen daarvan gele
gen bouwlanden tot aan de rivier "de Mark" 
en vandaar vorksgewijze doorgaande naar de 
door de verzoekende vennootschap aangelegde 
Baronielaan; dat door dezen willekeurigen 
aanleg de bouwterreinen van genoemde Maat
schappij, gelegen aan de Oostzijde van de 
Baronielaan, op twee punten op hoogst onvoor
deelige wijze doorsneden worden; dat men 
blijkbaar geen oogcnblik gedacht heeft aan het 
enorme verlies, daardoor der Maatschappij 
voornoemd toegebracht; dat de o·verdreven eisch 
tot verbi1lding van de Baronielaan ,net den voorm.el
den nieuwen weg op twee plaatsen, door geen enkel 
verkeersbelang gewettigd wordt; wat duidelijk 
blijkt, wanneer men nagaat, dat in de nabij
heid der beide nieuwe wegen reeds een be
staande hoofdweg, parallel hieraan loopend, 
de Baronielaan met het Marktplein van Gin
neken verbindt, en er bij uitvoering van het 
plan der gemeente Ginneken dus over den 
luttelen afstand van 300 M. langs de Baronie
laan gemeten , drie hoofd verbindingswegen met 
dien laan door de gemeente Ginneken worden 
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geëischt, waarvan één dubbele weg, elk gedeelte 
van zestien Meter breedte loopende langs een 
weiland, toebehoorende aan den wethouder 
MAA.SSEN; 

dat de terreinen der Bredasche Bouwgrond
maatschappij met ontzaggelijke kosten voor het 
ophoogen der gronden en het aanbrengen van 
alle benoodigde werken voor bestratingen, rio
leering, gas- en wat~rleidingen, enz. enz. der 
wegen, tot bouwterreinen gecreëerd zijn en de 
perceelen, waarop eventueel bouwbeslag zoude 
rusten, eene oppervlakte beslaan van ongeveer 
2150 M.2. ; dat deze courante terreinen , onmid
dellijk verkoopbaar, eene wa~rde vertegen
woordigen van minstens f 13,000; welk bedrag 
de Maatschappij voormeld niet kan realiseeren 
en gehouden zal zijn dit groote offot· te bren
gen tot in de "naaste toekomst" eene eventu
eele beschikking over die gronden zal noodig 
blijken; dat men die "naaste toekomst" echter 
gevoegelijk kan beschouwen als een termijn 
"ten eeuwigen dage"; d:it toch de gemeente 
Ginneken aan de zijde van de Baronielaan vol- . 
strekt geen behoefte heeft aan uitb~eidingster
rein, vermits enorme terreinen nog aanwezig. 
zijn aan de andere zijde der gemeente, alle 
wiilke terreinen hoo6 en watervrij gelegen , een 
ruim veld voor gemeenteuitbreiding aanbieden; 
terwijl de gronden, waardoor de thans aange
geven weg naar de Baronielaan is get~acecrd, 
zoo laag gelegen zijn, dat zij bij hoogen water
stand onderloopen en daardoor eene groote op
hooging noodig maken met een kostbare over
brugging van de Mark en men voor de verwe
zenlijking van het plan aan de hoofdstraat van 
Ginneken ette!tjke huizen zal moeten onteige
n'ln : dat het dáár, waar de gemeente Ginneken 
slechts accres van 1300 bewoners gedurende 
de laatste 8 jaren kan aanwijzen (tegen 6022 in
woners in 1901 bedroeg het getal op het eind 
van 1909 7384), het wel geen betoog zal be
hoeven, dat de tijd niet is te voorzien, dat de 
gemeente aan een dergelijken weg tot uitbrei
ding behoefte zal gaan gevoelen; dat toch de 
nieuw aangegeven weg eene lengte zou beko 
men van 800 M. en hieraan dus minstens een 
250 stuks huizen zouden moeten verrijzen, ter
wijl mer. niet weet, wanneer het tijdstip zal 
komen, dat men met dien bouw tot aan de 
Baronielaan zal genaderd zijn ; dat het vrij wel 
ondenkbaar is , dat de gemeente Ginneken ooit 
zelf tot den aanleg van den geprojecteerden 
weg zou kunnen overgaan ; dat toch de ter
reinen, waarop de weg tot stand moet komen, 
alle behooren aan particulieren, welke hiervoor 
groote sommen eiscben ; dat de aanleg van 
den weg, ophooging, overbrugging van deMark, 

bestrating en wate rvoorziening met ver
lichting en de onteigening der g ronden tonnen 
gouds zoude kosten, en de gemeent'l Ginneken 
voor een schuldenlast zoude komen te staan, 
welke het denkbeeld van aanleg van gemeente
wege totaal uitsluit; dat voor particuliere onder
neming dezelfde bezwaren in den weg staan 
en het plan wegens de groote kosten en de 
bescheiden opbrengst der bouwgronden in eene 
gemeente als Ginneken niet uitvoerbaar is; 
noch daargelaten, dat het groote aantal grond
eigenaren een groot beletsel is om tot resultaat 
te komen. 11ls hebbende elk zijne bijzondere 
belangen ; dat verzoekers met het bovenstaande 
meenen duidelijk te hebben gemaakt, dat bier 
van een "stelselmatige bebouwing in de naaste 
toekomst" geen sprake kan zijn en dus art. 27 
der Woningwet is geschonden; dat zij h ier 
nog bij willen voegen, dat nl. het p lan van 
den aanleg van weg<m en bouwterreinen van 
de verzoekende vennootschap door de gemeente 
Ginneken vroeger is goedgekeurd en de ven
nootschap op dien grondslag is doorgegaan en 
haar bouwplannen en finantieele berekeningen 
beeft gebaseerd; dat reeds eenmaal de Kroon 
beeft beslist, dat van onteigening ingevolge 
art. 77, 4• lid der Onteigeningswet geen sprake 
kan zijn zonder uitbreidingsplan of bouwplan; 
dat het verband van het tweede lid van art. 27 
der Woningwet met het eerste lid van genoemd 
artikel en het verband van art. 27 met art. 28 
er op wijst, dat ook het leggen van een bouw
verbod aan strenge eischen moet worden ge
toetst, hetgeen dadelijk blijkt, indien men er 
op let, dat in het door verzoekers aangevallen 
raadsbesluit ook getroffen worden g ronden, 
waaromtrent het verbod meer dan 1/ 3 gedeelte 
betreft ; gronden dus waaromtrent gemotiveerd 
wordt, waarom men niet tof onteigeiiing overgaat, 
waaruit dus blijkt, dat zoo men wel onteigende 
een onteigening aanwezig zou zijn die door 
de Kroon wordt gewraakt ; dat er onder de 
gemeente Ginneken tusscben de hoofdstraat 
van Ginneken en de Baronielaan ligt een 
complex gronden van pl.m. 20 H .A.; terwijl 
de nieuw aan te leggen weg met eventueele 
bebouwing slechts 1/ 4 gedeelde hiervan zou be
slaan en daardoor ¼ gedeelte van dit ter rein 
geheel geïsoleerd blijven en dus verzuimd werd 
het daarvoor noodige plan van uitleg vast te 
stellen ; dat verzoekers ten slotte er nog op 
wijzen, dat van de perceelen n°. 1170 en 1065 
toch nog geen uitweg voor de gemeente Gin
neken zou bestaan op de Baronielaan, daar 
deze laan het eigendom is van een particulier ; 

Overwegende, wat betreft deze aangevoerde 
bezwaren; 
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dat appellanten er geenszins in geslaagd zijn 
aannemelijk te maken, dat ".OOrmeld bouwver
bod niet zoude zijn in het belang van stelsel
matige bebouwing, terwijl integendeel verwacht 
mag worden, dat tengevolge van het bestreden 
besluit hierin l'ene gunstige verandering zal 
komen; 

Overwegende, dat naar aanleiding van de 
bewering van appellanten, dat deze wegen in 
de naaste toekomst niet tot stand ,mllen komen, 
moet worden opgemerkt, dat - daargelaten 
de vraag of een'l spoedige totstandkoming der 
wegen niet waarschijnlijk is - aan deo Raad 
geheel de beslissing is overgelaten, wat hij 
onder "naaste toekomst" wil verstaan; 

dat toch het raadsbesluit waarbij de grond, 
welke in de naaste toekomst voor den aanleg 
van eene straat, eene gracht of een plein be
stemd is, wordt aangewezen, welk raadsbesluit 
ingevolge art. 27 der Woningwet aan dat het
welk het bouwverbod vaststelt moet vooraf 
gaan, niet aan de goedkeuring van Gedep. 
Staten is onderworpen ; 

dat bovendien in de Memorie van Antwoord 
bij de behandeling van voormelde wet aan de 
2e Kamer der Staten-Generaal gegeven , gezegd 
werd, dat, hoewel de uitdrukking "in de 
naaste toekomst" zeer vaag is, echter door 
hier een bepaalden termijn te noemen, de Raad 
te veel zoude worden gebonden, waaruit ten 
overvloede blijkt, dat de wetgever bedoeld 
heeft, den Raad vrijheid te laten bij de be
oordeeling van hetgeen onder naaste toekomst 
is te verstaan ; 

Overwegende, dat ten slotte ten aanzien van 
het beroep van appellanten op de geldelijke 
benadeeling, die voor hen te duchten is, niet 
uit het oog moet worden verloren, dat, hoewel 
door het bouwverbod een gedeelte van de be
wuste perceelen n°. 1170 en 10H5 niet meer 
als bouwterrein in aanmerking zal komen, 
hieruit geenszins volgt, dat deze perceelen in 
hun geheel in verkoopswaarde zullen dalen, 
daar toch bij de exploitatie van een eenigzins 
uitgestrekt bouwterrein steeds met den aanleg 
van straten moet worden reken ing gehouden, 
en dat bovendien , al ware eenig nadeel hot 
gevolg van het bouwverbod, dit op zich zelf 
geen reden zoude zijn, zoodanig bouwverbod 
als onrechtmatig te beschouwen, daar de 
Woningwet met eventuee\e schade voor den 
eigenaar geen reken ing houdt, behalve in het 
geval, bedoeld in in art. 27, 2, wolk geval hier 
niet aanwezig is; 

dat mitsdien Gedep. Staten terecht hunne 
goedkeuring aan voormeld raadsbesluit hebben 
verleend; 

Gezien de Woningwet : 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het ingesteld beroep te verklaren ongegrond. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

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

11 Mei 1911. B1<:SLUlT. tot regeling van het 
algemeen toezicht op de spoorwegdiensten. 
s. 125. 

WtJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van S April 1911, n°. 225, afdeeling 
Spoorwegen ; 

Gelet op artikel 10 der wet van 9 April 1875 
(Staatsblad n°. 67), laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 8 April 1893 (Staatsblad n°. 62) ; 

Overwegende dat het wenschelijk is het 
Koninklijk besluit van 9 J uli 1876 (Staats
blad no. 159), laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 23 April 1910 (Staatsblad n°. 122), 
te herzien; 

Den Raad van State geboord (advies van 
25 April 1911, n°. 20); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 Mei 1911, n°. 214, 
afdeeling Spoorwegen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Onder intrekking van het Koninklijk besluit 

van 9 Juli 1876 (Staatsblad n°. 159), zooals 
het thans luidt, vast te stellen de navolgende 
regeling van het algemeen toezicht op de 
spoorwegdiensten : 

§ 1. Algemeene bepaling. 

Art. 1. Het algemeen toezicht op de 
spoorwegdiensten wordt onder Onzen Minister 
van Waterstaat uitgeoefend door een Raad 
van Toezicht; het dagelijkscb toezicht door 
ambtenaren onder den Raad. 

§ 2. Van de samenstelling van den Raad 
van Toezicht. 

2. De Raad van Toezicht bestaat uit niet 
minder dan drie en niet meer dan zeven leden 
en een secretaris. 

Bovendien wordt uit de aan den Raad 
toegevoegde ambtenaren een plaatsvervangend 
secretaris aangewezen, ten aanzien van wien 
van toepassing is hetgeen bij artikel 13, ar
tikel 14, artikel 15 en artikel 16 omtrent den 
secretaris is bepaald. 

De leden, de secretaris en de plaatsver
vangend secretaris worden door Ons benoemd, 
geschorst en ontslagen. 

Een der leden, daartoe door Ons aan te 
wijzen, is voorzitter. 

3. Niemand is tot lid van den Raad be-
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noembaar. dan die Nede~lander is, niet bij 
rechterlijke uitspraak de beschikking of het 
beheer over zijne goederen heeft verloren 
noch van de verkiesbaarheid ontzet is, en den 
ouderdom van dertig jaren heeft vervuld. 

4. Bloedverwantschap of zwagerschap in 
den eersten of tweeden ~raad mag n iet bestaan 
tusschen de leden onderling. 

5. De leden van den Raad mogen geen 
andere bedieningen gelijktijdig waarnemen 
dan met Onze toestemming. 

6. Alvorens hun ambt te aanvaarden wordt 
door de leden in handen van Onzen Minister 
van Waterstaat de volgende eed of belofte 
afgelegd: 

,,Ik zweer (beloof), dat ik al de plichten, 
"die de wetten tot regeling van den dienst 
,,en het gebruik der spoorwegen en de krach
,, tens die wetten vastgestelde algemeene maat
,,regelen van bestuur aan mijn ambt verbinden, 
,,eerlijk en vlijtig zal vervullen. 

,,Zoo waarlijk helpe mij God almachtig! 
,,{Dat beloof ik)." 

Zij worden hiertoe niet toegelaten dan na 
den in artikel 87 der Grondwet bedoelden 
eed (verklaring of belofte) van zuivering te 
hebben afai>legd. 

7. De leden hebben hunne standplaats te 
's-Gra venhage. 

8. Zij behoeven, om zich buiten de uit
oefening hunner betrekking langer dan drie 
dagen van hunne standplaats te verwijderen, 
de toestemming van Onzen Minister van 
Waterstaat. 

9. De Raad mag geen besluit nemen, zoo 
niet de helft, of is hun getal oneven, de grootste 
helft zijner leden tegenwoordig is. 

Indien de stemmen staken, beslist de stem 
van den voorzitter. 

10. De voorzitter brengt de stukken, welke 
daartoe door hem of door een der andere 
leden worden aangewezen, in de eerstvolgende 
vergadering. 

11. Bij ongesteldheid, afwezigheid of ont
stentenis van den voorzitter wordt hij ver
vangen door het oudste lid in d iensttijd. 

12. De Raad stelt een reglement van orde 
voor zijne werkzaamheden vast. 

Dat reglement behoeft de goedkeuring van 
Onzen Minister van Waterstaat. 

13. Niemand is tot secretaris van den 
Raad benoembaar , dan die ederlander is, 
niet bij rechterlijke uitspraak de beschikking 
of het beheer over zijne goederen heeft ver
loren noch van de verkiesbaarheid ontzet is, 
en den ouderdom van vijf en twintig jaren 
heeft vervuld. 

14. De secretaris ll)-ag den leden niet in 
den eersten of tweeden graad van bloed verwant
schap of zwagerschap bestaan. 

Artikel 5 is op hem van toepassing. 
15. Door den secretaris worden, alvorens 

zij ne betrekking te aanvaarden, in de verga
dering van den Raad, in handen van den 
voorzitter dezelfde eeden of beloften afgelegd, 
als in artikel 6 zijn voorgeschreven. 

16. De secretaris heeft zijne standplaats 
te 's-Gravenhage en behoeft, om zich daar
buiten te begeven, verlof van den Raad, in 
spoedeischende gevallen van den voorzitter. 

17. "Hij heeft in de vergadering van den 
· Raad eene raadgevende stem. 

18. Bij ontstentenis van den secretaris 
wordt deze vervangen door den plaatsvervan
gend secretaris, bedoeld in artikel 2, ten aan
zien van wien alsdan artikel 17 van toepassing 
is, of bij ontstentenis ook van dezen, door het 
jongste lid in diensttijd, geen voorzitter zijnde. 

§ 3. Van de bevoegdheid van den Raad 
van Toezicht. 

19. De Raad ziet toe op : 
de naleving van de wetten tot regeling 

van den dienst en het gebruik der spoorwegen 
en van de krachtens die wetten vastgestelde 
algemeene maatregelen van bestuur. dienst
reglementen, tarieven en door Ons of Onzen 
Minister van Waterstaat goedgekeurde of voor
geschreven regelingen ; 

de naleving van de voorwaarden, waarop 
de vergunning tot uitoefening van den dienst 
is verleend ; 

de uitoefening van den dienst zelven. 
20. De Raad wordt door Onzen Minister 

van Waterstaat gehoord, en dient hem van 
bericht en raad omtrent alles wat den dienst 
en het gebruik der spoorwegen aangaat, en 
waaromtrent de beslissing aan Ons of aan d ien 
Minister is opgedragen, en in het algemeen 
omtrent alle spoorwegzaken, welke naar het 
oordeel van dien Minister daarvoor in aan
merking komen. 

21. De Raad beschikt ten aanzien van de 
geschillen tusschen de bestuurders der spoor
wegdiensten en de in artikel 1 bedoelde amb
tenaren gerezen, welke eene onmiddellijke be
slissing eischen en waaromtrent de beslissing 
niet bij de wet aan Ons of aan Onzen Minister 
van Waterstaat is opgedragen·. 

Hij geeft van elke beschikking onmiddellijk 
kennis aan genoemden Minister ; deze is be
voegd de beschikking te schorsen of te ver
nietigen en doet, ingeval van vernietiging, 
uitspraak. 
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22. De Raad is verplicht de bevelen van 
Onzen Minister van Waterstaat stipt na te 
leven. 

23. De Raad is bevoegd aan Onzen Minister 
van Waterstaat de voorstellen te doen, welke 
hij in het belang van eene behoorlijke uit
oefening der spoorwegdiensten noodig acht. 

24. Op de tijden, door den Raad te be
palen, zullen de spoorwegen en de daartoe 
behoorende werken, gebouwen en werkplaatsen 
en de voor den spoorwegdienst bestemde voer
tuigen opgenomen worden. Deze opnemingen 
worden verricht door een of meer leden van 
den Raad of door een of meer in § 4 van dit 
besluit genoemde ambtenaren, die door den 
Raad daartoe worden aangewezen. 

Wanneer hun dit door Onzen Minister van 
Water taat wordt opgedragen, doen de leden 
van den Raad afzonderl\Jk of te zamen plaatse
lijke opnemingen van de hun daarbij aan te 
wijzen spoorwegen met bijbehooren. 

Wanneer een ongeval plaats vindt, of zich 
bijzondere omstandigheden voordoen, zijn zij 
bevoegd afzonderlijk of tezamen een plaatselijk 
onderzoek in te stellen. 

25. Van de schriftelijke kennisgevingen, 
d ie de Raad of zijne leden en de ambtenaren 
met het dagelijksch toezicht belast, krachtens 
artikel 13 der wet van 9 April 1875 (Staats
blad n°. 67), aan de bestuurders der spoorweg
diensten doen, wordt door den Raad on
middellijk mededeeling gedaan aan Onzen Mi
nister van \Vaterstaat. 

26. Met uitzondering van de gevallen, be
doeld in het vierde lid van artikel 13 der wet 
van 9 April 1875 (Staatsblad n°. 67), geeft de 
Raad zonder toestemming van Onzen Minister 
van \Vaterstaat geene bevelen aan de be
stuurders der spoorwegdiensten, waaruit kosten 
voor den Staat zouden kunnen voortvloeien. 

27. De Raad zorgt, zooveel van hem af
hangt, dat, zoo noodig, proces-verbaal worde 
opgemaakt t egen de bestuurders der spoorweg
diensten, de beambten en bedienden der spoor
wegen of tegen andere personen, wegens over
treding der wetten en algemeene maatregelen 
van bestuur betrekkelijk de spoorwegen. 

Hij zorgt, zooveel van hem afhangt, dat 
gevolg aan de processen-verbaal wordt gegeven. 

28. De Raad is bevoegd de hoofdinge
nieurs-directeuren van den Rijkswaterstaat in 
de onderscheidene directiën omtrent den toe
stand van de spoorwegen en de daartoe be
boorende werken . en gebouwen te booren. 

29. De Raad is bevoegd in briefwisseling 
te treden met de Commissarissen der Koningin 
in de provinciën, met de Gedeputeerde Staten 

en de gemeentebesturen, ten einde inlichtingen 
te vragen. 

30. De Raad is bevoegd in briefwisseling 
te treden met de ambtenaren van het Openbaar 
Ministerie over de aangelegenheden, die tot 
zijn werkkring behooren. 

31. Vóór den l sten Mei van elk jaar doet 
de Raad een omstandig verslag aan Onzen 
Minister van Waterstaat omtrent den toestand 
van de spoorwegen en de daartoe behoorende 
werken en gebouwen en omtrent de uitoefening 
der spoorwegdiensten in bun ganschen om
vang, alsmed e omtrent het uitgeoefende toe
zicht in het afgeloopen jaar. 

Het verslag wordt ingericht in den vorm, 
door Onzen Minister van W :tterstaat te bepalen. 

Onze voornoemde Minister legt dit verslag 
aan Ons over en bericht Ons omtrent den 
inhoud. 

32. Statistieke opgaven betrekkelijk de 
spoorwegdiensten worden jaarlijks door den 
Raad aan Onzen Minister van Waterstaat 
gezonden. 

§ 4. Van de a1nbtenaren en bedienden, aan den 
Raad van Toezicht toegevoe.gd, en van de 

ambtenaren, belast met het dagelijksch toezicht. 

33. Onder den Raad kunnen worden aan
gesteld rijksingenieurs voor de spoorwegen, 
adjunct-ingenieurs en technische ambtenaren, 
inspecteurs in algemeenen dienst, en opzichters 
in algemeenen dienst. 

Zij worden door Ons benoemd, geschorst en 
ontslagen. 

In bijzondere gevallen kan door Ons aan 
de rijksingenieurs voor de spoorwegen de rang 
van rijkshoofdingenieur voor de spoorwegen 
wor<len toegekend. 

De rijksingenieur. zijn belast met het onder
zoeken van ontwerpen tot wijziging, ver
betering en uitbreiding der spoorwegwerken, 
het opmaken van ontwerpen van spoorweg
werken, voor zooveel daartoe bij zondere aan
leiding bestaat, en met het beproeven der 
groote spoorwegbruggen. 

34. Voor de rijksingenicurs voor de spoor
wegen en de inspecteurs in algemeenen dienst 
worden door d·en Raad instructiën vastgesteld. 

Deze instru ctiën behoeven de goedkeuring 
van Onzen Minister van Waterstaat. 

35. Van de onder den Raad aan te stellen 
administratieve ambtenaren geschieden in den 
rang van adjunct-commies of in hoogeren r ang 
benoeming, schorsing en ontslag door Ons, en 
overigens door Onzen Minister van Water
staat, die eveneens de bedienden van den Raad 
benoemt, schorst en ontslaat. 
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36. Met het dagelijksch toezicht op het 
rollend materieel en op de tot de spoorwegen 
behoorende electrische inrichtingen, dienende 
tot beweegkracht op- en tot de beveiliging 
van de spoorwegen, zijn belast ingenieurs 
onderscheidenlijk voor het stoomwezen en 
voor de electrische inrichtingen der spoorweg
diensten. 

Ten aanzien van de spoorwegen, bedoeld in 
artikel 2 der wet van 2 Juli 1900 (Staatsblad 
n°. ll8), en van de spoorwegen, bedoeld in 
art. 1 dier wet, waarop door Onzen Minister 
van Waterstaat het Vereenvoudigd Locaal
spoorwegreglement 1902 van toepassing ver
klaard, zal dit toezicht ook kunnen worden 
opgedragen aan de ambtenaren, bedoeld in 
artikel 37, eerste lid. 

37. Met het dagelijksch toezicht op de 
uitoefening der spoorwegdiensten in hun ge
heelen omvang, op het onderhoud van de 
spoorwegen en van wat daartoe behoort, als
mede op de uitvoering van werken op in ex
ploitatie zijnde spoorwegen, zijn belast district
inspecteurs der spoorwegdiensten. 

Met het dagelijksch toezicht op de naleving 
van de bepalingen betreffende de dienst- en 
rusttijden, alsmede van de reglementen, waarin 
de dienstvoorwaarden voor de beambten en 
bedienden der spoorwegdiensten zijn neer
gelegd, zijn mede belast inspecteurs in alge
meenen dienst. 

Het gedeelte van het dagelijksch toezicht, 
waarmede de rijksingenieurs voor de spoor
wegen mede zijn belast, wordt bij hunne 
instructie omschreven. 

38. Met het dagelijksch toezicht op de 
middelen, om de eerste hulp aan gekwetsten 
te verleenen en hen te vervoeren, zijn belast 
geneeskundige inspecteurs der spoorweg
diensten. 

39. De ambtenaren, bedoeld in de artikelen 
36, 37, eerste lid, en 38, worden door Ons 
benoemd, geschorst en ontslagen. 

In bijzondere gevallen kan door Ons aan 
de in artikel 36, eerste lid, bedoelde ingenieurs 
de rang van hoofdingenieur worden toege
kend . 

40. Op de ambtenaren, bedoeld in de ar
tikelen 34, 36 en 37, eerste lid, is van toepas
sing, hetgeen bij artikel 5 ten aanzien van de 
leden van den Raad en bij de artikelen 13 
en 15 ten aanzien van den secretaris is bepaald. 

Op de ambtenaren, bedoeld in artikel 3 , 
is van toepassing hetgeen bij artikel 15 ten 
aanzien van den secretaris is bepaald. 

41. De Raad kan aan de ambtenaren, met 
het dagelijksch toezicht belast, de behandeling 

opdragen van alle zaken, welke daarmede ver
band houden. 

42. De wijze, waarop het dagelijksch toe
zicht zal zijn uit te oefenen, wordt geregeld 
bij instructiën, door den Raad van Toezicht 
onder goedkeuring van Onzen Minister van 
Waterstaat vast te stellen. 

De spoorwegen, waarop de ambtenaren, be
doeld in artikel 36, eerste lid , dagelijksch 
toezicht uitoefenen, de districten, binnen 
welke de ambtenaren, bedoeld in de artikelen 
37, eerste lid, en 38, dit toezicht uitoefenen, 
en hunne standplaatsen worden door den 
Raad van Toezicht onder goedkeuring van 
Onzen voornoemden Minister bepaald. 

§ 5. Overgangsbepalingen. 

43. De adjunct-secretaris van den Raad 
van Toezicht wordt geacht met het in werking 
treden van dit besluit benoemd te zijn tot 
plaatsvervangend secretaris. 

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 llden Mei 1911. 
(jjet.) W I L H E L M I N A. 

De Minister van Waterstaat, 
(jjet.) L. R. W. fü.:oouT. 

(Uitgeg. 30 Mei 1911.) 

12 M ei 1911. .BESLUIT, tot wijziging van het 
Koninklijk beE!uit van 18 December 1874 
(Staatsblad n•. 212), zoouls dit besluit het 
laatst gewijzigd is bij Kon inklijk besluit 
van 13 Augustus 1903 (Staa tsblad n•. 256), 
houdende voorschriften omtrent de onder• 
werpen , aangewezen bij artikel 78 der wet 
van 18 April 1874 (Staatsblad n°. 66) tot 
vaststelling van een tarief van geregts
kosten in strafzaken, waarvan de gewone 
regter kennis neemt. 8. 126. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van den 29sten Maart 1911, Afdeeling 
2A,4, n°. 693; 

Overwegende, dat het Koninklijk besluit 
van 18 December 1874 (Staatsblad n•. 212), het 
laatst gewijzigd bij Koninklijk besluit van 13 
Augustus 1903 (Staatsblad no. 266), houdeude 
voorsch riften omtrent de onderwerpen, aange
wezen bij artikel 78 der wet van 18 April 1874 
(Staatsblad n°. 66) tot vaststelling van een 
tarief van geregtskosten in strafzaken , waar
van C:e gewone regter kennis neemt, wijziging 
behoort te ondergaan ; 
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Den Raad van State geboord (advies van 
den 25sten April 1911, n°. 19) : 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Justitie van den 9den Mei 1911, 
2de Afdeeling A/4, n°. 555; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. De artikelen 10, 12, 13, 14 en 30 

van het voormeld Koninklijk besluit van 18 
December 1874 (Staatsblad n°. 212) vervallen. 

2. In het eerste lid van artikel 43 verval
len de woorden: ,,de griffiers en". 

3 . Artikel 54 wordt gelezen: ,,Door de 
ambtenaren van het openbaar ministerie wordt 
een register van aan de deurwaarders opge
dragen exploi ten of andere geregtelijke ver
rigtingen gehouden. 

"De in te dienen declaratiën worden met 
het register vergeleken ." 

4. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der afkondiging in het 
Staatsblad en in de Staatscourant. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van di t besluit, dat in het Staats
blad en gelijktijdig in de Staatscourant zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 12den Mei 1911. 
(.get.) W IL H .E L MI N A. 

De Minister van Jubfitie, 
(.get. ) E. R. H. REOOUT. 

(Uitgeg. 24 M ei 1911.) 

12 Mei 1911. BESLUIT, tot wijziging en aan
vulling van het bij Koninklijk besluit van 
14 September 1838 (Staatsblad n°. 36) vast
gestelde Reglement n°. I, gelijk dit Regle
ment laatstelijk is gewijzigd bij het Ko
ninklijk besluit van 1 November 1910 
(Staatsblatl n•. 308). S. 127. 

W1J WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van den 29sten Maart 1911, Afdeeling 
2A/4, n•. 593 : 

Overwegende, dat het bij Koninklijk besluit 
van 14 Septembet· 1838 (Staatsblad n•. 36) 
vastgestelde Reglement I, betreffende de wijze 
van Eedsaflegging der onderscheidene Regter 
lijke Ambtenaren, de afwezie;heid, de afwisse
ling en de orde van de inwendige dienst van 
den Hoogen Raad, gelijk mede van de Hoven 
en Regtbanken, zooals dit Reglement laatste
lijk gewijzigd is bij het Koninklijk besluit van 
1 November 1910 (Staatsblad n°. 308), wijziging 
behóort te ondergaan ; 

Den Raad van State geboord (advies van 
den 25sten April 1911, n•. 19); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Justitie van den 9den Mei 1911, 
2de Afdeeling A/4, n°. 555; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Artikel 63 van voormeld Reglement 

I wordt vervangen door hetgeen volgt : 
Artikel 63. De Regterlijke ambtenarei. bij 

een geregt kunnen de processtukken, ter griffie 
berustende, te hunnen huize ontvangen tegen 
reçu. 

Onverminderd het elders bepaalde mogen 
de minuten, registers en stukken, aan het ge
regt behoorende, alsmede de stukken van over
tuiging niet van de griffie worden verplaatst 

· dan ter inzage van den regter, die, buiten de 
griffie, als zoodaning optreedt. 

Artikel 63a. Processtukken en, buiten de 
gevallen bij de wet bepaald, bevelschriften en 
in raadkamer genomen beschikkingen in straf
zaken worden verzonden in minuut. 

Op deze bepaling kunnen uitzonderingen 
worden toegelaten door Onzen Minister van 
Justitie. 

Onder processtukken worden niet verstaan 
de vonnissen en arresten in de open bare te
regtzitting gewezen, de processen-verbaal van 
het voorgevallene op de teregtzitting en de 
aanteekeningen of verklaringen, die in krach
tens de wet te houden openbare registers 
worden ingeschreven. 

Artikel 63b. De arresten of vonnissen, in 
strafzaken gewezen, worden binnen het Rijk 
op de minuut beteekend. 

Beschikkingen in raadkamer genomen, be
velen tot voorloopige aanhouding, gevangen
houding, gevangenneming en medebrenging, 
worden op de m inuut ten uitvoer gelegd en 
beteekend, indien de beteekening of tenuit
voerlegging geschiedt binnen het Rijk. 

De minuten worden afgegeven aan de be
ambten met de uitvoering belast. 

Op deze bepalingen kunnen uitzonderingen 
worden toegelaten door Onzen Minister van 
Justitie. 

Artikel 63c. Behalve ten behoeve van de 
beteekening kunnen in het algemeen de ambte
naren van het openbaar ministerie de m iIJuten 
van alle uitspraken, in strafzaken gewezen, te 
hunnen parkette ontvangen. Indien het parket 
gevestigd is buiten de gemeente, waar het ge
regt zijnen zetel beeft, geschiedt de verzending 
van uitspraken in minuut niet dan per te ad
viseeren dienstbrief of op eene andere veilige 
wijze. 

2. Artikel 84 van voormeld Reglement 
vervalt. 

3 . Dit besluit treedt in werking op den 
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tweeden dag na dien der afkondiging in het 
Staatsblad en in de Staatscourant. 

Onze Minister van Justitie 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 Raad van State. 

Het Loo, den 12den Mei 1911. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, 
(,get.) E. R. H. REGOUT. 

(Uitgeg . 24 M ei 1011.) 

12 Mei 19ll. BESLUIT, houdende beslissing dat 
noch aan art. 200 Gemeentewet noch aan 
eenige andere wetsbepaling een gemeente
bestuur het recht ontleent om van de Kroon 
eene beslissing te vragen ten aanzien van een 
besluit van Gedep. Staten, waarbij wel is 
waar bedenkingen zijn geopperd tegen 
zeker raadsbesluit, maar een goedkeuring 
daaraan nog niet is onthouden. 

WIJ WILHJ<;LMlNA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente Brunssum tej?en een 
beslui t van Gedep. Staten van Limburg dd. 
17 .Febr. 1911, Ie afd. l• 759/:2 C., betreffende 
zijn besluit van 29 November 1910 tot verkoop 
van gemeentegrond; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord , advies van 2ö 
April 1911, n•. 77; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 9 Mei 1911, n°. 2006, 
afd. Binnenlandsch Bestuur; 

Overweg~nde: dat bij voormeld besluit de 
Raad besloten heeft onderhands in eigendom 
over te dragen ongeveer 80 H. A. moeras en 
heidegrond aan J . K1nz1m- ANDRÉ te Maas
tricht, J. BECKERS te Jabeek. L. JAQUEMIN te 
Jupille, J. VAN GROENENDAEL te Breda en 
MR. DR. H . VAN GROENENDAEL te Zwolle 
voor den koopprijs van f 0,60 per kleine roede 
of f 288 . per H . A. onder de volgende voor
waarden: 

dat alle kosten op dezen koop, verkoop en 
levering vallende, zijn ten laste der koopers; 
dat de koopprijs voldaan moet worden bij het 
passeeren der koopakte in N ederlandsch geld, 
of dat de koopers hC'ogstens 2/ 3 gedeelte van 
het uit te betalen bedrag, tegen eene rente van 
4 % 's jaars met onderpandstell ing van on 
roerende goederen, ten hypotbeekkantore kun
nen laten inschrijven ; dat de kosten van metin
gen, behoorlijke afpalingen en onderhoud 
der beken en waterwerken, komen ten laste 

der koopers ; dat de koopers zich het recht 
hebben voorbehouden om dwars over den 
strook gron.i breed 12 }'[., ter zijde van den 
Rimburgerweg over de perceelen sectie B. 
n•. 1023 en 1241, tusschAn de eigendommen 
van den Staat der Nederlanden en het hierbij 
verkocb te terrein ever een lengte van circa 
300M. vanaf den Rimburgerweg, eene eventueele 
spoorwegverbind ing aan te brengen met den 
mijnspoorweg der 3e Staatsmijn ; 

dat Gedep. Staten van Limburg, aan wie 
dit raadsbesluit ter goedkeuring werd opge-
7,onden, na den Hoofdingenieur van den Pro
vincialen Waterstaat te hebben geraadpleegd, 
Burgemeester en Wethouders van Brunssum 
bij schrijven van 17 .l!'ebr. 1911, Ie afd. l• 759/:2 
0, bericht hebben , dat zij vooralsnog niet ge
negen waren hunne goedkeuring te verleenen 
aan voormeld raadsbesluit, waar zij niet over
tuigd waren, dat de bedongen koopprijs ev,m 
reclig is aan de waarde, welke bedoelde gronden, 
in verband rr.et eene in het vooruitzicht ge
stelde ontginning van bruinkool in eene wel
licht niet ver verwijderde toekomst kunnen 
vertegenwoordigen; dat zij bun uit dien hoofde 
in het welbegrepen belang der gemeente aan
bevalen om den Raad in overweging te geven, 
op zijn besluit tot vorenbedoelden verkoop te
rug te komen ; dat de l{aad hiertoe <les te eerder 
zou kunnen besluiten, nu de gemeente enkele 
maanden geleden overgegaan is tot verkoop 
van gemeentegronden' aan de Directie der 
Staatsmijnen, waarvan de opbrengst ten be
drage van f :20400 eventueel kan aangewend 
worden tot bestl'ijding van buitengewone uit
gaven; 

dat Burg. en Wetb . der gemeente Brunssum 
zich daarop tot Ons hebben gewend, met ver
zoek, om voorziening van de besliss ing van 
Gedep. Staten van Limburg, wnurbij goed
keuring is onthouden aan het besluit van den 
Raad dd. 29 Nov. 1910 tot onderbandscben 
verkoop van gemeentegrond; 

Overwegende : dat art. 200 der Gemeentewet, 
ingeval Gedep. Staten het besluit van een ge
meentebestuur weigeren goed te keuren, aan 
dit bestuur de bevoegdheid toekent binnen 
dertig dagen, te rekenen van de dagteekeniug 
der besiissing van Gedep. Staten, bij Ons voor
ziening te vragen ; 

dat echter een gemeentebestuur noch aan dit 
voorschrift , noch aan eenige andere bepaling 
der wet de bevoegdheid ontleent om van Ons 
eene beslissing te vragen, zoolang Gedep. Staten 
nog geen uitspraak hebben gedaan; 

dat Gedep. Staten van Limburg nu wel bij 
schrijven dd. 17 Febr. 1911, 1• afd. l• 759/2 C, 
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bedenkingen hebben geopperd tegen het raads
•besluit van 29 Nov. 1910, waarbij ze klaarblij
kelijk beoogden den Raad te bewegen dit als
nog in hun geest te wijzigen, doch geenszins 
een besluit hebben genomen tot onthouding 
van goedkeuring aan het door den Raad ge
nomen besluit tot onderbandschen verkoop 
van gemeentegrond; 

dat derhalve het ingesteld beroep is prae
matnur; 

Gezien do Gemeentewet. 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

den Raad der gemeente Brunssum niet-ont
vankelijk te verklaren in zijn beroep. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. ; (W. v. d. B. A.) 

13 M ei 1911. BESLUIT, houdende beslissing 
dat: 

art. 204 der Gemeentewet wel voor
schrijft, dat de begrooting der inkomsten 
alle ontvangsten der gemeente, van wel
ken uard ook, vermeldt, doch dat deze 
bepaling niet mede brengt, dat op de be
grooting ook inkomsten die niet te ver
wachten zijn, of ontvangsten waarop niet 
te rekenen valt , kunnen worden aange
gebrach t; 

dat, waar derhalve Gedep. Staten op 
goede gronden hebben aangenomen, dat 
in het onderh avige geval zich geen bij
zondere omstandigheden voordoen, die 
eene bijdrage van het Rijk in de gemeente
huishouding zouden kunnen doen ver
wachten, en mitsdien tusscben de plaatse 
lijke inkomsten en uitgaven geen even
wicht zou bestaan, Gedep. Staten terecht 
hunne goedkeuring aan de gemeente
begrooting onthouden hebben. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente Schelluinen, tegen be
sluit van Gedep. Staten van Zuid-Hollantl, 
dd. 21 Jan. (:J Febr. 1911, B. n•. 631 (3• afd.) 
G.S. n°. 31), waarbij zij hunne goedkeuring heb
ben onthouden aan de begrooting der ge
meente Schelluinen voor het dienstjaar 1911 ; 

Den Raad van State, afdecling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
26 April 1911, n•. 76; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 10 Mei 1911, n•. 
2010, afd . Binnenlandscb Bestuur; 

Overwegende : dat Gedep. Staten hunne 
goedkeuring hebben onthouden op grond van 
de navolgende overwegingen : dat op de be-

grooting voor 1911 onder n°. 18 een ontvang
post van f 700, voorkomt wegens b ijdrage van 
het Rijk in de gemeentehui houding; dat 
hiertegen vooreerst dit be?.wnar bestaat, dat 
het Rijk geen subsidie in de kosten der ge
meentehuishouding verleent, dan wanneer de 
prov incie tenminste evenveel verleent, en dat 
een provinciaal subsidie niet geraamd is; dat 
verder dergelijke subsidiën op dit oogenblik 
slechts door hoogst enkele gemeen ten des 
Rijks genoten worden, terwijl het be
kend is, dat de Regeering slechts in zeer 
1.iuitengewone omstandigheden bereid wordt 
bevonden, dezen steun ook aan andere ge
meenten te verleenen, en de taten der pro
vincie Zuid-Holland van hun geringe gezind
heid om tot dergelijke subsidieering over te 
gaan duidelijk hebben doen blijken; 

dat nu niet kon worden aangetoond, dat 
buitengewone omstandigheden hier inderdaad 
aanwezig zijn ; dat toch te Schelluinen naast 
40 opcenten op de grondbelasting voor de ge
bouwde eigendommen, 10 op die voor de on
gebouwde eigendommen en óO op de perso
neele belasting, voor 1910 kon worden vol
staan met een hoofdelijken omslag van 3½ 0 1

0 . 

terwijl de raming dezer belasting op de be
grooting 1911, gelijk is aan die van het vorig 
jaar; dat nu zoowel dit bedrag der opcenten 
op de personeele belasting als dit percentage 
van den hoofdelijken omslag in verseheidene 
plattelands gemeenten der provincie overtrof
fen wordt, zoodat althans laatstgenoemde be
lasting aanmerkelijk zou moeten worden ver- -
hoogd voordat er van subsidieering sprake 
zou kunnen zijn; dat intusschen van den ge
meente raad_ niet ve rlangd kan worden, dat hij 
het volle tekort van f 700, door verhooging 
van den hoofdelijken omslag dekt aangezien 
deze belasting dan ongeveer ve rdriedubbeld 
zou moeten worden, terwijl ook verhooging 
van de opcenten op de personeele belastin~ in 
verband met den beperken den regel van art. 
247 der Gemeentewet slechts een geringe bate 
zou afwerpen; dat echter in dit geval een 
binnen enkele jaren af te lossen leen ing het 
aangewezen middel is om in het tekort voor 
zoover dat niet door een redelijke belasting 
verhooging kan worden gedekt, te voorzien, 
aangezien dit tekort vcor verreweg het grootste 
gedeelte het gevolg is van een nadeelig saldo 
van den dienst 1909 ad /619,06½, zoodat niet 
gezegd kan worden, dat de inkomsten der 
gemeente blijvend ontoereikend zijn om de 
uitgaven te dekken; dat dit middel in dezen 
te onbedenkelijker is, omdat de gemeente 
Schel/ninen op dit oogenblik geen enkele lee-
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ning tot haar last heeft; dat hierbij nog komt, 
dat er reden is om aan te nemen, dat bij 
eenigszins scherpere schatting van de bela~t
bare inkomens de hoofdelijke omslag ook bij 
handhaving van het percentage van 1910 be
langrijk meer znl kunnen opbrengen, zoodat 
zonder vernwaring van den nominalen druk 
zoowel een deel van het teko~t reeds op 1911 
door gewone middelen kan worder. gedekt als 
de nflossing der aan te gane geldleening in 
enkele jaren zal kunnen afloopen: 

dat van het besluit van Ged. talen de 
Rnnd bij Ons in bero0p is gekomen, daarbij 
aanvoerende, dat bij de . herziening van de 
jna rwedden vnn Burg. en 8ecr. do uitgaven 
werden verhoogd met f 460, tegenover eene 
meerdere ontvangst van f 112.50 volgens art. 
10_ der Wet van 24 Mei 1897. Staatsblad n•. 
156, zoodat ten laste der gemePnte blijft 
f 337.50 ; dat deze vorhooging de kleine en 
arme gemeente in financieele zorgen dompelde; 
dat de gemeentebelasting in 1910 is verhoogd 
en gebracht op 3½ 0/o en niet verder is op te 
voeren in verband ook met misgewas in 1910; 
dat de meerdere uitgaven over 1910 eene op
neming van tijdelijk kasgeld veroorzaakten 
ten bedrage van / 800, terwijl onder goed
keuring van Ged. Staten een bedrag van/250, 
van den dienst 1909 op den dienst 1910 werd 
overgebracht ; 

Overwegende : dat art. 204 der Gemeente
wet wel voorschrijft, dat de begrooting der 
inkomsten alle ontvangsten der gemeente, van 
welken aard ook, vermeldt, doch dat deze be
paling niet medebrengt, dat op de begrooting 
ook inkomsten d ie niet te verwachten zijn, of 
ontvangsten waarop niet te rekenen valt, kun
nen worden aangebracht; dat Ged. Staten op 
goede gronden, waarmede wij Ons vereenigen, 
hebben :tangenomen, dat in hèt onderhavige 
geval z ich geen bijzondere omstandigheden 
voordoen, die eene bijdrage van het Rijk in 
de gemeentPhuishouding zouden kunnen doen 
verwachten ; dat mitsdien tusschen de plaatse
lijke inkomsten en uitgaven over 1911 YOOr 

de gemeente . Schelluinen geen evenwicht zou 
bestaan en Gedep. Staten mitsdien terecht 
hunne goedkeuring aan de begrooting hebben 
onthouden ; . 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het ingestelde beroep ongegrond te ver
klaren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz.; (W. v. d. B. A.) 

13 Mei 1911. B11:sLUIT 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 Wormer. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken ; 
Gelet op art. 93, derde lid , der Kieswet; 

Heeft goedgevonden : 
na ingewonnen advies van Gedeputeerde 

Staten van Noord-Holland, te bepalen, dat in 
het kiesdistrict voor de ,erkiezing van leden 
van den raad der gemeente W ormer, de zit
ting van het hoofdstembureau tot het vast
stellen van den uitslag der verkie?.ing, gehou
den wordt onmiddellijk na afloop van de werk
zaamheid bedoeld in art. 92, eerste zinsnede, 
der Kieswet. 

's Gravenhage, 13 lliei 1911. 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, (get.) J . B. KA ' . 

17 Mei 1911. B11:sLUIT, tot vernietiging van 
het besluit van Burgemeester en Wethou
ders van Zwartsluis van 29 April 1908, 
waarbij aan T. JONKMAN aldnar, vergun
ning is verleend voor den verkoop van 
sterken drank in het klein . S. 128. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen ~linister van 
Binnenlandsche Zaken van 2l .Ji'ebruari 1911, 
n•. 1125, nfdeeling Volksgezondheid en Arm
wezen, betreffende het besluit van Burgemees
ter en Wethouders van Z wartsluis van 29 April 
1908, waarbij aan T. JONKMAN aldaar vergun. 
ning is verleend voor den verkoop van sterken 
drank in het klein; 

Overwegende, dat het aantal vergunningen 
voor den verkoop van ste rken drank in het 
klein, berekend volgens den maatstaf van 
art. 4, lste lid, van de Drankwet (Staatsblad 
1904, n°. 235), op 29 April 1908 voor de ge
meente Zwa,·/aluis niet meer mocht bedragen 
dan 14 ; 

dat op genoemden datum in die gemeente 
ook 14 vergunningen waren verleend; 

dat volgens art. 8, l ste lid, van de aange
haalde wet de vergunning woràt geweigerd, 
o. m. wanueer door het verleenen van de ver
gunning in strijd zoude worden gehandeld met 
de bepaling van artikel 4, lste lid, vau die 
wet; 

dat de aan T. JONKMAN verleende vergun
ning niet behoort tot de vergunningen, welke 
ingevolge artikel 56, late lid, van de aange
haalde wet niet geweigerd zouden mogen wor
den; 
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dat mitsdien bovenvermeld besluit van Bur
gemeester en Wethouders van Zwartsluis is 
in strijd met die wet; 

Gelet op artikel 153 van de Gemeente
wet; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
21 Maart 1911, n•. 14; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Binnenlandsche Zaken van 13 Mei 1911, 
n•. 3448, Afdeeling Volksgezondheid en Arm
wezen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

bovenve~mcld besluit van Burgemeester en 
Wethouders van Zwartsluis van 29 April 1908 
te vernietigen wegens strijd met de wei. 

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

Het Loo, den 17den Mei 1911. 

(get. ) W ILH EL MINA. 
I>e .iJ,J inister van Binnenlandsche Zaken, 

(.qef.) HEEMSKERK. 

(Uifgeg. 2 Jimi 1911 ). 

18 Mei 1911. B;:sLUIT, tot vernietiging van 
het besluit van Burgemeester en Wethou
ders der gemeente Idaarderadee/. van 8 Fe
bruari 1911, waarbij aan het bestuur der 
Afdeeling "het Groene Kruis" te Grouw 
toestemming is verleend tot het aanleggen 
en houden eener loterij van banket op 
21 Februari 1911, ten huize van de bakkers 
H. BOONSTRA, w. KLAREN, E. KERK· 
HOF en A. ANDRINGA, allen te G,·ouw. 
S. l:l9. ' 

WIJ WILHELMINA, ENZ . 

Naar aanleiding van het rapport van Onzen 
Minister van Justitie van den 3den April 1911, 
2de Afdeeling A, n°. 578, betreffende de ver
nietiging van het Besluit Yan Burgemeester 
en Wethouders der gemeente Idaarderadeel 
van 8 Februari 1911, waarbij aan het Bestuur 
van de Afdeeling "bet Groene Kruis" te 
Grouw toestemming is verleend tot het aan
leggen en houden eener loterij van banket op 
2 1 Februari 1911 ten huize van de bakkers 
H . BooNSTRA, W. KLAREN, E. K1mKUOF en 
A. AND RIN GA, allen te Grouw; 

Overwegende, dat ongeveer de helft van de 
winst der voorgenomen loterij zou worden ge
s tort in de kas der Afdeeling "het Groene 

l 911. 

Kruis", te Grouw, en dat de andere helft der 
winst aan de bakkers voornoemd zou ten goede 
komen; 

Overwegende, dat de bakkers voornoemd 
tot het Bestu~r van de Afdeeling "het Groene 
Kruis" te Grouw het verzoek hebben gericht 
toestemming tot het aanleggen en houden 
dezer voorgenomen loterij te vragen en dat 
hAt bestuur, aan dit verzoek gevolg gevend, 
wist dat deze bakkers uit de loterij geldelijk 
voordee l zouden trekken ; 

Overwegende, dat op grond hiervan moet 
worden aangenomen, dat het bestuur der Af
deeling "het Groene Kruis", te Grouw met de 
voorgenomen loterij niet alléén beoogde ver
sterking der kas dier afdeeling, doch tevens 
den bakkers voornoemd geldelijk voordeel te 
verschaffen ; 

Overwegende, dat art. 3 der Loterijwet 1905 
aan Burgermeester en Wethouders eener ge
meente alléén de bevoegdheid geeft toestem
ming tot het aanleggen en houden eener loterij 
te verleenen, indien - behalve aan andere 
voorwaarden - óók aan deze wordt voldaan, 
dat de loterij uit s I uitend strekt tot 
een liefdadig doel of ter bevordering van 
wetenschap, kun st of een ander algemeen 
belang: 

Overwegende, dat aan de woorden "uitslui
tend strekkende" in artikel 3 dor Loterijwet 
1905 deze beteekenis moet worden gehecht, 
dat alléén toestemming mag worden verleend 
tot het aangaan en houden eener loterij , bij 
welke de aanlegger uitsluitend de bedoeling 
heeft een liefdadig doel of het algemeen be
lang te bevorderen ; 

Overwegende, dat, waar in het onderwerpe
lijke geval de aanleggers met de loterij beoog
den tevens aan vier banketbakkers to Grouw 
voordeel te verschaffen, het besluit van Bur
gemeester en Wethouders der gemeente Idaa,·
deradeel derhalve genomen is in strijd met 
artikel 3 der Loterijwet 1905; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet ; 
Den Raad Yan State gehoord (advies van 

den 2den Mei 1911, no. 23); 
Gezien de voordracht tot vern ietiging van 

Onzen '.Minister van ,f ustitie van den 15den 
Mei 1911, 2dc Afdeeling A, n°. 594: 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

bovenvermeld besluit van Burgemeester en 
Wethouders der gemeente Idaarderadeel van 
8 Februari 1911 te vernietigen wegens strijd 
met de wet. 

Onze :Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 

11 
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Staatsblad geplaatst en in afschrift naar den 1 "waar het luchtsch ip vermoed kan worden te 
Raad van State zal gezonden worden. ,.zullen landen, onmiddellijk telegrafisch of 

Het Loo, den 18den Mei 1911. ,.telefonisch waarschuwen, waarna deze politie-
(.!Je l. ) WIL HEL l\I IN A . ,.autoriteiten een onderzoek kunnen instellen 

,.en naar bevind van zaken handelen." 

(gPf.) 
De M inis ftw van J ustitie, 

E. R. R. R E GOU'l' . 

(Uitgeg. 3 M ei 1911.) 

18 Mei 191L. l:lESLOIT van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken betreffende de zit
ting van het hoofdstembureau in ve rband 
met de verkiezing van leden van den 
raaci der gemeente Tilburg. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken ; 
Gelet op art . 93, derde lid , der Kies wet ; 

Heeft goedgevonden : 
na ingewonnen ad vies van Gedeputeerde 

tuten van oordbrabant, te bepalen , dat in 
de kiesdistricten voor de verkiezing van leden 
van den raad der gemeente Tilburg , de zit· 
ting van het hoofustem bureau tot het vast
stellen van den uitslag der verkiezing gehou
den wordt onmiddellijk na afloop vnn de werk
zaamheid bedoeld in art. 92, ee rste zinsnede, 
der K ieswet . 

's Gravenhage, 18 Mei 1911. 

Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, (.!Jef.) J . B. K A N . 

18 M tri, 1911. MISSIVE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de commissa
rissen der koningin betreffende luchtvaart. 

De Minister van Oorlog schrijft mij, on
der dagteekening van 10 Mei 1911, Kabinet , 
Litt. D37 , het navolgende: 

"De landing van Duitsche luchtballons in 
"de nabijheid van het fort P annerden en de 
,,vesting Willemstad, alsmede de omstandig
,,heid, dai in deze ballons fotografische toe
" stellen werden medegevoerd, waa rdoor de 
" mogelijkheid niet uitgesloten is, dat van de 
,.vestingwerken foiogt·afische opnamen zijn ge
"nomen, heeft mij aanleiding gegeven, om in 
"overleg met den Minister van Justiti e, de 
"aandacht van de Stellingcommandanten te 
"vest igen op art. 430 van het W etboek van 
"Strafrech i, hetwelk strafbedreiging in houdt 
,. tegen degene, die, zonder ve rlof van het be
"voegd gezag, eene opneming doet van een ig 
,.militair werk. 

,.De militaire autoriteiten moeten in ver
"band hiermede, zoodra een luchtschi p in de 
,.nabijheid van eenig militai r werk wordt ge
,,zien, de politieautori teiten van de plaa tsen , 

20 M ei 1911. W ET, tot bes trijding van zede
loosheid. 8. 130. 

Bijl . Hand. 2• Kamer 1908/09, n°. 293, 1- 3; 
1909/10, n°. 56, 1-3; 1910/11, n°. 28, 1- 16. 

H and. id. 1910/ 11 , bladz. 1440--1484, 1486-
1530, 1532-1613, 1775- 1781. 

H and . 1• Kamer 1910/11, bladz. 489-498, 
506- 517, 526-546. 

W IJ WILH.l!]L MINA, ENZ ... doen te weten : 

A lzoo Wij in overweging genomen hebben , 
dat wijziging en aanvnlling der bepalingen 
van het Wetboek van Strafrecht tot bestrijdinll' 
van zedeloosheid alsmede, in ve rba nd daar 
mede, uitbreiding ' op enkele punten van de 
bevoegdheden van j ustitie en politi e wen
schelijk is ; 

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

H OOFDSTUK l. 

A f d e e I i n g A. 

A rt. 1. Artikel 240 van het W etboek van 
Strafrecht wordt gelezen als volgt : 

"Rij die een ig geschrift waarvan b ij den 
inhoud kent, of eenige hem bekende afbeelding 
of voorwerp, aanstootelijk voor de ~erbaar
heid, hetzij versproidt, hetzij ter versp rei
ding ve rvaardigt, invoert, u itvoert of in 
voorraad beeft, hetzij openlijk ten toon 
stelt, aanb ied t , aanslaat of als verkrijgbaar 
aankondigt , wordt gestraft met gevangen is
st raf van ten hoogste een jaa r of geldboete 
van ten hoogste drie dnizend gulden. 

Indien de schuldige het misdrijf in zijn be
roep begaat en er tijdens het plegen van het 
misdrijf nog geen twee jaren ~.ijn verloopen, 
sedert eene vroegere ve roordeeling wegens ge
lijk misdrijf te zijnen opzichte onherroepelijk 
is geworden, kan bij van de uitoefening van 
dat beroep worden ontzet . 

I ndien de schuld ige van het plegen van het 
misdrijf een beroep of eene gewoonte maakt, kan 
gevangenisst raf van ten hoogste twee jaren 
of geldboete van ten hoogste v ijf d uizend 
gulden worden opgelegd." 

2 . a artikel 240 van het W etboek van 
Strafrecht wordt een n:cuw artikel inge,•oegd , 
lu idende: 

" A rt. 240bis. Mei gevangenisstraf van ten 
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hoogste zes maanden of geldboete van ten 
hoogste zeshonderd gulden wordt gestraft hij 
die aan een minderjarige van wien hij weet of 
redelijkerwijs moet vermoeden dat deze den 
leeftijd van zestien jaren nog niet heeft be
reikt, uit winstbejag hetzij eenig geschrift, 
eenige afbeelding of eenig voorwerp, aanstoote
lijk voor de eerbaarheid, hetzij eenig middel 
t,ot voorkoming of eenig middel tot verstoring 
van zwangerschap, aanbiedt of blijvend of 
tijdelijk afstaat, indien de inhoud van het ge
schrift of indien de afbeelding, het voorwerp 
of hf>t middel hem bekend zijn," 

3. Na iirtikel 451 van het Wetboek va,n 
Strafrecht worden drie nieuwe artikelen inge
voegd, luidend : 

,,Art. 45lbis. Hij die op of aan plaatsen, 
Yoor openbaar verkeer bestemd, hetzij eenig 
geschrift, waarvan de leesbaar gestelde titel , 
omslag of inhoud geschikt is om de zinnelijk
heid van de jeugd te prikkelen, hetz ij eenig~ 
afbeelding of eenig voorwerp, geschikt, om de 
zinnelijkheid van de jeugd te prikkelen, open 
lijk ten toon stelt, aanbiedt of aanslaat,, wordt 
gestraft met hechtenis van ten hoogste twee 
maanden of geldboete van ten hoogste twee
honderd gulden. 

A·rt. 45lte,r. Hij die hetzij eenig middel tot 
voorkoming van zwangerschap openlijk ten 
toon stelt, hetzij zoodanig middel of diensten 
ter vool'irnrning van zwangerschap openlijk of 
ongevraagd aanbiedt, of openlijk, of door ver
spreiding van eenig geschrift ongevraagd, als 
verkrijgbaar aanwijst, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste twee maanden of 
geldboete van ten hoogste tweehonderd gulden. 

Art. 45lquater. Hij die hetzij eenig middel 
tot verstoring van zwangerschap openlijk ten 
toon stelt, hetzij openlijk of ongevraagd zoo
danig middel of diensten ter verstoring van 
zwangerschap 11anbiedt of als verkrijgbaar 
a11nwijst, wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste drie maanden of geldboete van ten 
hoogste driehonderd gulden." 

A f d e e 1 i n g B. 

4. Na artikel 248 van het Wetboek van 
Strafrecht worden twee nieuwe artikelen in 
gevoegd, luidende : 

"Art. 24Sbis. De meerderjarige die met een 
minderjarige van hetzelfde geslacht, wiens 
minderjarigheid hij kent of redelijkerwijs moet 
vermoeden, ontucht pleegt, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren, 

Art. 248ter. Hij die door giften of beloften 
van geld of goed, misbruik van gezag, geweld, 
bedreiging of misleiding een minderjarige v11n 

onbesproken gedrag, wiens minderjarigheid 
hij kent of redelijkerwijs moet vermoeden, op
zettelijk beweegt om vleeschelijke gemeenschap 
met hem te ,hebben, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste twee jaren, 

Vervolging heeft niet plaats dan op klachte 
van hem tegen wien het misdrijf is gepleegd. 

De termijnen bedoeld in artikel 66 beloopen 
voor deze klachte onderscheidenlijk zes en 
twaalf ma,andcn. " 

A f d C e 1 j Il g c. 
5. Artikel 250 van het Wetboek van Straf

recht wordt gelezen als volgt : 
,, Wordt gestraft: 
1 °. met gevangenisstraf van ten hoogste vier 

jaren, de vader, moeder, voogd ot toeziende 
voogd die het plegen van ontucht door zijn min
derjarig kind of den onder zijne voogdij of toe
ziende voogdij staanden minderjarige met een 
derde opzettel ijk teweegbrengt of bevordert; 

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste drie 
jaren, ieder ander die het plegen van ontucht 
door een minderjarige, wiens minderjarigheid 
hij kent of redelijkerwijs moet vermoeden, 
met een derde opzettelijk teweegbrengt of be
vordert." 

Aan artikel 250 van genoemd Wetboek wordt 
een tweede lid toegevoegd, luidende: 

,.Indien de schuldige van het plegen van het 
misdrijf een beroep of eene gewoonte maakt, 
kunnen de straffen met een derde worden 
verhoogd." 

6. Na artikel 250 van het Wetboek van 
Strafrecht worden twee nieuwe artikelen in
gevoegd, luidende : 

,,Art. 250bis. Hij die van het opzettelijk te
weegbrengen ·of bevorderen van ontucht door 
anderen met derden een beroep of eene ge
woonte maakt, wordt gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste een jàar of geldboete 
van ten hoogste duizend gulden. 

Art. 250ter. Vrouwenhandel wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren." 

7. Artikel 251 van het Wetboek van Stra.f
recht wordt gelezen als volgt: 

"Bij veroordeeling wegens een der in de 
artikelen 239, 241-247 en 24Sbis-250ter om
schreven misdrijven, kan ontzetting van de in 
artikel 28 n°. 1--4 vermelde rechten worden 
uitgesproken. 

Indien de schuldige aan een der misdrijven 
in de artikelen 24Sbis-250ter omschreven, het 
misdrijf in zijn beroep begaat, kan hij van de 
uitoefening van dat beroep worden ontzet." 

8. Art. 452 van het Wetboek van Straf
recht vervalt. 
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9. De slotpunt van artikel 432 van het 
Wetboek va.n Strafrecht wordt vervangen 
door een punt komma., en het volgende num
mer wordt aan dit artikel toegevoegd : 

"3°. hij die als souteneur uit de ontucht 
va.n eene vrouw voordeel trekt." 

HOOFDSTUK II. 

10. Na. artikel 251 van het Wetboek van 
Strafrecht wordt een nieuw artikel ingevoegd, 
luidende : 

"Art. 25lbis. Hij die opzettelijk eene vrouw 
in behandeling neemt of eene behandeling 
doet ondergaan, te kennen gevende of de ver
wachting opwekkende dat daardoor zwanger
schap kan worden verstoord, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste drie 
jaren of geldboete van ten hoogste drie 
duizend gulden. 

Indien de schuldige uit winstbejag heeft 
gehandeld, van het plegen van het misdrijf 
een beroep of eene gewoonte maakt, of ge
neeskundige, vroedvrouw of artsenijbereider is, 
kunnen de straffen met een derde worden ver
hoogd. 

Indien de schuldige het misdrijf in zijn be
roep begaat, kan hij van de uitoefening van 
dat beroep worden ontzet." 

HOOFDSTUK III. 

11. Na artikel 254 van het Wetboek van 
Strafrecht wordt in Titel XIV van het Tweede 
Boek een nieuw artikel ingevoegd, luidende : 

"Art. 254bis. Met gevangenisstraf van ten 
hoogste twee jaren of geldboete va.n ten hoogste 
zes duizend gulden wordt gestraft : 

1 °. hij die het opzettelijk aan bieden of geven 
van gelegenheid tot hazardspel als bedrijf uit
oefent, of opzettelijk in eene onderneming 
daartoe deelneemt ; 

20. hij die opzettelijk het publiek gelegen
heid tot hazardspel aanbiedt of geeft , of op
zettelijk in eene onderneming daartoe deel
neemt, onverschillig of het gebruik maken van 
die gelegenheid al dan niet van eenige voor
waarde of va.n de inachtneming van eenigcn 
vorm afhankeli,ik is gesteld ; 

30_ hij die het deelnemen aan ha.za.rdspel a.ls 
bedrijf uitoefent. 

Indien de schuldige het misdrijf in zijn be
roep bega.at, ka.n hij van de uitoefening van 
dat beroep worden ontzet. 

Onder hazardspel wordt verstaan elk spel 
waarbij in het algemeen de kans op winst van 
het toeval afhangt, ook wanneer die kans toe
neemt met de meerdere geoefendheid of de 

• grootere behendigheid van den speler. Daar· 
onder worden begrepen a.lle kansovereen
komsten over den uitslag van wedstrijden of 
verdere spelen, welke niet tusschen hen die 
daaraan deelnemen zijn gesloten, zoomede a.lle 
weddenschappen. Daaronder worden niet be
grepen loterijen na.ar de daarvan bij het eerste 
lid va.n artikel 1 der Loterijwet 1905 gegeven 
omschrijving." 

12. Artikel 456 van het Wetboek van 
Strafrecht vervalt. 

13. Artikel 457 van het Wetboek va.n 
Strafrecht wordt gelezen als volgt : 

"Hij die gebruik maakt va.n eene in strijd met 
de bepalingen van artikel 254bis opengestelde 
gelegenheid tot hazardspel, wordt gestraft met 
geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. 

Indien tijdens het plegen van de overtreding 
nog geen twee jaren zijn verloopen, sedert 
eene vroegere veroordeeling van den schuldige 
wegens gelijke overtreding onherroepelijk is 
geworden, kan, in pla.a.ts va.n de geldboete, 
hechtenis van ten hoogste eene maand worden 
opgelegd. " 

HOOFDSTUK IV. 

14. In artikel 43 va.n het Wetboek va.n Straf
vordering worden onmiddeUijk vóór het woord : 
"zal" de volgende woorden ingevoegd : ,,of 
in het geval van de artt. 240, laatste lid, 
250bis, 25lbis of 254bis van het Wetboek van 
Strafrecht." 

15. In het eerste lid van artikel 86 van het 
Wetboek va.n Strafvordering wordt in pla.a.ts 
van de woorden: ,,opligting of de in de artt. " 
gelezen als volgt : ,,opligting of de in de a.rtt. 
240, laatste lid, 250bis, 254bis, ." 

16. De in artikel 8 van het Wetboek van 
Strafvordering bedoelde ambtenaren zijn te 
allen tijde bevoegd ter inbeslagneming de uit
levering te vorderen van al hetgeen kan dienen 
tot bewijs of redelijkerwijs vermoed kan worden 
bestemd te zijn geweest of gediend te hebben 
tot het plegen van eenig bij de artikelen 240, 
240bis, 248bis, 248ter, 250, 250bis, 250ter, 25lbis, 
254bis, 45lbis, 45lter of 45lquater van het Wet
boek van Strafrecht omschreven strafbaar feit. 

Zij hebben te allen tijde vrijen toegang tot 
alle plaatsen, wa.a.r redelijkerwijs vermoed ka.n 
worden dat eenig zoodanig strafbaar feit wordt 
gepleegd. 

Wordt hun de toegang geweigerd, dan ver
schaffen zij zich dien desnoods met inroeping 
van den sterken a.rm. 

Is de plaats tevens eene woning of alleen 
door eene woning toegankelijk, dan treden zij 
deze tegen den wil des bewoners niet binnen 



20-22 MEI l 91J. 165 

dan op bijzonderen schriftelijken last van den 
burgemeester en in tegenwoordigheid hetzij 
van dien burgemeester, hetzij van den kan
tonrechter, hetzij van een commissaris van 
politie. 

Van dit binnentreden wordt door hen pro
ces-verbaal opgemaakt, dat binnen tweemaal 
vier-en-twintig uren aan den ingezetene, wiens 
woning is binnengetreden, in afschrift wordt 
medegedeeld. 

Slotbepaling. 

Het tijdstip. waarop deze wet, of de tijd
stippen, waarop onderscheidenlijk de bepalin
gen de?.er wet zullen in werking treden, worden 
door Ons vastgesteld. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven ten Paleize het Loo, den 20sten 
Mei 1911. 

(get.) WILHELMINA. 

De JJI inister van Justitie, 
(qet. ) E. R. H. REOOUT, 

(Uifgpg, 31 Mei 1911.) 

20 Mei 1911. BESLUIT, tot wijziging van het 
Reglement van politie voor de Visschers
haven ie IJmiiiden, vastgesteld bij Konink
lijk besluit van 25 Maart 1899 (Staatsblad 
n•. 85) en gewijzigd bij Koninklijk be
si nit van 23 April 1900 (Staatsblad n°. 71). 
s. 131. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 8 April 1\111, n•. '.l59, Afdee 
ling Waterstaat ; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staats
blad n•. 6!!), tot vaststell ing van bepalingen 
betreffende 's Rijks Waterstaatswerken ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 Mei 1911 n•. 18); 

Gelet op de nadere voordracht van Onzen 
voornoemden Minister van 17 Mei 1911, n°. 219, 
afdeeling Waterstaat ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
In de artikelen 2, 24, laatste lid , 25, 26, 27 

en 28 van het Reglement van politie voor de 
Visschershaven te IJmuiden, vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 25 Maart 1899 (Staats
blad n°. 85) en gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 23 April 1900 (Staatsblad n•. 71) wordt ge
lezen voor" Directeur" en in artikel 24 eerste 
lid voor "pirecteur der Visscbershaven" :,. In
genieur, belast met het toezicht op het beheer 
der Visschershaven", en in artikel 28 voor "de 
Directeur der Visschershaven": ,,de Ingenieur 

van den Rijkswaterstaat, belast met het toezicht 
op het beheer der Visschershaven". 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat io-het Staats
blad geplaatst en aan den Raad van State 
medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 20sten Mei 1911. 

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

De Minister van Waterstaat, 
(.get. ) L. R. W. RE0OUT. 

(Uitgeg. 3 Juni 1911.) 

'J2 Mei 1911. WET, tot nadere regeling van 
de rechten van successie en van overgang 
bij overlijden. S. 132. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1909/10, n•. 130, 1-8; 
1910/11, n°. 29, 1-11. 

Hand. id. 1910/11, bladz. 1613-1615, 1618-
1647, 1651-1660, 1662-1685, 1688-1708. 

Hand. 1• Kamer 1910/11, bladz. 483- 487, 
503-505, 547-561. 

WIJ WIL HEL Ml A, EN z .... doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is het recht van succesRie 
op andere wijze te regelen en tevens het recht 
van overgang bij overlijden van effecten en 
rentegevende schuldvorderingen af te schaffen; 

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

ARTJK EL 1. 

In de wet van den 13den Mei 1859 (Staats
blad n°. 36), zooals zij is gewijzigd en aan
gevuld door de wetten van den 28sten Mei 
1869 (Staatsblad n•. 95), van den 9den Juni 
1878 (Staatsblad n°. 95), van den 3lsten De
cember 1885 (Staatsblad n°. 263) en van den 
24sten Mei 1897 (Staatsblad n°. 154), zooals 
deze wet is gewijzigd door die van. den :29sten 
Januari 1898 (Staatsblad n°. 35), worden de 
volgende veranderingen gebracht: 

§ 1. Het vierde lid van art. 1 wot·dt gele
zen als volgt: 

"l!;r wordt, onder den naam van "regt van 
overgang", eene belasting geheven van de 
waarde van alle onroerende zaken binnen het 
Rijk in Europa gelegen of gevestigd, in 
vruchtgebruik of eigendom geërfd of verkre
gen wordende door overlijden van iemand die 
geen ingezeten is van het Rijk." 

§ 2. In het tweede lid van art. 2 worden 
de woorden : ,,de regten van successie en vau. 
overgang" vervangen door : ,,het regt van 
successie". 

§ 3. In art. 3 vervallen de woorden : ,,en 
voor het regt van overgang, onder n°. 1 van 



166 22 MEI 1911. 

art. 1 vermeld", voorkomende in het eerste 
lid en : ,, , onder n°. 2 van art. 1 vermeld" 
voorkomende aan het slot van het tweede 
lid. 

§ 4. In het derde lid van art. 10, n°. 1 ver
vallen de woorden: .,aan het recht van over
gang onderworpen". 

H et voorlaatste lid van art. 10 wordt gele
zen als volgt: 

"De onder n•. 5 vermelde opgave wordt 
niet vereischt ingeval zij niet noodig is voor 
de berekening van het verschuldigde regt ." 

§ 5. Art. 12 wordt gelezen als volgt : 
.,Gaat bij boedels van ingezetenen des Rijks, 

geheel geërfd wordende door bloedverwanten 
in de regte lijn , door de(n) echtgenoot, of door 
die bloedverwanten met de(n) echtgenoot, het
geen door ieder hunner wordt geërfd of ver
kregen , duizend gulden niet te boven, dan be
paalt zich de aangifte tot vermelding van : 

1°. de erfgenamen, met opgave van hunne 
verwantschap of de betrekking van huwelijk 
tot den overledene; 

2°. het actief en het zuiver saldo der nalaten
schap; 

3°. de on roerende goederen, aangewezen als 
in art. 10, onder 1 o. is bepaald. Indien geen 
onroerende goederen zijn nagelaten, moet dit 
worden opgegeven ; 

4°. de legatarissen en andere verkrijgers 
onder bijzonderen titel met aanwijzing van 
den aard en de waarde van hetgeen zij ver
krijgen en krachtens welken titel. 

Bij gegrond vermoeden van onj 11i ste opga
ven is de ontvanger bevoegd, op de wijze 
bij art . 21 bepaald, de indiening te vorderen 
eener memorie, als in art. 10 bedoeld. 

Vererft de boedel, alleen tengevolge van 
verwerping, geheel op de in het eerste lid 
bedoelde erfgenamen, dan doen deze aangifte 
overeenkomstig art. 10." 

§ 6. ln het derde lid van art. 19 vervalt: 
.,bij art. 1 n•. 2 bedoelde". 

§ 7. In art. 25 vervult: ., , vermeld bij n°. 2 
van. art. 1,". 

§ 8. Art. 26 wordt ingetrokken. 
§ 9. Art. 28 wordt gelezen als volgt : 
"Binnen eene maand na de aangifte van 

eenen boedel van een ingezeten des Rijks, 
moet de aangever, naar de wijze zijner gods · 
dienstige gezindheid, in persoon, voor den 
kautonr!lgter te zijner keuze, den volgenden 
eed (verklaring) afleggen: 

,,lk zweer (verklaar) dat ik in gemoede ,;er
"meen, dut ik bij de door mij gedane aungifte 
,.van hetgeen door het overlijden van N .:N. 
,.wordt geërfd of verkregen, niets heb ver-

.,zwegen wat daartoe behoort en voor de re

.,geling van het regt van successie beeft moe
" ten worden aangegeven; dat ik dezelfde 
,,schuld niet twee of meermalen heb gebragt ; 
"dat ik geen schuld heb opgegeven, welke 
.,niet uit den boedel moet worden betaald; 
"dat ik de buitenlandsche bezittingen (zoo 
"er zijn) en de roerende goederen, welker 
"waarde uitsluitend naar de begrooting des 
"aangevers wordt gerekend, op die waarde 
.,heb gesteld, welke ik in gemoede vermeen 
,,bij de wet te worden gevorderd ; dat ik even
.,zeer in gemoede vermeen, dat geene waarden, 
"niet in de aangifte vermeld, uit den boedel 
"zijn of zullen ·worden afgegeven, . welke naar 
"mijne <J'Vertuiging niet reeds vóór den dood 
"des erflaters aan den daartoe aangewezene in 
,,eigendom toebehoorden ; eindelijk zweer (be
"loof) ik, dat ik dadelijk aangifte zal doen 
"van en het regt van successie zal voldoen 
"voor al hetgeen ik naderhand zal vernemen 
,,niet of kwalijk te hebben aangegeven. 

.,Zoo waarlijk helpe mij God almagtig. 
(Dat beloof ik.)" 

Indien eene aangifte door een gemagtigde 
is gedaan, wordt de persoon, namens wien 
aangifte is gedaan, als aangever aangemerkt. 

Indien eene aangifte door of namens meer
dere personen is gedaan, wordt de eed afge
legd door één hunner, daartoe door den Rijks
ambtenaar aan te wijzen bij eene door hem 
binnen vijf dagen na de aangifte aan de ge
kozene of bij gebreke daarvan door de wet 
aangewezene woonplaats gezondene kennisge
ving op ongezegeld papier. Binnen een jaar 
na het doen der aangifte, kunnen met magti
ging van 's Rijks ambtenaar, bedoeld in het 
voorlaatste lid van het vorig artikel, de overige 
aangevers of een of meer hunner voor het 
beëedigen der aangifte worden aangewezen, in 
welk geval de eed moet worden afgelegd bin
nen eene maand, nadat d~ kennisgeving aan 
de hiervoor vermelde woonplaats is gezon
den." 

§ 10. Art. 29 wordt gelezen als volgt: 
.,Geen eed wordt afgelegd: 
a. voor boedels, waarvan het actief, volgens 

de specifieke aangifte, driehonderd gulden 
niet te boven gaat; 

b. door de erfgenamen in de regte neder
dalende linie en door den met hen overeen
komstig art. 41 no. 1 gelijkgestelden echtge
noot, indien hetgeen aan elk hunner uit het 
actief opkomt volgens de aangifte duizend 
gulden niet te boven gaat ; 

c. door den Staat. 
Wanneer ten gevolge van verwerping de 
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boedel gehe'll wordt verkregen door de in lit. 
b bedoelde personen, is de daar vermelde vrij
stelling niet toepasselijk. 

Indien in het in li t . b bedoelde geval door 
den erflater legaten zijn besproken, niet van 
het regt vrijgesteld en niet bestaande in vaste 
en bepaalde sommen, wordt, op boven om
schreven wijze en plaats , de volgende eed 
(verklaring) afgelegd: 

.,Ik zweer (verklaar) dat ik in gemoede ver
.,meen voor den boedel van .N. alles, waar
,,voor regt van successie verschuldigd is, op
,.regtelijk te hebben aangegeven. 

,.Zoo waarlijk helpe mij God almachtig. 
(Dat verklaar ik.)" 

Indien het niet van het regt vrijgestelde 
legaat bestaat in een vruchtgebruik van de 
geheele nalatenschap of van een evenredig 
deel daarvan, wordt evenwel de eed (verkla
ring), bedoeld in art. 28, afgelegd." 

§ 11. De aanhef van art. 80 wordt gel~zen 
als volgt : 

"Indien een vruchtgebruik bij opvolging 
wordt verkregen, of fideï-commi ssair goed door 
overlijden of door overdragt onder de levenden 
op de verwachters overgaat, wordt, behoudens 
de uitzonderingen bij het vorig arti kel be
paald, op gelijke wijze de navolgende eed 
(of verklaring) afgelegd:" 

§ 12. De woorden " de aangevers" in het 
eerste lid van art. 37 worden vervangen door 
de woo rden: .,eer, of meer de r aangevers". 

Het woord "aangevers" in het vierde lid 
van dat artikel wordt vervangen door h et 
woord "eedpligtigen". 

§ 13. In het ee rste lid van art. 38 worden 
de woorden : .,de regten van overgang" ver
vangen door : .,het regt van overgang". 

§ 14. Art . 41 wordt gelezen als volgt : 
" Het regt van successie wordt bepaald 

is aangewezen op de volgende tabel : 
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Indien in de gevallen vermeld onder n•. 4 
en n°. 5 de verkrijging meer bedraagt dan 
het aandeel bij versterf zou hebben beloopen, 
wordt het regt verhoogd met 8 ten honderd 
van dat meerdere in de gevallen onder n°. 
4 - en met 5 ten honderd van dat meerdere 
in de gevallen onder n°. 5 vermeld." 

§ 15. Art. 42 wordt gelezen als volgt : 
,,Hetgeen echtgenooten uit éénzelfden boe

del verkrijgen, wordt, voor zoo ver dit valt in 
eene tusschen hen bestaande huwelijksgemeen
schap, voor de regeling van het regt van suc
cessie geacht voor het geheel te zijn verkre· 
gen door den echtgenoot, wiens verkrijging 
het laagst belast is." 

§ 16. Art . 43 wordt gelezen als volgt: 
" Het regt van overgang wordt bepaald op 

acht en een half ten honderd." 
§ 17. Art. 44 wordt ingetrokken. 
§ 18. Het tweede lid van art. 46 wordt ge

lezen als volgt : 
"Het regt van overgang wordt . geheven 

van de waarde der zaken, zonder aftrek van 
legaten, sch ulden of Jasten." 

§ 19. In art. 53 worden de woorden: 
,,in de regte lijn drie, in alle andere geval

len tien ten honderd geheven" vervangen door : 
"het hoogste regt geheven, dat verschuldigd 
zoude kunnen zijn". 

§ 20. In het eerste lid van art. 55 worden 
de woorden : ,,de regten" vervangen door: 
,,het regt". 

§ 21. Art. 56 wordt gelezen als volgt : 
,;Van het regt van successie is vrijgesteld : 
1°. al wat door den Staat wordt geërfd of 

verkregen; 
2-. al wat door iemand in de regte lijn en 

door de(n) echtgenoot van de(n) overledene 
wordt geërfd of verkregen, indien het zuiver 
saldo der verkrijging volgens de aangifte, dui
zend gulden niet te boven gaat. 

Dit bedrag van duizend gulden wordt ver
hoogd: 

a. voor verkrijgingen in de re~te nederda
lende lijn met dri e honderd gulden voor ieder 
jaar, dat de verkrijger jonger is dan 21 jaar 
(gedeelte van een jaar voor een vol jaar ge
rekend) ; 

b. voor verkrijgingen door de(n) echtgenoot 
van de(n) overledene, terwijl kind of kinderen 
uit hun huwelijk verwekt aanwezig zijn, tot 
het bedrag, dat sub a voor het jongste dier kin
deren als maximum der nijstelling is bepaald; 

3°. van hetgeen door iemand in de regte 
lijn of door de(n) echtgenoot van de(n) over
ledene wordt geërfd of verkregen, een bedrag 
gelijk aan de helft van dat, hetwelk sub 2 

voor den verkrijger als maximum der geheele 
vrijstelling is bepaald, indien het zu iver sa!do 
der verkrijging, volgens de specifieke aangifte, 
dit maximum overschrijdt, doch niet meer dan 
anderhalf maal dat maximum beloopt ; 

4°. al wat in andere gevallen geërfd of ver
kregen wordt, indien het zuiver saldo der ver
krijging, volgens de specifieke aangifte, drie 
honderd gulden niet te boven gaat ; 

5°. een bedrag van een honderd gulden op 
hetgeen door iemand in de sub 4 bedoelde ge
vallen geërfd of verkregen wordt, indien het 
zuiver saldo der verkrijging, volg~ns de speci
fieke aangifte, meer dan drie honderd gulden, 
doch niet meer dan vijf honderd gulden be
loopt; 

60. al wat in vruchtgebruik of bij wijze van 
periodieke uitkeering wordt geërfd of verkre
gen, zoo de verkrijger sterft vóór dat zijn ge
not zes maanden heeft geduurd. In geval van 
later overlijden wordt vrijstelling verleend 
voor dat gedeelte van het regt, hetwelk het 
voordeel door den verkrijger, blijkens daar
van overgelegde bewijzen genoten, te boven 
gaat; 

7°. de waarde der onroerende zaken, over 
welke, in de overzeesche bezittingen van het 
Rijk, het regt van overgang wordt bewezen 
te zijn betaald geworden, doch alleen voor 
zoover die in het actief uitgetrokken waarde, 
naar evenredigheid, in het zuiver saldo is 
begrepen; · 

80. de waarde van elke pe riodieke uitkee
ring , niet meer bedragende dan f 5 per week, 
verkregen door iemand, die niet behoort tot 
de bloed- en aanverwanten tot en met den 
vierden graad en die krachtens arbeidsovereen
komst twee jaar of langer in dienst is geweest 
van den overledene of diens echtgenoot. 

Het regt van successie kan niet hooger zijn 
dan het bedrag, waarmede de verkrijging het 
voor den verkrijger bepaalde maximum der 
geheele vrijstelling te boven gaat. Ind ien eene 
verkrijging het voor de toepassing der gedeelte
lijke vrijstelling bepaalde maximum te boven 
gaat, kan het regt van successie niet !J.ooger 
zijn dan het totaal van: a het bedrag, waar
mede de verkrijging dit maximum overt reft 
en b het bedrag dat aan regt verschuldigd 
zoude zijn wegens eene verkrijging ten be
drage van dat maximum. 

Ingeval het onder n°. 6 bedoelde overlijden 
plaats heeft of de onder dat nommer en on
der n°. 7 bedoelde bewijzen geleverd worden 
na de betaling van het rP.gt, wordt dit terug
gegeven, zoo deze teruggave wordt gevraagd 
binnen den termijn, voor de ·ve rjaring bepaald . 
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Bij verkrijgingen, welke aan een verschil
lend percentage zijn onderworpen, worden de 
onder n°. 6 en n°. 6 bepaalde vrijstellingen 
op de voor den verkrijger meest voordeelige 
wijze - en wordt de onder n• . 7 bepaalde 
vrijstelling naar even redigheid toegepast. · 

Indien eene vrijstelling van iemands leeftijd 
afhankelijk is, worden voor de toepassing 
dezer vrijstelling de opgave van dien leeftiJd 
in de memorie van aangifte en de overlegging 
van eene geboorte-acte of - indien dit niet 
mogelijk is - van eene acte van bekendheid, 
als bedoeld in het laatste lid van art. 10, ver
eischt." 

§ 22. Art. 67 wordt ingetrokken. 
§ 23. A11n art. 69 wordt het volgende nieuwe 

lid toegevoegd : 
.,De in art. 56 n°. 4 en n°. 5 bepaalde vrij

stellingen zijn op deze schenkingen niet toe
passelijk." 

2. In de wet van den 24sten Mei 1897 
(Staatsblad n•. 154), zooals zij is gewijzigd 
door die van den 29sten Januari 1898 (Staats
blad n°. 35), worden de volgende veranderin
gen gebracht: 

§ 1. In art. 3 worden in het eerste lid de 
woorden : ,,de rechten van successie en van 
overgang" vervangen door: ,,het recht van 
successie" en vervalt in het derde lid : ,, Voor 
zoover de verplichting tot afgifte onder de 
schulden kan worden opgenomen, blijven de 
waarden buiten aanmerking bij de berekening 
van het recht van overgang, vermeld onder 
n•. 1 van art. l." 

§ 2. In het derde lid van art. 6 worden de 
woorden: ,,de rechten van successie en van 
overgang" vervangen door: ,,het recht van 
successie". 

§ 3. In het eerste lid van art. 6 worden de 
woorden: ,,de rechten van successie en van 
ove:gang" vervangen door "het recht van 
successie." 

§ 4. In art. 7 worden in het eerste en in 
het derde lid de woorden : .,de rechten van 
successie en van overgang" vervangen door : 
"het recht van successie" en vervalt in het 
vierde lid: ., , van overgang en opcenten ." 

§ 6. In hel eerste lid van art. 8 worden de 
woorden : .,de rechten van successie en van 
overgang" vervangen door: .,het recht van 
successie". 

§ 6. In het eerste lid van art. 9 worden de 
woorden : .,de rechten van successie en van 
overgang" vervangen door: ,,het recht van 
successie". 

§ 7. In het eerste lid van art. 10 vervalt: 
"Als de rechtshandeling meer dan een jaar 

vóór het overlijden plaats had, blijven de za 
ken, die tengevolge van dit artikel geacht 
worden bij legaat te zijn verkregen, buiten 
aanmerking bij de berekening van het recht 
van overgang, vermeld onder n•. 1 van art. 1 
der wet van den 13den Mei 1869 (Staa tsblad 
n•. 36)." 

In het derde lid van art. 10 worden de 
woorden : ,,successie, van overgang en opcen
ten" vervangen door : ,,successie of van over
gang". 

§ 8. In het eerste lid van art. 18 vervallen 
de woorden : ,,en van overgang". 

3. Van de rechten en boeten van successie 
en van overgang bij overlijden worden geene 
opcenten geheven. · 

4. De wet van den 13den Mei 1869 (Staats
blad n•. 36), zooals zij bij latere wE:tten is of 
mocht worden gewijzigd, zal kunnen worden 
aangehaald als "Successiewet" . 

5 . Deze wet treedt in werking met den dag 
harer afkondiging. 

Zij is van toepassing wanneer het overlijden 
of de andere gebeurtenis, waardoor de ver · 
µlichting tot aangifte ontstaat, op of na dien 
dag plaats beeft, zoomede wanneer op of na 
dien dae: wordt geërfd of verkregen tenge
volge van de vervulling eener voorwaarde. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 22sten 

Mei 1911. 
v;et. ) W IL HELM I N A. 

De Minister van li'inancii!n, (get. ) KoLKMAN. 
(Uitgeg. 1 J uni 1911.) 

22 Mei 1911. BESLUIT, betreffende de aan
wijzing der kringen van de COIJ)missiën 
van aanslag voor de belasting op bedrijfs
en andere inkomsten en van hare stand
plaatsen. S. 133. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 24 April 1911, n°. 82 (Directe 
Belastingen) ; 

Gelet op artikel 19, § 2, der wet van 2 Oc
tober 1893 (Staatsblad n•. 149) ; 

Herzien het Koninklijk besluit van \!8 October 
1893 (Staatsblad n°. 157), laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 13 Augustus 1908 (Staats
blad n°. 268), en aangevuld bij dat van 6 De
cember 1910 (Staatsblad n•. 366): 

Den Raad van State geboord (adv ies vnn 
9 Mei 1911, n•. 14); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden .Minister van 17 Mei 1911, n•. 98 
(Directe Belastingen) ; 
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Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1 . De staat, behoorende bij het Konink
lijk besluit van 28 October 1893 (Staatsblad n°. 
157), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 
13 Augustus 1908 (Staatsblad n°. 286), en aan
gevuld bij dat van 6 Decembe1· 1910 (Staatsblad 
n•. 366), wordt gewijzigd en aangevuld als 
volgt: 

De commissiën van aanslag met standplaats; 
Leiden. Alphen. Woubru_qge. Gouda (beide). 

Haarlem. Bergen. Beverwijk. Hoorn. Nieuwer
Amstel. Hilve,·sum. Zaandam.Purmerend. Zwolle. 
Deventer . Almelo. Ootmarswn. Enschede. Hengelo. 
Kampen. Zwartsluis. Ommen. Avereest. Maas
fricht. Valkenburg, 
zooals zij thans zijn ingesteld, worden opge
heven. 

Commi~eiën worden ingesteld ter standplaats 
en voor de kringen als omschreven in den aan 
dit besluit gehechten staat. 

2. De opschriften "Provinciale Inspectie 
enz.", voorkomende in den staat, bedoeld in 
den aanhef van artikel 1, vervallen. 

3. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening, waarop 
het in het Staatsblad en in de Staatscourant is 
geplaatst. 

Onze voornoemè.e Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk gelijktijdig 
in het Staatsblad en in de Staatcow·ant zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal wor• 
den gezonden aan den Raad van State en aan 
de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 22sten Mei 1911. 
(get. ) WILHELMlN A. 

De Ministe1· van Financii!n, 
(get. ) KOLKMAN . 

( Uit_qeg . 31 Mei 1911.) 

STAA'r van kringen, waarvoor krachtens 
art. 19, § 2 de,· wet van 2 Octobe,· 1893 
(Staatsblad n°. 149), commissiën van aan
slag voor de belasting op bedrijfs- Bn 
ande,·e inkomsten worden ingesteld en van 
hare standplaatsen. 

STANDPLAA TS EN DER COMMISSIËN YAN 

AANSLAG. 

Leiden I. 

GEMKENTEN OF GEDEELTEN VAN GEMEENTEN, 

TOT ELKE COMMISSIE J.IEHOORENDE. 

Noordwijk, Noordwijkerhout, Voorhout, 
Lisse, Hillegom, Sassenheim. 

Leiden II. 
Leiderdorp, Zoeterwoude, Oegstgeest, War· 

mond, Voorschoten, Katwijk, Rijnsburg, Val
kenburg, Wassenaar, Alkemade, Leimuiden, 
Rijnsaterswoude, Woubrugge. 

Alphen. 
Alphen, Aarlanderveen, Oudshoorn, Bode
graven, Zwammerdam, Hazerswoude, Bent
huizen , Boskoop, Koudekerk, Nieuwkoop, 
Nieuwveen, Zevenhoven, Ter Aar. 

Goudri I. 
Gouda , Reeuwijk, Waddinxveen, Zevenhui
zen, Moerkapelle, Moordrech t. 

Goudci II. 
Haastrecht, Vl ist, Bergambacht, Ammerstol, 
Schoonhoven, Lekkerkerk, Krimpen a/d Lek, 
Krimpen a/d IJssel, Onderkerk a td IJssel, 
Berkemvoude, Stol wijk, Gouderak,Streefkerk. 

Woerden. 
Woerden, Waarder, Barwoutswaarder, Riet
veld, Oudewater, Papekop, Lange Ruige 
Weide, Hekendorp. 

Haarlem. 
Bloemendaal, Spaarndam, Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude, Heemstede , Bennebroek, 
Zandvoort, Schoten. 

Bei-erwijk. 
Beverwijk, Velsen, Wijk aan Zee en Duin. 

Alkmaar I. 
Bergen, Schoorl, Egmond Binnen, Egmond 
aan Zee, K oedijk, Oudorp, St. Pancras, Broek 
op Langendijk, Noord-Scharwoude, Zuid
Scharwoude, Warmenhuizen, H eilo, Lim
men, Akersloot. 

Alltmaar II. 
Schermerhorn , Oterleek, H eerhugowaard, 
Ursem, Zuid- en Noord-Schermer, De Rijp, 
Graft , Uitgeest, Heemskerk, Castricum. 

Hoorn. 
Hoorn, Berkhout, Avenhorn, Oudendijk, 
Beets, Wognum, Sybekarspel, Spanbroek, 
Hoogwoud, Obdam, Opmeer, Hensbroek. 

Nieuwer-Amstel. 
Nieuwer-Amstel, Watergraafsmeer, Ouder· 
Amstel, Uithoorn, Sloten, Muiden, Diemen, 
Haarlemmermeer, Aalsmeer. 

Buiksloot. 
Buiksloot, Ni euwendam, Ransdorp, Lands
meer, Monnikendam, Broek in Waterland, 
Marken, Katwoude. 

Hilvers~tm. 
Hilversum, 's Graveland, Kortenhoef, An
keveen , Naarden, Bussern, Blaricum, Ruizen, 
Laren . Weesp, W eesperkarspel, Nederhorst 
den Berg. 

Zaa,ula,n. 
Zaandam, Oostzaan, Koog aan de Zaan, 
Westzaan, Wormerveer, Krommenie, Zaan
dijk, Assendelft. 
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Pwrmerend. 
Purmerend, Beemster, Ilpendam, Wijdewor· 
mer, Oosthuizen, Edam , Middelie, Warder, 
Kwadijk, Wormer, Jisp. 

Zwolle. 
Zwolle, Zwollerkerspel, Dalfsen. 

Kampen. 
Kampen, Grafhorst, Kamperveen, Wilsum, 
IJsselmuiden, Zalk en Veecaten. 

Zwartsluis. 
Zwartsluis, Wanneperveen , Stad-Vollen
hoven, Ambt-Vollenhoven, Kuinre, Blobijl, 
Blankenham, Genemuiden, Hasselt, Stap
horst. 

01nnien. 
Stad-Ommen, Ambt-Ommen, Den Ham, 
Avereest , Nieuwleusen. 

Deventer. 
Wijhe, Olst, Bathmen, Diepenveen, Raalte, 
Heino, Hellendoorn, Holten, R\jssen, Wier
den . 

Oldenzaal. 
Oldenzaal, Losser, Ootmarsum, Denekamp, 
Weerselo. 

Hengelo. 
Hengelo, Stad-Delden, Ambt-Delden , Borne. 

Enschede. 
Enschede , Lonneker, Goor, Diepenheim, 
Markelo, Haaksbergen. 

Almelo . 
Stad-Almelo, Ambt-Almelo, Vriezenveen, 
Tubbergen . 

Hardenberg. 
Stad-Hardenberg, Ambt-Hardenberg, Grams
bergen. 

Maas/richt I. 
Maastricht, Oud-Vroenhoven, St. Pieter. 

Maastricht II. 
Cadier en Keer, Gronsveld, Heer , Mheer, 
Rijckholt, St. Geertruid, Eysden, Mesch, 
Amby, Bemelen, Borgharen, Bunde, Itteren, 
:Meerssen, Schimmert, U lestraten. 

Gulpen. 
Gulpen, Margraten, Noor beek, Slenaken, 
Wittem, Wylre, Berg en Terblijt, Houthem, 
Hulsberg, Klimmen, Oud-Valkenburg, Schin
op-Geulle, Valkenburg, Wijnandsrade, Vaals, 
Bocholtz, Simpelveld. 

Heerlen. 
Heerlen, Eygelshoveu, N ieuwenhagen, 
Schaesberg, Ubach over Worms, Voerendaal, 
Kerkrade. 
Behoort bij Koninklijk besluit van den 22sten 

Mei 1911 (Staatsblad n°. 133). 
Mij bekend, 

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

22 Mei 1911, BEsLUI'l' , houdende wijz1grng 
van het Koninklijk besluit van 31 De
cember 1896 (Staatsblad n°. 266) tot instel
ling van raden van beroep voor de uit
spraak op bezwaarschriften, betrekkelijk 
de personeele belasting en aanwijzing van 
hunne standplaatsen. S. 134. 

WIJ W I LHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat herziening van het Ko
ninklijk besluit van 31 December )896 (Staats
blad n°. 266), laatstelijk gewijzigd bij Ons be
sluit van 14 Augustus 1905 (Staatsblad n°. 255), 
noodig is wegens opheffing en instelling van 
inspectiën der directe belastingen ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 26 April 1911, n°. 148 (Afdee
liag Di·recte Belastingen); 

Gelet op art. 58 der wet van 16 April 1896 
(Staatsblad n°. 72) tot . regeling van de per
soneele belasting ; 

H erzien voormeld Koninklijk besluit van 
31 December 1896 (Staatsblad n°. 266); 

Den Raad van StatA gehoord (advies van 
9 Mei 1911, n°. 15); 

Gelet op het nader rnpport van Onzen voor
noemden M inister van 17 Mei 1911, n°. 99 
(Afdeeling Directe Belastingen); 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1 . In het eenig artikel van het Ko
ninklijk besluit van 31 December 1896 (Staats
blad n°. 266), laatstelijk gewijzigd bij Ons be
sluit van 14 Augustus 1905 (Staatsblad n°. 255), 
worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

onderdeel 1 wordt gelezen: 
,,het gedeelte der provincie Noordbrabant, 

behoorende tot de inspectiën der directe belas
tingen te 's Herto_qenbosch, Ie Afdeeling, 'sHer
togenbosch, 2e Afdeeling, Tilburg, Eindhoven, 
Helmo11d en Gennep ; standplaats 's Hertogen
bosch;'' 

onderdeel 8 wordt gelezen : 
,,het gedeelte der provincie Zuidholland, be

hoorende tot de inspectiën der directe belas
tingen te Leiden, le . \.fdeeling, Leiden, 2e Af
deeling, en Goitda; standplaats Leiden,-" 

onderdeel 11 wordt gelezen : 
,,het gedeelte der provincie Noorho/land, be

hoorende tot de inspectiën der directe belas 
tingen te Haa,·lem, Ie Afdeeling, Haarlem, 
2e Afdeeling, en Hilversum, alsmede de ge
meenten, behoorende tot de inspectie Amsterdam 
(Buitenge >1ieenten), met uitzondering van die, 
gelegen benoorden het IJ,- stLndplaats Haar
lem;" 
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onderdeel 13 wordt gelezen : 
,,het gedeelte der provincie N oordholland , 

behoorende tot de inspectiën der directe belas
tingen te Hoorn en Z aandam, alsmede de ge
meenten, behoorende tot de inspectie A,nster· 
dmn (Buiten_qemeenten), gelegen benoorden het 
IJ ; standph1ats H oorn;" 

onderdeel 16 wordt gelezen : 
,,het gedeelte der prov incie Friesland, be

hoorende tot de inspectiën der directe belas
tingen te Le,uwa,·den, l e Afdeeling, L eeuwarden , 
2e Afdeeling, en Harlingen; standplaats Leeuw
arden;" 

onderdeel 18 wordt ·gelezen : 
,,het gedeelte der provincie Overijssel , be

hoorende tot de inspectiën der directe belas
tingen te Z wolle, le Afdeeling, en Z wolle, 2e 
Afdeeling, alsmede tot de inspectie Dei•enter, 
b.ehalve de gemeenten Rijssen, Wierden en 
Holten ; standplaats Zwolle;" 

onderdeel 19 wordt gelezen: 
,,het onderdeel der prov incie Overijssel, be

hoorende tot de inspectiën der directe belas
tingen te Almelo, Enschedéen Oldenzaal, alsmede 
de gemeenten Rijssen , Wierden en Holten ; 
standplaats H engelo;" 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dae; na dien der dagteekening, waarop 
het in het Staatsblad en in de Staatscourant 
is geplaatst. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit , hetwelk gelijktijdig 
in het Staatsèlad en in de Staatscourant zal 
worden geploatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 22sten Mei 1911. 
(qet.) W I L H E L M I N A. 

De M inister van F inanciën, 
(get.) K OLKMAN. 

(Uit_qeg. 31 Mei 1911.) 

24 M ei 1911. BESCBIKKING van den Minis
ter van Oorlog tot wijziging van het be
sluit van 21 Januari 1909, tot vaststelling 
van de Militie-Beschikking 1909, met daar
bij behoorende Militie-Instructie 190!!. 

D e Minister van Oorlog, 
H eeft goedgevonden te bepalen, dat bet 

Model !it. F, behoorende bij de Militie-Beschik
king l!l09, laatstelijk gewijzigd en aangevuld 
bij de Beschikking van 17 Maart 1911, Af
deeling Militie en Landweer (M.) n°. 242, 
wordt vervangen door het hierbij gevoegde 
Model lit. F. 

Voor den Min ister, 
De Secretaris-Generaal, 

(get.) DE BRUIJN. 

MODEL !it. F . 

Behoort bij de Militie-Beschikking 1909. 
ad § 7, 2°. 

Art. 51 det Militiewet 1901. 

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

B ewijs van werkelijken dienst. 

a. De Commandeerende-officier van (be
naming van het korps) 

b. De Gouverneur der K oninklijke Mili
taire Academie 

c. De Directeu r der Cadettenschool 
verkl aart dat N. N . 
geboren den tweeden . . . . . . 1800 
negentig te . .. . . Provin cie . . . . . 
zoon van . . . . . . . . . . . . en van 
. . .. . .... . . op den twintigsten 
. . . . . . . 1900 en zeven 

{ 

cadet 
a, b en c als vrijwilliger met eene verbintenis 

voor den tijd van . . . . jaren 
bij het leger hier te lande in dienst 
is getreden, ") . . . . . . . . . . . . . 
. . . • . . en zich in hoedanigheid 

se rgeant 
van huzaar _ ___ werkelijk op 

soldaat (oppasser) 
het korps 

1 Augustus 1909 bij de aca emie 
de ca ettenschool 

nog in dienst bevond . 
(Stamboeknummer . .... ) 

( of) 
b en c, zich werkelijk op l Augustus 1909 als 

cadet bij gezegde inrichting nog in 
dienst bevond . 

(Stamboeknummer . . . . . ) 

. . ... , den ... . .. 1900 en negen. 

a. De Commancleerende-ojficie,· voormeld , 
b. De Goiwerneur voormeld, 
c. De D irecteur voormeld, 

'") In voorkomend geval hier te vermelden 
elke nieuwe verbintenis; bijv .: zich op . . .. 

1900 en . opnieuw heeft ver-
bonden voor ... jaren . 

27 Mei 1911. BESLUIT, houdende vast stelling 
der tijdstippen , waarop onderscheidenlijk 
de bepalingen der wet van 20 Mei 1911 
(Staatsblad n°. J 80) tot "Bestrijding van 
zedeloosheid" 7,ulJen in werking treden. 
S. 135. 
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WIJ WILHELMINA, NNZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van don 23sten Mei 1911, 2e Afdeeling 
en 3e Afdeeling A, n° . 697; 

Gelet op de slotbepaling der wet van 20 Mei 
1!111 (Staatsblad n°. 130); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als tijdstippen, waarop onderschei

penlijk de bepalingen der wet van :.!O Mei 1911 
(Staatsblad n°. 130) tot "Bestrijding van zede
loosheid'. zullen in werking treden: 

A. voor die bepaling van Artikel 6 dier wet, 
waarbij in het Wetboek van Strafrecht wordt 
ingevoegd een nieuw artikel 260bis, !:.et tijd
stip van 1 J annari 1912 ; 

l3. voor alle overige bepalingen dier wet 
het tijdstip van 16 Juni 1911. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsb/.ad zal worden geplaatst . 

Het Loo, den 27sten Mei 1911. 

(get.) W I L H E L M IN A. 

De Minister van Justitie, 
(get.) E. R. H. REGOUT. 

(Uitgeg. 31 Mei 1911.) 

29 M ei 1911. BESLUIT, betreffende de verwis
seling van drie en een half ten honderd 
rentegevende schuldbekentenis~en uitgege
ven krachtens de wet van 31 December 
1910 (Staatsblad n°. 412), tegen inschrij
ving op het Grootboek der drie en een 
half ten honderd rentegevende Nationale 
Schuld. S. 136. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien het bepaalde bij art. 6 der wet van 
31 Decem her 1910 (Staatsblad n°. 412) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën dd. 23 Mei 1911, n°. 37, Generale 
Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De krachtens de wet van 31 Decem

ber 1910 (Staatsblad n°. 412) uitgegeven drie 
en een half ten honderd rentegevende schuld
bekentenissen, waarvoor verwisseling tegen in 
schrijving op het Grootboek der drie en een 
half ten honderd rentegevende Nationale 
Schuld wordt verlangt, kunnen tot dat einde, 
zoolang zij niet zijn uitgeloot of aflosbaar ge
steld, vergezeld van alle daarbij behoorende 
onverschenen coupons en van het bewijs tot 
bekoming van nieuwe coupons op alle werk
dagen van des voormiddags tien tot des na
middags twee uur, worden ingeleverd bij het 

agentschap van het Ministerie van Financiën 
te Amsterdam. 

Zij worden vermeld op daarnevens te voegen, 
behoorlijk ingevulde en door den inleveraar 
onderteekende nummerlijsten, waarvan de for 
mulieren tegen betaling van vijf Cllnts per stuk 
bij genoemd agentschap verkrijgbaar zijn. 

Indien de agent van het Ministerie van l!'i 
nanciën aanleiding vindt, om niet dadelijk bij 
de overneming der schuldbekentenissen tot de 
afgifte van het bij art. 2, letter a, van dit be
sluit bedoelde bewijs over te gaan, geeft hij 
voor de ingeleverde stukken een bewijs van 
overneming af ; aan den voet 'l"l\n dit bewijs 
wordt gesteld eene door den ambtenaar, belast 
met de bewaring der gelden en geldswaarden 
bij het • agentschap te onderteekenen verkla
ring, luidende : ,,Voor overneming van eene 
nominale waarde van f .... ... . aan drie 
en een half ten honderd r~ntegevende schuld
bekentenissen." Het door den agent en door 
evengenoemden ambtenaar onderteekende be
wijs van overneming kan, van den derden 
werkdag na dien der afgifte af, worden ver
wisseld tegen een bewijs als bedoeld in arti
kel 2, letter a, van dit besluit. 

De voor deze schuldbekentenissen afgegeven 
recepissen kunnen, zoolang de gelegenheid tot 
inwisseling daarvan tegen definitieve schuld
bekentenissen niet is opengesteld, op dezelfde 
wijze als hiervoren is bepaald, tot verwisseling 
tegen inschrijving op het hiervoren genoemde 
Grootboek bij het agentschap worden ingele
verd. 

2 . Voor het bedrag van elke ingeleverde, 
in orde bevonden partij schuldbekentenissen 
of recepissen worden door den agent voornoemd 
aan den inleveraar afgegeven : 

"· een gedagteekend bewijs aan den ,oet 
waarvan eene door den in artikel 1, derde lid_, 
van dit besluit bedoelden ambtenaar te onder
teekenen verklaring wordt gesteld, luidende: 
"Voor overneming van eene nominale waarde 
van f . . . . aan drie en een half ten honderd 
rentegevende schuldbekentenissen (of recepis
sen)'' . 

Het door den agent en door evenbedoelden 
ambtenaar onderteekende bewijs geeft recht op 
eene inschrijving tot gelijk nominaal bedrag 
als dat der overgenomen schuldbekenten issen 
of recepissen, in het Grootboek der drie en 
een half ten honderd rentegevende Nationale 
Schuld, met ingang van rente als volgt : 

indien de afgifte geschiedt van 8 Mei tot 
en met 7 November op den tusschen die 
beidP dagen vallenden eersten dag der maand 
Juni ; 
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en indien de afgifte geschiedt van 8 Novem
ber tot en met 7 Mei op den tusschen die 
beide dagen vallenden eersten dag der maand 
December; 

b. een door den in] everaar in te vullen en 
te onderteekenen formulier van verklaring tot 
het bekomen der verlangde inschrijving met 
duplicaat daarvan. 

Voor de sub b bedoelde formulieren \wordt 
vijf cents per exemplaar betaald. 

3. Wanneer de afgifte der in het voorgaande 
artikel onder litt. a en b vermelde stukken ge
schied tusschen den 8sten en den laatsten Mei 
of tusschen den 8sten en den laatsten N ovem
ber wordt de respectievelijk op 1 Juni of op 
1 December daaraanvolgende verschijnende 
coupon van de ter oversch rijving aangeboden 
schuldbekentenissen of recepissen aan den in
leveraar teruggegeven. 

4. De kapitalen waarvoor de bij letter a 
van art. 2 bedoelde bewijzen zijn afgegeven, 
worden door de directie van de Grootboeken 
der Nationale 8chuld ambtshalve in het Groot
boek ingeschreven onder een hoofd van reke
ning, luidende: 

, ,Schuldbekentenissen (schuld voortspruitende uit 
de venvisselin_q van krachtens de wet van 31 De
cember 1910 (Staatsblad n°. 412) uitgEgeven)." 

De dagteekening van dit besluit en het 
nommer w!laronder het in het Staatsblad is 
geplaatst, worden mede in dat hoofd van reke
ning uitgedrukt. 

5 . De bij a rt. 2 bedoelde bewijzen worden, 
vergezeld van de daa rbij behoorende fo rmu
lieren, nadat deze behoorlijk zijn ingev uld en 
onderteekend, ingeleverd bij de directie van 
de Grootboeken der N ationale Schuld om daar
voor op den voet der bepalingen, vastgesteld 
bij het Vorstelijk besluit van den 8sten De
cember 1814 (Staatsblad n°. 111), doo r afschrij
ving van he·t hoofd van rekening, vermeld bij 
art. 4, de verlangde inschrij ving to bekomen. 

6. Indien tengevolge van vertraagde inle
vering der bij art. 2 vermelde st ukken , of door 
onjuiste of onvolledige invulling en ondertee
kening van het bij dat artikel bedoelde fo r
mulier, de ve rlangde inschrijving eerst kan 
geschieden met lateren ingang van rente dan in 
de afgegeven bewijzen is uitgedrukt, kan door 
Onzen Minister van Financiën machtiging wor
den gegeven tot uitbetaling der ve rschuldigd 
gebleven renten , voor zoover deze niet zijn 
verjaard. 

7 . D oor den agent van het Ministerie van 
Financiën te Anistet·dani wordt dagelijks aan 
de Algemeene Rekenkamer opgave gedaan 
van de volgens dit besluit overgenomen schuld-

bekentenissen of recepissen en daarvoor afge. 
geven bewijzen, recht gevende op inschrijving. 

De overgenomen sehuldbekentenissen of 
recepissen worden, dadelijk na afgifte der bij 
het voorgaande lid bedoelde bewijzen, bij het 
genoemde agentschap voorzien van een ken
teeken, dat zij van onwaarde zijn, om alzoo 
later bij de Algemeene Rekenka mer te wor
den overgebracht. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat gelijktijd ig 
in het Staatsblad en in de 5taatscoitrant zal 
worden geplaatst. 

H et Loo, den 29sten Mei 1911 . 
(get.) W IL H E L M I N A. 

De Minister van Financiën, (qet. ) KOLKMAN. 
(Uifgeg. 3 Juni 1911.) 

29 Mei 1911. BESLUIT, houdende beslissing, 
dat, waar p ieteits- en hygienische gron
den aanleiding hebben gegeven tot het 
vragen van het verlof, en, indien de over
brenging der lijken met inachtneming 
van eenige voorzorgsmaatregelen ge
schiedt, daaruit geen gevaar voor de 
volksgezondheid kan ontstaan , het ver
lof voorwaardelijk behoort te worden ver
leend. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
AL EG0NDIS Co OLEN als voorzitster en JOHANNA 
BRUENS, als secretaresse van de Vereeniging 
,.de Augustinessen" te Deursen, tegen het be
sluit van den burgemeeste ,· van Deursen en 
Dennenburg, dd. 20 Sept. 1910, A, n° . 587, 
waarbij haar verlof is geweigerd tot verplaat
sing van eenige lijken op de bijzondere be· 
graafplaats dier vereeniging ; 

Den Raad van State, afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur , gehoord, adv ies van 10 
Mei 1911, n°. 84; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 24 Mei 1911, n°. 
3902, afd. Volksgezondheid en Armwezen; 

Overwegende : dat het bovengenoemd be
sluit van den Burgemeester van Deursen en 
Dennenburg steunt op de volgende overwe
gingen: 

dat al moge het verzoek gegrond zijn op 
gronden van pieteit en hygiene, uit vroegere 
adressen van de verzoekster niet van dusda
nige beweegredenen blijkt, en dat het bij dezen 
stand der zaak waar eenmaal zelfs verlof 
werd gevraagd om alle lijken (zonder uitzonde
ring) van de oude begraafplaats te mogen 
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overbrengen, het onverantwoordelijk zou zijn, 
mede te werken aan het verkrachten van een 
der hoofdbeginselen der wet van 10 April 
1869 (Staatsblad n°. 65) met name het onver
biddelijk verbod van artikel 23 tot het niet 
roeren van graven binnen tien jaren nadat er 
het laatste lijk in is geplaatst ; 

dat van het besluit van den Burgemeester 
de verzoeksters bij Ons in hooger beroep zijn 
gekomen, daarbij aanvoerende, dat voor het 
thans gedane verzoek de ware motieven zijn 
aangevoerd ; dat geenerlei wetsverkrachting te 
duchten is; dat toch door het verlof geenszins 
medegewerkt wordt tot schending van het on
verbiddelijk verbod van art. :.!3 der wet van 
10 April 1869 (Staatsblad n°. 65) maar veeleer 
door het weigeren er van de woorden en de 
zin van art. 12 dier wet worden geschonden ; 

Overwegende: dat pieteits- en hygienische 
gronden aanleiding hebben gegeven tot het 
vragen van het verlof ; 

dat voorts - indien de overbrenging der 
lijken met inachtneming van eenige voorzorgs• 
maatregelen geschiedt - daaruit geen gevaar 
voor de volksgezondheid kan ontstaan; 

dat het verlof dus alsnog voorwaardelijk 
kan worden verleend ; 

Gezien de wet van 10 April 1869 (Staatsblad 
n°. 65); 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden besluit, 

aan de Vereeniging "de Augustinessen" te 
Deursen alsnog verlof te verlee11en tot het 
verplaatsen van de lijken van ANTONETTA 
ELEMA NS, TREODRA BR0KKMANS, ANNA 
MARIA V ERPLOE GKN, WILHELMINA VAN 
GROENINGEN en MARIA VAN HE UMKN op de 
bijzondere begraafplaats van genoemde ver
eeniging, onder de volgende voorwaarden: 

1 °. dat ieder graf worde afgegraven tc,t 
circa 5 c.M. boven de kist en in ruime mnte 
worde begoten met eene 5 % oplossing V!\D 
creoline; 

2°. dat de kist, na voorzichtig geheel te zijn 
ontgraven, worde geplaatst in een grootero 
kist, waar in zij gesloten en overgebracht kan 
worden ; 

3°. dat de opgraving en overbrenging van 
de lijken onder toezich t der politie voor zons
opgang of na zonsondergang en binnen den 
tijd van drie maanden na de dagteeken ing 
van dit Kon. besluit plaats hebben op een 
uur , dat de begraafplaats niet voor het publiek 
toegankelijk is; 

4°. dat van den dag en het uur, waarop een 
en ander zal geschieden, acht dagen .te voren 
kennis worde gegeven aan den Burgemeester 

en aan den Hoofdinspecteur der Volksgezond
heid. 

Onze Minister van .Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. (W . v. d. B. A.) 

30 JJfei 1911. BESLUJ T, houdende vrijdom van 
het invoerrecht voor houtgeest, benoodigd 
bij de vervaardiging van cocaïne en van 
methylesters. S. 137. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordrach t van Onzen Minister van 
Financiën van den 22sten April 1911, n°. 98, · 
Accijnzen; · 

Gezien art. 4 litt. c der wet van 30 Decem
ber 1910 (Staatsblad n°. 377), houdende bepa
lingen omtrent het belasten van ho1ltgeest ; 

Den Raad van tute gehoord (adv ies van 
16 Mei 1911 , n°. 31) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van :.!4 Mei 1911, n°. 85, 
Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Er wordt vrijdom verleend van het 
nvoerrecht voor houtgeest, benoodigd bij de 

vervaardiging: 
van cocaïne ; 
van methylesters. 
Ten aanzien van dezen vrijdom zijn van toe

passing de bepalingen, vervat in de artikelen 3-
tot en met 11 van Ons besluit van ll Augus
tus 1908 (Staatsblad n°. 284), of de bepalingen 
die in bijzondere gevallen door Onzen Minis
ter van Financiën zullen worden vastgesteld. 

2 . Uit besloit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteeken ing van 
het Staatsblad en van de S taatscourant, waarin 
het is geplaatst. 

Onze Minister van l!'inanciën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad en gelijktijdig in de Staatscourant 
zal worden geplaatst , en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 30eten Mei 1911. 

(get.) WIL H EL M IN A. 

De M inister van .Fïnancilm, (get. ) KOLKMAN. 

( Uitgeg. 22 Juni 1911.) 

30 Mei HJll. BESLUl'r, tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 24 Januari 1911 
(Staatsblad n°. 35), houdende vrijdom van 
het invoerrecht voor houtgeest, voor uit 
houtgeest bereide of daarmede vermengde 
vloeistoffen en voor vaste stoffen die hout
geest bevatten. S. 138. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ, 

Op de voordracht van Onzen Minieter van 
Financiën van 22 .'\µril 1911, n°. 97, Accijnzen; 

Gezien art. 4 litt. b der wet van 30 Decem
_ber 1910 (Staatsblad n°. 377), houdende bepa
lingen omtrent het belasten van houtgeest; 

Den Raad van State gehoord (advies van 16 
Mei 1911, no. 32); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 Mei 1911, no. 86, 
Accijnzen; 

clebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. De laatste zinsnede van art. 1 van 
Ons besluit van 24 Januari 1911 (Staatsblad 
no. 35) wordt vervangen door het volgande: 

"Ten aanzien van dezen vrijdom zijn van 
toepassinp; d~ bepalingen vervat in de artikelen 
3 tot en met 11 van Ons besluit van 11 Au
gustus 1908 (Sraatsblad n°. 284) of de bepalin
gen, die in bijzondere gevallen door Onzen 
Minister van .Financiën zullen worden vastge
steld". 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dugteekening van het 
Staa'tsblad en van de Staatscourant, waarin 
het is geplaatst. 

Onze Minister van Financiën 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 wor
den gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 30sten Mei 1911. 

(get.) WILHELMINA. 

De Minister van F'inanciën, (get:) KoLKMAN. 

(Uitgeg. 22 Juni 1911.) 

31 1vl ei 1911. BESLUIT, tot bekendmaking van 
de op 7 Maart 1911 te Christiania tusschen 
Nederland en Noorwegen gesloten overeen
komst betreffende den aan schipbreuke
lingen te verleenen onderstand. S. 13\J. 

W1J WILHELMINA, ENZ. 

Gezien de op 7 Maart 1911 te Christiania 
tusschen Nederland en Noorwegen gesloten 
overeenkomst betreffende den aan schipbreu
kelingen te verleenen onderstand, van welke 
overeenkomst een afdruk met vertaling b(j 
dit Besluit is gevoegd ; 

Overwegende, dat de akten van bekrachti
ging van bedoelde overeenkomst zijn uitge
wisseld te Christiania op 8 Mei 1911, op welken 
dag de overeenkomst in werking is getreden ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Bnitenlandsche Zaken van 27 Mei 1911 , n°. 
10225, Directie van het Protocol ; 

Hebben goedgevonden on verstaan: 
de bekendmaking van voornoemde overeen

komst met de verhling ( 1) daarvan te bevelen 
door de plaatsing van dit Besluit in het Staats-
blad. · 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, met de uitvoering van meerge
noemde overeenkomst belast. 

Het Loo, den 3lsten Mei 1911. 
(get.) WILHELMlN A. 

De J1f inister van Buitentandsche Zak_en, 
(get.) R. DE MAREES VAN SwnrnEREN. 

( Uif_qe_q. 10 Juni 1911.) 

VERTALING. 

VERKLARING van 7 Maart 1911 
tot regeling van den onderstand te verst-rek
ken aan achtergebleven zeelieden, die in 
behoeftige omstandigheden verkeeren. 

Aangezien de Regeering van Hare Majesteit 
de Koningin der Nederlanden en de Regeering 
van Zijne Majesteit den Koning van Noor
wegen eene regeling wenschen te maken ten 
aanzien van den onderstand in zekere ge,·allen 
aan hulpbehoevende zeelieden van de respec
tieve landen te verstreklrnn, zoo Z\jn de onder
geteekenden, hiertoe behoorlijk gemachtigd, 
het volgende overeengekomen : 

Wanneer een zeeman van een der contrac
teerende Staten, na gediend te hebben aan 
boord van een schip, behoorend tot den anderen 
Staat, ten gevolge van schipbreuk of om andere 
redenen zonder middelen van bestaan achter
gebleven is in een derde land, in de koloniën 
van dat land, of op het grondgebied of in de 
koloniön van den Staat, welks vlag het schip 
voert, zal de Regeering van dien laatsten Staat 
gehouden zijn dien zeeman onderstand te ver
leenen, totdat hij wederom aangemonsterd 
wordt, eene andere retrekking l"indt of tot 
aan zijne aankomst in zijn eigen land of tot 
zijn dood. 

Het is echter verstaan dat de zeeman, die 
zich in den toestand bevindt, in de vorige para
graaf bedoeld, van de eerst voorkomende ge
legenheid gebruik zal moeten maken om zich 
tegenover de bevoegde overheden van den 
Staat, die geroepen is hem onderstand te ver
leenen, te verantwoorden wegens zijne behoef
tige omstandigheden en de oorzaken, die daar
toe geleid hebben. Hij zal bovendien moeten 

(1) Hierna is alleen de vertaling opgenomen . 
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bewijzen dat zijn behoeftige toestand het na
tuurlijk gevolg is van het verlaten van het 
schip. Bij gebreke van dien zal de zeeman 
zijn recht op onderstand verliezen. 

Hij zal dit recht eveneens verliezen in geval 
van desertie of wanneer bij van boord is ge
zonden wegens het plegen van een misdaad of 
een misdrijf, of het schip verlaten beeft ten
gevolge van ongeschiktheid voor den dienst, 
veroorzaakt door ziekte of verwonding, te 
wijten aan eigen schuld. 

In den onderstand zijn begrepen het onder
houd, de kleol ing, de geneeskundige behande
ling, de geneesmiddelen, de reiskosten en in 
geval van overlijden, de begrafeniskosten . 

Deze regeling zal in werking treden van af 
den datum der uitwisseling van de akten van 
bekrachtiging, en van kracht blijven totdat 
een der beide contracteerende Partijen, één jaar 
tevoren haar voornemen om er de gevolgen 
van te doen opbonden, zal hebben kenbaar 
gemaakt. 

Ten blijke waarvan de ondergeteekenden 
deze regeling hebben onderteekend en van hun 
zegels voorzien. 

Gedaàn in dubbel te Christiania den 7den 
Maart 1911. 
De Buitengewone Gezant en Gevolmachtigd Mi

nister van Hare Majesteit de Koningin der 
Nederlanden, 

(L. S.) W. VAN WELDEREN RENGERS. 
D e M ·inister van Buitenlandsche Zaken van 

Z#ne Majesteit den Koning van Noorwegen, 
(L.S.) J . lRGENS. 

1 J ,mi 1911 . BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk besln it van 27 Mei 1902 (Staats
blatl n°. 77) tot uitvoer ing van artikel 30 
der Gezondheidswet. S. 140. 

WIJ WILHELMLNA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van Bin

nenlandsche Zaken van 27 April 191l, n°. 1597, 
afdeeling Volksgezondheid en Armwezen; 

Gelet op Ons besluit van 27 Mei 1902 
(Staatsblad n°. 77) ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
. 16 Mei 1911 , n°, 20; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken van 29 
Mei 1911, n°. 4027, afdeeling Volksgezond
heid en Armwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Art. 16 van Ons besluit van 27 Mei 

1902 (Staatsblad n°. 77) wordt gelezen als volgt: 
,,De voorzitter van den Centralen GAzond

heidsruad wordt bij ongesteldheid, afwezigheid 
of ontstentenis vervangen door een der andere 

191 1. 

leden of een der buitengewone leden, door 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
aan te wijzen . D ie aanwijzing geldt voor ten 
hoogste één dienstjaar. 

Wanneer in bijzondere omstandigheden dit 
noodz11kelijk wordt geacht, kan door Onzen 
voornoemden Minister worden bepaald, dat 
hij , die den voorzitter vervangt, gedurende de 
vervanging binnen de gemeente Utrecht ver
blijf zal houden" . 

2. Artikel 17 van Ons voormeld besluit 
wordt gelezen als volgt: 

,,De secretaris van den Centralen Gezond
heidsraad wordt bij ongesteldheid, afwezigheid 
of ontstentenis vervangen door een der andere 
leden of een der buitengewone leden, door 
den voorzitter aan te wijzen. 

Wanneer in bijzondere omstandigheden dit 
noodzakelijk wordt j!;eacbt, kan door Onzen 
voornoemden Minister worden bepaald, dat bij, 
die den secretaris vervanJ?:t , gedurende de ver
vanging binnen de gemeente Utrecht verblijf 
zal houden." 

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

Het Loo, den lsten Juni 1911. 
(get.) WILHELMINA. 

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

(Uîtgeg. 14 Juni 11111.) 

3 Juni 1911. BESLUJT, tot wijziging en aan
vulling van het bijzonder reglement van 
politie voor de Keulsche Vaart, vastgesteld 
bij Koninklijk besluit van 13 Mei 1892 
(Staatsblad n°. 100) en gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van 12 October 1901 (Staats
blad n°. 216). S. 141. 

WIJ WILHELM.JNA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 12 April 1911, n°. 274, Afdee
ling Waterstaat, tot wijziging en aanvulling 
van het bijzonder reglement van politie voor 
de Keulsche Vaart; 

Gelet op de wet van 28 F ebruari 1891 
(Staatsblad n•. 139) en op artikel 1 van het al
gemeen reglement van politie voor rivieren, 
kanalen enz. onder beheer van het Rijk, v&st
gesteld bij Koninklijk besluit van 13 Augustus 
1891 (Staatsblad n•. 158) en laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 20 Augustus 1910 
(Staatsblad n°. 262) ; 

Den Baad van State gehoord (advies van 
16 Mei 1911, n°. ~9) ; 

12 
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Gezien het nader rapport van Onv.en voor
noemden Minister van 31 Mei 1911, n°. 234, 
Afdeeling Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het bij koninklijk besluit van 13 Mei 1892 

(Staatsblad n•. 100) vastgestflld en b~j Konink
lijk besluit van 12 October 1901 (Staatsblad 
n•. 2Hi) gewijzigd bijzonder reglement van 
politie voor de Keulsche Vaart nader te wijzi
gen en aan te vullen als volgt : 

I. Artik'el 1 zal worden gelezen als volgt : 
"Onder de Keulsche Vaart wordt verstaan 

het vaarwater, loopende van ongeveer 50 M. 
bewesten de spoorwegbrug aan den Omval bij 
Amsterdam door de Weesperfrekvaart, Weesp, 
de Vecht, de grachten buiten het westelijk ge
deete van Utrecht, door den Vaartschen Rijn 
tot aan de rivier de Lek te Vreeswijk, met dien 
verstande, dat het gedeelte Vaar tsche Rijn tus
schen het Huis de Liesbosch en het Huis te 
Wiers, hetwelk gemeen ligt met het Merwede
kanaal, gerekend wordt niet tot de Keulsche 
Vaa,·t te behooren. Voorts behoort tot te 
Keulsche Vaart het in de gemeente Watugraafs
,neer gelegen gedeelte van den Amstel, tusschen 
:ie Schulpbrug over de Ringvaart van de Wa
tergraafsmeer en de voormalige uitmonding der 
Weespertrekvaart aan den Omval." 

II. Tusschen de artikelen 9 en 10 wordt in
gevoegd het volgende ; 

"Art. 9bis. Met afwijking in ,woverre van 
den derden volzin van artikel 15, eerste lid , 
van het Algemeen Reglement , is het verboden 
de stoomfluit te gebruiken voor andere doel
einden, dan tot het geven van de seinen, op
genomen in de bepalingen tot voorkoming van 
aanv,uing of aandrijving op de openbare wateren 
in het Rijk, die voor de scheepvaart open staan." 

lil. In artikel 12, sub c, wordt in plaats van 
,,artikel 10" gesteld: ,,de artikelen 9bis en 10." 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
S taatsblad geplaatst en aan den Raad van 
State in afschrift medegedeeld zal worden . 

Het L oo, den 3den Juni 191] . 
(qet.) WILHELMINA. 

De Min. van Waterstaat, (get.) L. H . W. Rti: GOUT. 

(Uitgeg. 17 Juni 1911.) 

3 Juni 1911. BESLUIT, houdende beslissi ng 
dat noch de wet noch het taalgebruik 
grond geeft om hem, die niet ten behoeve 
van eene provincie of gemeente, maar 
uitsluitend ten eigen bate tolgelden int, 
niet ,lls tolgaarder in den zin van art. 8, 
eerste lid sub 16 der Drankwet te be
schouwen. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J. W. PAAR, te Ottersum, tegen het besluit 
van Gedep. Staten van Limburg, dd. 23 Febr. 
1911, La 1143/3 m, 4• afd. waarbij hem ver
gunning is geweigerd voor den verkoop van 
sterken drank in het klein voor gebruik ter 
plaatse van verkoop uitsluitend aan logeer
gasten in de gelagkamer links van den ingang 
en twee rechts daarvan gelegen kar,ners van 
het . perceel op de Keldersche heide Wijk A, 
N°. 60 aldaar; 

Den Raad van State, afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur gehoord, ad vies van 
17 Mei 1911, no. 90; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 1 Juni 1911, n•. 
4125, afd. Volksgezondheid en Armwezen; 

Overwegende: dat A-edep. Staten van Lim • 
burg de bovenbedoelde vergunning hebben 
geweigerd uit overweging, dat uit een ter zake 
ingesteld onderzoek is gebleken, dat de adres
sant is pachter van den gemeentetol van Otter
sum, derhalve verkeert in het geval bedoeld 
bij art. 8, 1 • lid, 16' van de Drankwet, waarin, 
ingevolge art. 9, 1• lid , 1• dier wet de ge
vraagde vergunning geweigerd moet worden ; 

dat van het besluit van Gedep. Staten de 
11anvrager bij Ons in beroep is gekomen, daar
bij aanvoerende, dat in artikel 8, eerste lid, 
sub 16 der Drankwet slechts sprake is van 
tolgaarder, waarmede een tolpachter toch niet 
kan gelijk gesteld worden; daar eerstgenoemde 
de tolgeldeu recht.streeks voor eon provincie 
of gemeente int, terwijl laatstgenoemdP, zooals 
adressant, de gelden voor zich zelf invordert; 
dat het tolgeld ook ontvangen wordt op den 
openbaren weg, terwijl hij nabij zijne won ing 
staat, en dus niet in een der localiteiten van 
zijn logement; dat de vergunning zeer ge
wenscht ware, dewijl adressants woning ge
legen is in de nabijheid van het Pensionaat 
"Maria Roepaan" waar ongeveer :.!00 Duitsche 
leerlingen verblijven, welke zeer veel bezoek 
ontvangen, waardoor een zeer druk gebruik 
van zijn logement wordt gemaakt; · 

Overwegende, dat Gedep. Staten terecht de 
gevraagde logementsvergunning hebben ge· 
weigerd; 

dat toch appellant niet alleen pachter van 
een tol, maar, aangezien hij zelf de tolgelden 
int, tevens tolgaarder is ; 

dat noch de wet, noch het taalgebruik grond 
geeft om hem die niet ten behoeve van eene 
provincie of gemeente maar uitsluitend ten 
eigen bate do tolgelden int, niet als tolgaarder 
te beschouwen; 
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Gezien de Drankwet ; 
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.) 

6 Juni 1911. BESLU IT, tot aanvulling en 
wijziging van artikel 11, van het Konink
lijk bE>sluit van 14 December 1896 (Staa ts
blad n°. 222), tot uitvoering van onder
scheidene bepalingen der Wet tot regeling 
der brievenposterij (Staatsblad 1908, n°. 
316), zooals dat artikel luidt na de daarin 
laatstelijk bij het Koninklijk besluit van 
28 September 1908 (Staatsblad n°. 302), 
aangebracht"! aanvulling. S. 142. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 24 April 1911, n°. 1638, Af
deeling Posterijen en Telegrafie ; 

Gelet op artikel 21 der Wet tot regeling 
der brievenposterij (Staatsblad 1908, n°. 316); 

Den Raad van SLute gehoord (advies van 
16 Mei 1911, n°. 23) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 1 Juni 1911 n°. 14, 
Afdeeling Posterijen en Telegrafie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen hetgeen volgt: 

Eenig a,·tikel. 

In artikel 11, § 1, eerste lid, van het Konink
lijk besluit van 14 December 1896 (S taatsblad 
n°. 222), aangevuld en gewijzigd bij Onze be
sluiten van 2 '.il'ovem ber 1899 (Sta.atsbladn°. 226), 
3 December l\Jül (Staatsblad n°. 233), 28 April 
1903 (Staa tsblad n°. 138), 22 Maart 1906 (Staats
blad n°. 113), 16 Septem ber 1906 (Staatsblad 
no. 269), 8 Mei 1906 (Staatsblad n°. 104), 
4 Juni 1907 (Staatsblad n°. 141) en 28 Septem
ber 1908 (Staa tsblad n°. 302), wordt na "post
zegelboekjes" opgenomen "postzegelrollen". 

H etgeen in § 2 van het aangehaalde artikel 
betreffende postzegelboekjes is bepaald, geldt 
mede voor postzegelrollen. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van ·dit besluit, dat in het Staats
blad opgenomen en in afschrift aan den Raad 
van State medegedeeld zal worden. 

H et Loo, den 6den Juni 1911. 
(get.) W I L H EL MIN A . 

De Minister van Waterstaat, 
(get.) L . H . W. REGOUT. 

(Uitgeg. 2:3 Juni 1911.) 

8 Juni 1911. (Bi<;SCHIKKING van den Minis
ter van Oorlog, houdende bepaling] van 
inwerking)reden van het Koninklijk be
sluit van 7 Februari 1911, tot wij7,iging 
van het besluit van 29 Mei 1903, betref
fende regeling van de Landweer. 

De Minister van Oorlog, 
Heeft goedgevonden te bepalen, zulks ten 

vervolge op de Beschikking van 23 Februari 
1911, II• Afd., n°. 209, dat de in die Be
schikking bedoelde standplaatswijziging voor 
het 39st• Landweerdistrict zal ingaan op 1 Oc
tober 1911. 

Voor den Minister, 
De Secretaris-Generaal, (get.) ABEL, l.S.-G. 

9 Juni 1911. MrssrvE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Commissa
ri ssen der Koningin betreffende kosten ter 
7,ake van de nationale militie. 

De verificatie der kosten, welke aan mijn 
Departement, in ve rband met het bijwonen 
van de loting door burgemeesters of gemeente
raadsleden, het afleveren van manschappen en 
de 7.ittingen van de Militieraden, worden in 
rekening gebracht, ondervindt meermalen moei
lijkheden . Deze spruiten in hoofdzaak voort 
uit onbekendheid met den duur, welke hoofd
zakelijk is voor de dienstverrichting. Indien 
mij de volgende opgaven konden worden over
gelegd zal, naar ik veronderstel, in onder
scheidene gevallen, op het betrachten van groo
ter 7.U inigheid kunnen worden aangedrongen. 

a. een opgaaf van den militiecommissaris, 
waaruit blijkt, op welk tijdstip de loting voor 
elke gemeente in zijn district eindigde: 

b. een opgaaf van den Voorzitter van den 
Militieraad waaruit blijkt, op welke dagen de 
zittingen werden gehouden, op welk tijdstip 
de opening was uitgeschreven en op welk tijd
stip de zittingen werden gesloten; 

c. een opgaaf van U, waaruit blijkt, op welk 
tijdstip de manschappen voor elke gemeente 
werden afgeleverd en hoe groot het aantal 
voor elke gemeente af te leveren manschap
pen was. 

Gaarne zou ik de opgaven bedoeld sub a 
en b door Uwe tusschenkomst ontvangen. Ik 
verv.oek U HEG. den militiecommissaris en 
den Voorzitter van den Militieraad in Uwe 
provincie de noodige instructie te geven. 

Meermalen maken geleiders van manschap
pen, in geval er inkwartiering moest plaats 
hebben, bezwaar, op den dag, voorafgaande 
aan dien van de aflevering, met een eenigzins 
lateren trein nit hunne woonplaats te vertrek
ken, omdat , al is de inkwartiering van te 

12" 
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voren schriftelijk aaugevraagd, daarvoor nog 
fo rmaliteiten moeten vervnld worden; hetgeen 
met het oog op de sluiting van de bureaux 
der gemeen te-secretarie, bij een later vertrek 
uit de woonplaats niet m eer mogelijk is. Daar
om waren de Burgemeesters in de gemeenten 
waar de aflevering plaats heeft , uit te noodi
gen, te bevorderen , dat tot op den avond, 
voorafgaande aan de aflevering, een ambtenaar 
van de secretarie beschikbaar blijft ter ver
vulling van die formaliteiten. Ik twijfel niet 
of de betr-okken Burgemeesters zullen, met 
het oog op de besparing van kosten voor het 
Rijk, daartoe bereid zijn. 
· Van de gelegenheid om het gelè ide onder 
bij~tand te doen geschieden, wordt vaak te 
ruim gebruik gemaakt. H et is niet twijfel
ach tig , dat in sommige gevallen het geleide 
meestal feitelijk geschiedt door dengene, die 
tot bijstand van den geleider · optreedt en dat 
de geleider zelf, naar de plaats van aflevering 
gaat in hoofdzaak om de manschappen aan 
den Commissaris of aan hem , die deze1,. ter 
zake vertegenwoordigt, over te geven. In de 
circulaire van mijn ambtsvoorganger dd. 7 
Maart 1903, n°. 431, M. Afdeeling M. S., werd 
dit, vooral roet het oog op de dRaruit voor het 
Rijk voortvloeiende kosten , overbodig geacht . 

De bijstand za l veelal van zelf niet noodig 
zijn, indi en het geleide der manschappen ge
schiedt door veldwachters of andere gemeente
beambten . Ik noodig U HEG. uit om, voor 
zoover dit in Uwe provincie nog niet gebrui
kelijk is en zich ge1m bijzondere omstandig
heden voordoen, waardoo r de tegenwoordigheid 
van den Burgemeeste r wordt vereischt, dit te 
bevorderen. 

In verband met het bovenstaande zal het 
ook U HEG. noodig voorkomen dut in het 
vervolg de declaratie van den geleider en van 
hem , die dezen bijstaat, gelijktijdig aan mijn 
Departement worden ingezonden. 

Ten slotte verzoek ik U, ter bevorde ring van 
eene betere werkverdeeling en van eene nauw
keurige veri fica tie, de inzending van de dec\a
ratiën ter zake van de Nationale Militie, voor 
het vervolg, in den regel bij een 30 à 40tal tege
lijk aan mijn Departement te doen geschieden. 

U HEG. gelieve deze circula ire, voor zooveel
noodig, ter kennis van de Burgemeesters in 
Uw gewes t te brengen . (W. v . D . 8. A .) 

12 Juni 191 l. BESLUlT, tot wijziging van arti-
kel 1, 3°. van het K on inklijk besluit van 
6 F ebruari 1911 (Staatsblad no. 45), tot uit
voering van de artikelen 1, 4 en 5 der "Trek
honden wet" 1910 (Staatsblad n°. 203). S. 143. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 26 April 1911, 
n°. 1884, afdeeling Binnenlanrlsch Bestuur; 

Den Raad van State gehoord , advies van 
23 Mei 1911, n° . 21 ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Binneulandsche Zake:: van 6 Juni 
1911, n°. 2430, afdeeling Binnenlandsch Bestuur: 

Hebben goedgevonden en verstaan, te be
palen: 

aan artikel 1, 3°. van het Koninklijk bes luit 
van 6 F ebruari 1911 (S taatshlrid n°. 45), worden 
toegevoegd de woorden : 

" indien zij na 1 'eptember 1914 vóó r de kar 
worden gespannen; vijftig centimeter , ind ien 
z ij vóór 1 September 1914 vóór de kar , of in
dien zij onder de kar worden gespannen". 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit bes luit, 
hetwelk in het Staat.•blacl en in de Staats
courant zal worden geplaatst en in afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 12don Juni 1911. 
(get.) WIL H ~ L MINA. 

De Ministe,· 
(get. ) 

van Bi1111enlandsche Zaken, 
H EEMSKERK. 

( Ui tgeg . 23 Juni 1911.) 

12 J u ni 1911. BESLUIT, betreffende de regis
ters voor de zee- en kustvisschersvaar
tu igen en het voeren van letterteekens 
en nummers door de knstvisschersvaar
tuigen. S . 144. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordmcht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 4 Fe
bruari 1911 n°. 825, afdeeling Nijverheid; 

Gelet op de Visscherijwet (wet van 6 October 
1908, Staatsblad n°. 311) ; 

Den R aad van State gehoord, (advies van 
14 Maart 1911 n°. 27) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 Juni 1911 n•. 3219, 
afdeeling Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Met ingang van den dag, waa.rop de Vis

scherijwet in werking treedt, te bepa len : 

1. Algemeene bepalingen. 

Art. 1. 1. De registers voor de inschrij
ving van zee- en kustvisschersvaartuigen, als 
bedoeld in de ar tikelen 8, eerste lid, en 11 der 
Visscherijwet, worden gehouden volgens net 
bij dit beslnit gevoegde model I. De registers 
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worden volgens het kaartenstelsel ingericht, 
De kaarten worden in drie kleuren gebeûgd, 
al naar gelang het vaartuig zal worden gebruikt 
voor de zeevisscherij, voor de kustsissche1ij 
of voor de beide visscherijen, 

2. De vaartuigen worden in het register 
onder een doorloopend nummer ingeschreven, 
met dien verstande, dat opengevallen nummers 
voor nieuwe vaartuigen worden gebrnikt en 
dat aan een vaartuig, dat ingevolge de bij het 
in werking treden van dit besluit vervallende 
voorschriften in het register voor dezelfde 
gemeente reeds was ingeschreven, het oude 
nummer wordt gegeven, tenzij dit tien of meer 
nummers hooger is dan het aantal der in de 
gemeente tehuis behoorende vaartuigen. 

3. Indien in eene gemeente zoowel zee
als )mstvisschersvaartuigen tehuis behooren, 
geschiedt de inschriiving in hetzelfde register, 

2. 1. De houder van het register schrijft, 
na ontvangst van eene aangifte voor de inschrij
ving, het vaartuig in, indien hij geen reden 
heeft de juistheid der daarin vermelde opgaven 
in twijfel te trekken. 

2. Ingeval van twijfel stelt hij een onder
zoek in en wendt hij zich zoo noodig tot het 
districtshoofd of, voor de Zeeuwsche stroomen, 
tot het bestuur der visscherijen op die wateren, 

3. Van eene weigering tot inschrijving 
geeft de houler van het register, onder opgaaf 
van redenen, schriftelijk kennis aan den aan
vrager, Deze kan hiervan binnen veertien 
dagen na de dagteekening der weigering schrif
telijk in beroep komen bij Onzen met de uit
voering van de Visscherijwet belasten Minister. 

4. Na de inschrijving van een vaartuig, 
dat voor de zeevisscherij of voor de zee- en 
kustvisscherij zal worden gebruikt, wordt 
door den Burgemeester van de gemeente, 
waar het vaartuig tehuis behoort, aan den 
reed er of gebruiker de in artikel 4 der wet v;1n 
7 December 1883 (Stbl. n°. 202) bedoelde 
verklaring uitgereikt. Indien het register 
niet door clen Burgemeester wordt gehot1den, 
stelt de houder dezen met de inschrijving van 
een zoodanig vaartuig en de doorhaling daarvan 
in kennis. 

3. 1. De ho ,,der van het register brengt 
daarin na ontvangst van eene medecleeling, 
als bedoeld in artikel 9, tweede lid, der Vis
scherijwet en artikel 7, derde lid, van dit 
besluit, aismede wanneer hem dit uit eene 
mededeeling van het districtshoofd of, voor 
de Zeeuwsche stroomen, van het bestuur der 
visscherijen op die wateren of uit anderen 
hoofde noodig blijkt, de vereischte wijziging 
aan. 

2. Wanneer het den houder van het register 
bekend is, dat het vaartuig te voren in het 
register van eene andere gemeente was inge
schreven, gaat hij niet tot inschrijving over, 
vóórdat hij van den houder van het register 
in die gemeente bericht heeft, dat het vaartuig 
in het register aldaar is doorgehaald. 

3. De houder van het register gedraagt zich, 
zoowel wat de al dan niet inschrijving van 
een vaartuig, als wat de doorhaling van eene 
gedane inschrijving betreft, naar de van 
Onzen voornoemden Minister ontvangen op
drachten. 

4. 1. De houder van het register zendt 
in de eerste week van ieà.ere maand, door 
tusschenkomst van het districtshoofd of, 
voor de Zeeuw~che stroomen, van het bestuur 
der visscherijen op die wateren, aan den 
hoofdinspecteur der visscherijen in uittreksel 
of in het oorspronkelijke, de wijzigingen, die 
het register in de afgeloopen maand heeft 
ondergaan, benevens een opgaaf van de ver
ongelukten bij de uitoefening van de visscherij, 
ingericht overeenkomstig het bij dit besluit 
behoorende model II. De hoofdinspecteur 
zendt de in het oorspronkelijke overgelegde 
stukken zoo spoedig mogelijk aan den houder 
van het register terug. 

2. Jaarlijks vóór 1 Maart zendt de houder 
van het register aan voornoemden hoofdinspec
teur een verslag van de uitkomsten der zee
en kustvisscherij in zijne gemeente in het 
afgeloopen jaar of vischseizoen, waarin de 
bijzondere opmerkingen worden opgenomen, 
tot welke de gesteldheid der visscherij aanlei
ding mocht geven en die voor het jaarverslag 
van den toestand der visscherijen benuttigd 
kunnen worden . 

3. Aan de ambtenaren der visscherijinspectie 
geeft hij desgevraagd inzage van het register 
en van de het register betreffende mededee
lingen. 

5. Formulieren voor de aangiften tot in
schrijving van zee- en kustvisschersvaartuigen 
in de daartoe bestemde registers en van de 
mededeelingen, als bedoeld in artikel 9, tweede 
lid, der Visscherijwet en artikel 7, derde lid, 
van dit besluit, zijn kosteloos op het bureau 
van de met de inschrijving belaste autoriteit 
te bekomen . Zij worden van rijkswege 
verstrekt. 

2. Tnschrijving van kustvisschersvaartuigen. 

6, 1. Onder "kustvisschersvaartuig" wordt 
in dit besluit verstaan een vaartuig, in Neder
land tehuis behoorende, dat gebezigd wordt 
voor kustvisscherij. 
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2. Voor de toepassing van dit besluit wordt 
een vaartuig, dat voor kustvisscherij gebezigd 
wordt, geacht in Nederland tehuis te behooren, 
indien het vaartuig als regel in Nederland 
havent. 

3. Als gemeente, waar het vaartuig tehuis 
behoort, geldt de gemeente, waar het vaartuig 
als regel havent. 

7. 1. Alvorens een vaartuig voor kust
visscherij in gebruik wordt genomen, moet 
daarvan door den eigenaar schriftelijk aangifte 
worden gedaan bij de autoriteit, die, ingevolge 
artikel 11 der Visscherijwet, in de gemeente, 
waar het vaartuig zal tehuis behooren, met 
het houden van het register is belast. Het 
formulier voor de aangifte wordt door Onzen 
voornoemden Minister vastgesteld. 

2. Wordt een vaartuig zoo,vel voor zee
als voor kustvisscherij in gebruik genomen, 
dan kan de eigenaar volstaan met het inzenden 
van eene aangifte voor het in gebruik nemen 
van eert zeevisschersvaartuig, overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 9, eerste lid, der Vis
scherijwet, mits nij daarin vermeldt, dat het 
vaartuig ool• voor kustvisscherij wordt ge
bezigd . 

3. De eigenaar van een kustvisschers-. 
vaartuig is verplicht aan de in het eerste lid 
bedoelde autoriteit omnen een maand, nadat 
hij daarvan kennis heeft gekregen, mededeeliug 
te doen van elke verandering, die wijziging 
kan ten gevolge hebben in hetgeen omtrent 
het vaartuig in het register is aangeteekend. 

4. Alvorens een vaartuig, dat aanvankelijk 
uitsluitend voor een van de beide in het tweede 
lid van dit a rtikel genoemde soorten van 
visscherij _werd gebezigd, voor de andere soort 
van visscherij in gebruik wordt genomen, moet 
hiervan door den eigenaar schriftelijk aangifte 
worden gedaan aan den bouder van het register, 
o,,ereenkomstig het be'"paalde in artikel 9, 
eerste lid, der Visscherijwet of in !:tet eerste 
lid van dit artilrnl. 

§ 3. L etterteekens en nummers voor de 
kiistvisschersvaartiiigen. 

8. Elk kustvisschersvaartuig moet het 
letterteeken voeren, dat voor de gemeente, 
waar het tehuis behoor-t, door Onzen voor
noemden Minister is bepaald en in de Staats
courant . bekend gemaakt en het nummer, 
waaronder het in het daartoe bestemde register 
is ingeschreven. 

9. 1. Het letterteeken en . het nummer 
van het vaartuig moeten staan ter wederzijde 
van den boeg, 8 tot 10 centimeters onder het 
potdeksel, tenzij het boord van het vaartuig 

niet genoeg ruimte onder het potdeksel aan
biedt of het vaartuig geen potdeksel heeft, 
in welke gevallen het letterteeken en het 
nummer hooger of op den bovenboei worden 
geplaatst. 

2. Het letterteeken en het nummer moeten 
geschilderd zijn in witte olieverf op een zwarten 
grond en de navolgende afmetingen hebben: 

voor vaartuigen met een bruto inhoud van 
42,45 · M3 • of meer, hoog 45, dik 6 c.M.; 

voor vaartuigen met een bruto inhoud van 
16 tot 42,45 M3., hoog 20, dik 4 c.M.; 

voor vaartuigen met een bruto inhoud van 
beneden 16 M3., hoog 10, dik 2 c.M. 

3. Dezelfde letterteekens en nummers moe
. ten in olieverf geschilderd zijn aan weers
zijdén in het midden van het gaffelzeil 30 c.M. 
boven den hoogsten rifband. Zij worden op 
witte zeilen en op zeilen, die de oorspronkelijke 
kleur van het zeildoek hebben, in zwarte 
verf geschilderd ; op zeilen van andere dan 
de evengenoemde kleuren, in witte verf, tenzij 
door het districtshoofd een andere kleur wordt 
bepaald. 

4. Het letterteeken en het nummer op de 
zeilen moeten de navolgende afmetingen 
hebben: 

voor vaartuigen met een bruto inhoud van 
42,45 M3 • of meer, hoog 60, dik 8 c.M. ; 

voor vaartuigen met een bruto inhoud van 
16 tot 42,45 M3., hoog 40, dik 6 c.M.; 

voor vaartuigen met een bruto inhoud van 
beneden 16 M3., hoog 25, dik 4 c.M. 

5. Een stoomvaartuig moet het letter
teeken en het nummer, behalve ter wederzijde 
van den boeg, in witte olieverf op een zwarten 
grond voel'en ter hoogte van 30 en ter dikte 
van 4 centimeters op een ijzeren band, die op 
twee derde van de hoogt e van den schoorsteen 
bovendeks, aan den schoorsteen met een tus
schenruimte van 5 centimeters is vastgeklonken. 

6. Een roeiboot, die bij een kust visschers
vaartuig behoort, moet het letterteeken en 
het nummer voeren van dat vaartuig. 

7. De in de vorige leden genoemde getallen 
geven de kleinste afmeting aan, die de letter
teekens en nummers mogen hebben. Zij 
moeten op den boeg zooveel grooter genomen 
,vorden, als de beschikbare ruimte toelaat. 
De letters en cijfers moeten goed gevormd 
en duidelijk zichtbaar zijn. Hun onderlinge 
afstand mag niet kleiner dan 10 centimeters, 
de afstand tusschen het letterteeken en het 
nummer niet kleiner dan 25 centimeters zijn, 
of wat de letters en cijfers aan den schoorsteen 
betreft, zooveel kleiner als in verband met de 
beschikbare ruimte noodig is. 
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10. 1. De kustvisschersvaartuigen mogen 
op den boeg of de zeilen geen andere letter
teekens of nummers voeren dan die, welke in 
de twee vorige artikelen zijn voorgeschreven. 

2. Het is verboden het letterteeken of het 
nummer, op de vaartuigen en op de zeilen 
geplaatst, zonder geldige reden, uit te wisschen, 
te veranderen, onduidelijk of onkenbaar te 
maken, te teren, of te besmeren, te bedekken 
of t e verbergen, door welk middel ook, of het 
verminlrt, onduidelijk, geteerd, getaand, be
smeerd, onherkenbaar, bedekt of verborgen 
te voeren. 

11. De bepalingen van deze paragraaf 
zijn niet van toepassing op de vaartuigen, dia 
ook voor de zeevisscherij of voor de visscherij 
in de Zeeuwsche stroomen worden gebruikt. 
Die vaartuigen moeten het letterteeken en 
het nummer voeren overeenkomstig het be
paalde onderscheidenlijk in de overeenkomst 
tot regeling van de politie der visscherij in 
de Noordzee buiten de territoriale wateren, 
den 6 Mei 1882 tusschen Nederland, België 
enz. gesloten en gewijzigd bij de verklaring 
van l Februari 1889, en het Zeeuwsche 
stroom en -visscherijreglement. 

4. Strafbepalingen. 

12. 1. Met hechtenis van ten hoogste 
vijftien dagen of geldboete van ten hoogste 
vijf en zeventig gulden wordt gestraft : 

a. het niet of niet tijdig nakomen van 
eene der bepalingen, vervat in artikel 7 ; 

b. overtreding van eene der bepalingen, 
vervat in de artikelen 8, 9 en 10. 

2. Voor de naleving van het hepaalde in 
de artikelen 8, 9 en 10 zijn aansprakelijk de 
schipper en de eigenaar van het vaartuig. 
De aansprakelijkheid van den eigenaar vervalt, 
indien hij de noodige hevelen heeft gegeven, 
de noodige middelen heeft verschaft en het 
noodige toezicht heeft gehouden om de naleving 
van het bepaalde in die artikelen te verzekeren. 

3. Onder schipper wordt verstaan ieder 
gezagvoerder van een vaartuig of hij, die 
dezen vervangt. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staat8blad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 12den Juni 1911. 

(get.) W I L H E L M I N A. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(get.) A. S. TALMA. 

( Uitgeq. 15 Juni 1911.) 

MODEL 1. 

MODEL van een kaart voor het register voo,· 
de inschrijvin,q van zee- en kush-isschers· 
vaartuigen , te bezigen in drie kleuren 
Rose voor zeevisschersvaartuigen. 
Geel kustvisschersvaartuigen. 
Wit " zee- en kustvisschersvaartuigen. 
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") ln deze kolom te vermelden of het vaar
. tuig wordt gebruikt voor de zeevisscberij, voor 
de kustvisscherij, dan wel voor de zee- en kust• 
visscherij. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van den 
12den Juni 1911 (Staatsblad n•. 144). 

Mij bekend, 
De Min. van Landbomo, Nijverheid en Handel, 

(get.) A. S. T ALMA. 



MODEL II. Maand . 
Is BIJ de uitoefening van de zee- en kustvisscherlj van deze gemeente uit, i Qö In de afgeJoopen 

maand verongelukt man .... , namelijk: 

Als hoedanig hij Nalatende Datum 1 Plaats 1 Aard en bij-
Namen werkzaam was 

1 1 
zonderheden 

L eef- (sch ipper, matroos, Wonende 
on enz.), en aan boord .; - ~ ~ . -~~~~ 

tijd. van welk vaartuig te ;: ~ ~~: Q::S 0. - C) ~ 
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aan boord van 
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1 Wafer.9chonl 1 
Aldus opgemaakt door mij , j Co1nmissaris van politie te ....... , den .. 19 . 

Biwgemeesfer 
Behoort bij het Koninklijk besluit van den l:lden Juni 1911 (Staat,9blad n•. 144). Mij bekend, 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, (get .) A. S. TALMA. 
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12 Juni 1911. Mrss1vE van den Minister van 
Oorlog aan de Commissarissen der Konin
gin in de provinciën, betreffende wijziging 
van de beschikking van 6 April 1910 van 
den Minister van Oorlog, nopens de inle
vering van wapenen, van kleeding en uit
rusting en van ledergoed zoomede van 
reglementen of dienstvoorschriften bij ont
slag van eene lichting landweer. 

Bij deze missive heeft de Min ister van Oor
log aan de Commissarissen der Koningin in 
de provinciën de wenschelijkheid te kennen 
gegeven, dat in de openbare kennisgeving, be
doeld in de lste alinea van § 2 van de bijlage, 
behoorende bij bovengenoemde beschikking 
het volgende worde opgenomen : 

" Bij de inlevering kunnen de verlofgangers 
in burgerkleeding, dan wel in uniformklee
ding verschijnen; in het laatste geval zijn zij 
voorzien v11n de noodige burgerkleedingstuk
ken, om daarin gekleed weder huiswaarts te 
keeren." 

13 Juni 1911. Bii:SLUIT, tot aanvulling van 
het reglement voor de scheepvaart, ter 
beveiliging van de beweegbare spoorweg
brug over het Wantij in den spoorw~g 
van Dordrecht naar Elst, vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 8 Juni 1888 (Staats
blad n°. 88). S. 146. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 2 Mei 1911, n°. 217, afdeeling 
Spoorwegen ; 

Gelet op artikel 27 van de wet van 9 April 
1876 (Staatsbl.ad n°. 67), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 8 April 1893 (Staatsblad n•. 62) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 23 
Mei 1911, n•. 13); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Waterstaat van 7 Juni 1911, n•. 249, 
afdeeling Spoorwegen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
tusschen het eerste en het tweede lid van 

artikel 2 van het bij het Koninklijk besluit 
van 8 Juni 1888 \Staatsblad no. 88) vastgestelde 
reglement voor de scheepvaart, ter beveiliging 
van de beweegbare spoorwegbrug over h 9t 
Wantij in den spoorweg van Dord,·echt naar 
Elst, een nieuw lid in te voegen, luidende: 

"Op Zon- en algemeen erkende Christelijke 
feestdagen mag de brug gesloten wo rden ge
houden." 

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, deo 13denJ uni 1911. 

(qet.) WILHELMINA. 
De Min. van Waterstaat, (jjef.) L. H. W . REGOUT. 

(Uitgeg. "27 J uni 1911.) 

13 Jimi 1911. BESCHIKKING van den Mi
nister van Landbouw, Nijverheid en Han
del, houdende vaststelling van voorschrif
ten betreffende hot aanvragen en verleenen 
der consenten voor de kustvisscherij , met 
uitzondering van de visscherij in de Zeeuw
sche Stroomen . 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
Gelet op artikel 12 der Visscherijwet (wet 

van 6 October 1908, Staatsblad n°. 311 ) ; 
Heeft goedgevonden : 

vast te stellen de onderstaande : 

VOORSCHRIFTEN betreffende het aanvra· 
gen en verleenen der consenten voor de 
kustvisscherij, ,net uitzondering van de 
visscherij in de Zeeuwsche stroomen. 

l. Hij, die een consent voor de uitoefening 
van de kustvisscherij verlangt, richt een onder
teekende aanvraag (op ongezegeld papier) aan 
de autoriteit (waterschout, commissaris van 
van politie of burgemeester). die in de ge
meente, waar hij woont of - voor het geval 
de visscberij met een vnartuig wordt uitge
oefend - , waar het vaartuig tehuis behoort, 
ingevolge artikel 11 der Visscherijwet, met 
het houden van het register voor de kustvis-
schersvaartuigen is belast. 

Voor de toepassing dezer voorschriften wordt 
een vaartuig geacht tehuis te behooren in de 
gemeente waar het als regel havent en wordt 
alleen de schipper van een kustvisschersvaar
tuig beschouwd de visscherij met een vaartuig 
uit te oefenen. 

2. De aanvraag houdt in : 
a. een opgaaf v11n den naam, de voornamen, 

het geboortejaar, de woonplaats (gemeente, 
dorp, straat of wijk, en nummer), het beroep 
van den aanvrager en het tweejarig tijdvak, 
waarvoor het consent wordt ve~langd; 

b. indien de aanvrager de kustvisscherij met 
een vaartuig uitoefent: een opgaaf van den 
naam, de soort, het letterteeken en het num
mer van inschrijving van het vaartuig; 

c. de verklaring, dat de aanvrager ingezetene 
van het Rijk is (ingezetenen van het Rijk zijn 
zij, die hunne woonplaats in het Rijk hebben 
en haar gedurende de voorafgaande achttien 
maanden in het Rijk of zijne koloniën of bezit
tingen in andere werelddeelen gehad hebben.) 

Het model van deze aanvraag is als bijlage A 
bij deze beschikking gevoegd. ]formulieren 
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voor de aanvragen zijn kosteloos op de ge
meentesecretarie en op het bureau van de voor
noemde autoriteit te bekomen. 

3. Na ontvangst van de aanvraag onder
zoekt de voornoemde autoriteit of er in ver
band met het bepaalde in artikel 12, lid 5 
en 7, der Visscherijwet redenen zijn om de 
uitreiking van het consent te weigeren . 

Van er.n weigering tot uitreiking wordt zoo 
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee 
weken na de indiening der aanvraag, aan den 
aanvrager onder opgaaf van redenen kennis 
gegeven. 

4. De consenten worden iugericht volgens het 
in bijlage Bdezerbeschikki ng opgenomen model. 

De telkens voor hetzelfde tweejarig tijdvak 
geldige consenten worden doorloopend gen um
merd. 

5. Indien de h ouder van het coDSent ge
durende den tijd, waarvoor dit geldt, schipper 
van een kustvi sschersvaartuig wordt of van 
vaartuig verandert, is de voornoemde autori 
teit bevoegd de desbetreffende rubriek op het 
consent in te vullen of te wijzigen . 

6. Alvorens het consent in gebruik te n~men, 
moet de houder daarop zijne handtoekening 
plaatsen. 

7. Van de uitreiking der consenten wordt 
op den dag, waarop deze plaa ts heeft ; door 
de voorn oemde autoriteit aanteekening gehou
den op een staat , ingericht volgens h et in bij 
lage C dezer beschikking opgenomen model. 
Een desgewenscht door middel van carbon 
papier verkregen afschrift van dien staat wordt 
binnen een week na afloop van elke maand 
door tusschenkomst van hei districtshoofd aan 
den hoofdin specteur der visschorijen gezonden. 

8. De voor de uitvoering dezer voorschriften 
benoodigde blanco fo rmulieren voor de aanvra
gen, consenten en staten worden door het Depar
tement van L andb., Nij verheid on Handel ter be
schikking van de voornoemde autoriteit gesteld. 

9. D e in het afgeloopen kalende rjaar wegens 
de uitreiking van consenten ontvangen gelden 
worden in de eerste week van de maand Ja
nuari in ' s Rijks sch a tki s t g esto rt. De s tor• 
ting geschiedt bij den Rijksbotaalmeostor in 
de gemeente ; indien zich daar geen Rijksbe
taalrneesterskantoor bevin:it, bij den ontvanger 
der registratie; of, bij gebreke van dien, bij 
den ontvanger der directe belastingen. De 
quitanti e van storting wordt vóór den lOden 
van bovengenoemde maand zond.er begeleidend 
schrijven toegezonden aan voornoemd Depar· 
tement, vergezeld van een staat van ontvang
sten en een verklaring, waaruit blijkt, dat het 
gestorte bedrag overeenstemt met dat, hetwelk 
is ontvangen en verschuldigd was. 

De modellen van den staat van ontvangsten 
en van de verklaring zijn als bijlagen D en E 
bij deze beschikking gevoegd. 

10. Zoodra het voornoemde Departement 
mededeeling heeft ontvangen van _een veroor
deeling tot de straf van ontzegging, ingevolge 
artikel 34 der Visscherijwet, wordt hiervan 
onverwijld kennis gegeven aan de in artikel 11 
dier wet bedoelde autoriteit in de gemeente, 
waar de veroordeelde woont of - voor het 
geval d<1 visscherij met een vaartuig wordt 
uitgeoefend - waar dit tehuis behoort. 

's G ravenhage, 13 ,Juni 1911. 
De Minister voornoemd, (ge t. ) A. S. TALM A . 

B IJ L AGE A.. (Zie n°. 2, lid 2, de r beschikking.) 

M ODE L voor de aanvraag fot het bekomen 
van een consent voor lmstvisscherij met 
u itzondering van de visscherij in de 
Z eeuw.•che stroomen. 

Naam en voornamen van den 1 
aanvrager. 1 

Geboortejaar. 1 

W oonplaats (gemeente, dorp, 1 

straat of wijk en nummer). 1 

Beroep. 1 

Tweejarig tijdvak , waarvoor 1 

het consent word t verlangd. 1 

(1) De aanvrager oefent de visscherij uit 
met het . . . . . . . . . . . (2) vaartuig, 
genaamd . . . . . . . . . . . ingeschreven 
in het register onde r letterteeken . . . . . 
en nummer .. . ... . 

Ondergetcekende verklaart te zijn ingezetene 
van het Rijk. (Ingezetenen van het Rijk zijn 
zij , die hunne woonplaats in het Rijk hebben 
en haar gedurende de voorafgaande achttien 
maanden iu bot Rijk of zijne koloniën en bezit
tingen in andere werelddeelen gehad hebben.) 

Hij ve rbindt zich het voor het consent ver
schuldigde bed rag van 50 cent op de eerste 
kennisgeving te zullen voldoen. 

Aldus naa r waarheid opgemaakt te . 
. . .. . op ..... . ... 19 

door mij . . . . . . . . . . (3) 

(1) Alleen als è e aanvrager schipper van een 
kustvisschersvaartuig is, moet deze rubriek 
worden ingev uld. 

(2) Hi er in te v ullen de soort van het vaar
tuig, als hoedanig het in het register voor de 
inschrijving van zee- en kustvisschersvaartui
gen is ingeschreven, dus b.v. : ,,half gedekt, 
platboornvaartuig euz.". 

(!i) H andteekening van den aanvrager. 

N .B. Dezp, aanvraag moet worden ingediend bij de 
au toriteit , (waterschout, commissaris van 
p oli tie of burgemeester), die i n de gemeente, 
wam· de aa,wrager woont of - voor het 
geval de visscherij met P.en vaartuig wordt 
ui tgeoefend - waar het vaartuig tehuis 
behoort , met het houden van hef register 
voor de zee- en kustvisschers vaartuigen 
is belast. 



BIJLAGE B. (Zie n•. 4 der beschikking.) 
MODEL VOOR HET UONS.ENT VOOR DE KUSTVISSCHERIJ, met uitzondering van de visscherij in de Zeeuwsche stroomen. 

CONSENT N°. 
tot uitoefening van kustvisscherij (behalve in de Zeeuwsche stroomen), geldig tot en met 

voor .... .. . .. . 
straat of wijk en nummer 
genaamd •.• . .. . . 

31 December -1900 
1) geboren in . • . . . 2) , wonende te . . . . . 

•• • • • • ••••• 3 ) met het . ...... . 4) vaartuig, 
. . . • letterteeken 3) • • • • • • • • • nummer . 

Dit consent vergunt den houder de kustvisscherij uit te oefenen (behalve in de Zeeuwsche stroomen) onder 
inachtneming van de desbetreffende bepalingen van de Visscherijwet , het Zuiderzee-visscher~ir~glement, het 
Waddenzee visscherijreglement en het Zuidhollandsche stroomen-visscberijreglement. Hij moet dit consent bij 
het visschen steeds bij zich hebben en het aan de met het toezicht belaste ambtenaren op de eerste vordering 
ter inzage verstrekken. 

Waterschout 
De Commissaris van politie 

Burgemeester 

Handteekening van den bouder: 

Uitgereikt den . . . . .... . . 19 .. . . 

1) Naam en voornamep. 2) Geboor~ejaar van den houder. 
") Alleen in te vullen, indien de bouder schipper van een kustvisschersvaartuig is. ' ) Soort van het vaartuig. 

'-< 
q 
z .... -<.O --
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füJLAGE C. (Zie N°. 7 der beschikking.) 

MODEL VOOR DEN STAAT TER AANTEEKENING VAN UITGEREIKTE 
CONSENTEN. 

Gemeente . . . . . . . . .. Jaar . . . . . . Maand . . . . . . . .. 

Naam en Geboorte- Woon-Tweejarig ("') Beroep N°. v/h tijdvak, Letterteeken en voorletters jaar plaats 
waarvoor het consent. nummer 

consent geldt. v/h vaartuig. 
van den bouder. 

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

Ä 
"' bil .. 

:.si ... 
"' s 
P. 

0 
8. 

("') Alleen dan in te vullen, indien de houder schipper van een kustvisschersvaartuig is . 

BIJLAGE D. (Zie n°. 9, lid 2, der beschikking.) 

GEMEENTE ............ . 
STAAT AANWIJZENDE ONTVANGSTEN VOOR HET RIJK 

gedurende het jaar 19 . . . , wegens de uitreîking van consenten voor de kustvisecherij. 

OVE!{STORTINGEN IN GEDANE ONTVANGSTEN. 'S RIJKS SCHATKIST. 

Door wien Kantoor van 
den betaal-

ontvangen en meester, on t-
vanger der 

Bedrag. ONDERWERP. overgestort. Registratie , 
of ontvanger 
der directe 
belastingen . 

Gelden ontvangen we· Waterschout 1 
. gens de uitreiking Commis~a!is te : 
van . . . . . . 1) van poht1e j 
consenten voor de Burgemeester 

1 

kustvisscherij . 

1) In te vullen het aantal der uitgereikte consenten . 

BIJLAGE E. (Zie n•. 9, lid 2, der beschikking.) 

De ondergeteekende 
Waterschout } 

Commissaris van politie te 
Burgemeester 

Datum en 
nummer der 
kwitantie van Bedrag. 

stnrting. 

Ä 
"' bil .. 

:.si ... 
"' 6 
P. 

0 

verklaart, dat het bedrag, hetwelk blijkens nevensgaande quitantie van storting dd. . . . . 
. • . 19 •. . •. , 

Betaalmeester 1 
n°. . • • . . bij den Ontvanger der registratie te . . . . . . . . . . . . . . . 

Ontvanger der directe belastingen 

is gestort, overeenstemt met dat, hetwelk gedurende het jaar 19 . • • , door hem wegens de 
uitreiking van consenten voor de kustv isscherij is ontvangen en verschuldigd was . 

. . . . . . . . . . . . . . . . , den .... . .. . ..... 19 .. . 
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14 Juni 1911. BESLUIT, houdende bekend
making van den tekst van de wet van 
18 April 1827 (Staatsblad n°. 20) op de 
samenstelling der regterlijke magt en het 
beleid der justitie, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 6 Juli 1910 (Staatsblad n°. 180). 
s. 146. 

WIJ WIL HEL MINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van den l0den Juni 1911, 1ste Afdee
ling C, n°. 628 ; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 4 Juli 
1837 (Staatsblad n°. 51), waarbij is bepaald, 
dat de wet van 18 April 1827 (Staatsblad 
n°. 20), op de samenstelling der regterlijke 
magt en het beleid der justitie, gelijk die des
tijds luidde, ter Landsdrukkerij zou worden 
uitgegeven, volgens het exemplaar aan de 
minuut van dat besluit gehecht ; 

Gelet verder op de onderscheiden wetten, 
waarbij de voormelde wet naderhand en laat
stelijk bij de wet van 5 Juli 1910 (Staatsblad 
n°. 180) wijziging heeft ondergaan; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, den 
tekst dier wet, gelijk deze, met uitzondering 
van de overgangs- en slotbeoalingen, thans 
luidt, algemeen bekend te maken ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat de tekst van de wet van 

18 April 1827 (Staatsblad n°. 20) op de samen
stelling der regterlijke magt en het beleid 
der justitie, gelijk deze, met uitzondering van 
de overgangs- en slotbepalingen, thans luidt, 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Onze Minister van J ust1tie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

H et Loo, den 14den Juni 1911. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, 
(qet. ) E. R. H. REGOUT. 

(Uitgeg. 30 Juni 1911.) 

TEKST DER WET van den 18den April 1827 
( Staatsblad n°. 20) op de zamenstelling der 
Regterlijke magt en hetebeleid der Justitie, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van den 
5den Juli 1910 (Staatsblad n°. 180). 

EEBS1'E AFDEELING. 

Algemeene bepalingen. 

Art. 1. De regterlijke magt wordt (onver
minderd het regtsgebied over bepaalde onder
werpen bij de grondwet of bij andere wettelijke 
bepalingen aan bijzondere kollegien toegekend) 
uitgeoefend door : 

1°. De kantongeregten; 
2°. De arrondissements-regtbanken; 
3°. De geregtshoven; 
4°. Den hoogen raad. 
2. De kennisneming en beslissing van alle 

geschillen over eigendom of daaruit voort 
spruitende regten, over schuldvorderingen of 
burgerlijke regten, en de toepassing van alle 
soort van wettig bepaalde straffen, zijn bij 
uitsluiting opgedragen aan de regterlijke 
ma~t, volgens de verdeelingen van regtsgebied, 
d i., regterlijke bevoegdheid en de werkzaam
heden bij deze wet geregeld. 

3. Het openbaar ministerie wordt uitge
oefend door den prokureur-generaal bij den 
Hoogen Raad, door de prokureurs-generaal 
bij de geregtshoven, door de officieren van 
justitie bij de arrondissements-regtbanken en 
door de ambtenaren van het openbaar minis
terie bij de kantongeregten. 

In ieder arrondissement wordt de waarne
ming van het openbaar ministerie bij de 
kantongeregten opgedragen aan één of meer 
ambtenaren. 

Bij opdragt aan meer dan éénen ambtenaar 
wordt het regtsgebied, waarin ieder hunner 
werkzaam zal zijn, door den Koning aange
wezen. 

3a . Overeenkomstig regels door Ons ta 
stellen, wijzen de procureurs-generaal bij de 
geregtshoven, ieder in zijn ambtsgebied, de 
ambtenaren van het openbaar ministerie bij 
de kantongeregten aan om bij toerbeurt als 
waarnemend substituut-officier op te treden. 

4. Het openbaar ministerie is bijzonderlijk 
belast met de handhaving der wetten, met de 
vervolging van alle strafbare feiten en het 
doen uitvoeren van alle strafvonnissen. H etzelve 
moet worden gehoord in al de gevallen bij de 
wet voorzien. 

5. De ambtenaren bij het openbaar ministerie 
zijn verpligt de bevelen natekomen, welke hun 
in hunne ambtsbetrekking door de daartoe 
bevoegde magt, van wege den Koning, zullen 
worden gegeven. 

6. In geval van afwezigheid, belet of ont
stentenis van den procureur-generaal of van 
den officier bij de arrondissernents-regtbank, 
wordt de dienst waargenomen, door eenen 
advokaat-generaal of substituut, volgens den 
rang hunner benoeming, en bij afwezigheid, 
belet of ontstentenis van dezen, door een der 
raadsheeren of regters, daartoe respectivelijk 
door de presidenten van den hoogen raad, 
het geregtshof of de regtbank van het arron 
dissement te benoemen. 

De ambtenaar van het openbaar ministerie 
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bij een kantongeregt wordt als zoodanig, des
vereischt, vervangen door een plaatsvervanger 
van den kantonregter, door dezen aan te 
wijzen. 

6a. Ter vervanging van den procureur
generaal bij een geregtshof kan door Ons een 
advocaat-generaal bij een ander geregtshof 
of een officier van justitie bij eene arrondisse
ments-regtbank als waarnemend procureur
generaal worden aangewezen. 

Ter vervanging van den officier van justitie 
kan de procureur-generaal bij het geregtshof, 
binnen welks regtsgebied de arrondissements
regtbank is gelegen, binnen zijn ambtsgebied 
een substituut-officier of een ambtenaar van 
het openbaar ministerie aanwijzen om als 
waarnemend officier op te treden. 

Ter vervanging van den ambtenaar van 
het openbaar ministerie bij een kantongeregt 
kan door den officier van justitie bij de regt
bank, tot wier regtsgebied dit kanton behoort, 
een beëedigd klerk ten parkette als waarne
mend ambtenaar worden aangewezen. 

Bij zoodanige aanwijzing blijft, voor wat 
betreft het geregtshof, de vervanging van 
den procureur-generaal door een raadsheer, 
voor wat betreft d e regtbank, die van den offi
cier van justitie door een regter en voor wat 
betreft het kantongeregt, die van den amb
tenaar van het openbaar ministerie door een 
plaatsvervangend kantonregter achterwege of 
houdt zij op, indien zij reeds was aangevangen. 

6b. De beëedigde klerken ten parkette 
worden, voor een of meer kantongeregten, 
op aanbeveling van den officier van justitie, 
door de arrondissements-regtbank, tot wier 
regtsgebied die kantongeregten behooren, tot 
wederopzeggens benoemd. Zij moeten d en 
vollen ouderdom van 23 jaren bereikt, op 
eene Rijks- of daarmede gelijkgestelde Neder
landsche universiteit den graad van doctor 
in de regtswetenschap verkregen hebben en 
leggen, alvorens in bediening te treden, bij 
die regtbank den door Ons vast te stellen 
eed (belofte) af. 

6c. Waarnemende procureurs-generaal, offi
cieren, substituut-officieren en ambtenaren 
van het openbaar ministerie bij de kantonge
regten houden verblijf ter plaatse, waar d e
genen, die zij vervangen, hun vast en vo.ort
durend verblijf moeten hebben. 

Zij ontvangen overeenkomstig regels door 
Ons t e stellen, vergoeding, indien zij, ingevolge 
het voorschrift van het eerste lid elders moeten 
verblijven dan ter plaatse waar zij hun vast en 
voortdurend verblijf hebben, of, ter voldoening 
aan eenen ambtspligt, moeten hebben. 

7. De presidenten van den hoogen raad, 
van de hoven en regtbanken, worden, in geval 
van afwezigheid, belet of ontstentenis, ver
vangen door een vice-president, of bij gebreke 
van dezen, door den oudstbenoemden raads
heer of regter. 

8. De leden van de regterlijke magt (met 
uitzondering van de raadsheeren- en regters
plaatsvervangers) kunnen niet tevens zijn 
P,tlvocaat, procureur, notaris of solliciteur, 
of eenig ambt bekleeden aan hetwelk eene 
vaste wedde is .verbonden. 

Zij zullen echter tevens mogen zijn, leden 
van de stedelijke of gemeente-raden, leden en 
secretarissen van hoogheemraadschappen, dijk
en polderbesturen, curatoren van hooge en 
andere scholen, leden van de commissien van 
openbaar onderwijs of van alle inrigtingen, 
welke niet als eigenlijk bezoldigde ambten 
kunnen worden beschouwd. 

[n geval van twijfel of eenige openbare 
betrekking van laatstgenoemden aard met 
het lidmaatschap der regterlijke magt be
staanbaar zij, zal zulks door den Koning 
worden beslist. 

9. De leden v&.n den Hoogen Raad ,_ nEcu 
niet tevens mogen zijn leden van de Shten
Generaal. 

10. Bloedverwanten of aanverwanten tot 
den derden graad ingesloten, kunnen niet te 
zamen zijn raadsheeren, regters, ambtenaren 
van het openbaar ministerie en griffiers in den 
hoogen raad, of in hetzelfde hof, of in dezelfde 
regtbank. 

Indien de zwagerschap eerst mogt zijn ont
staan na de benoeming, zal degeen, die dezelve 
heeft aangegaan, zijn ambt niet kunnen blijven 
behouden, zonder vergunning van den Koning. 

Deze wetsbepaling is niet toepasselijk op 
de substituten-griffiers. 

De zwagerschap houdt op door het overlijden 
der vrouw, die haar veroorzaakte. 

11. De leden der regterlijke magt, die voor 
hun leven of voor een bepaalden tijd zijn be
noemd, kunne:, door den Hoogen Raad , bij 
een met redenellaOmkleed arrest, uit hun ambt 
worden ontzet : 

1 o. wanneer zij wegens misdrijf tot gevan
genisstraf of hechtenis zijn veroordeeld ; 

20. wanneer zij verklaard zijn in staat van 
failli ssement of van kennelijk onvermogen, 
of wegens schulden zijn gegijzeld; 

3°. wegens wangedrag of onzedelijkheid, 
of bij gebleken voortdurende achteloosheid 
in de waarneming van hun ambt; of 

4°. wegens overtreding van d e bepalingen 
der wet, waarbij hun : 
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a. het uitoefenen van eenig beroep wordt 
verboden, 

b. een vast en voortdurend verblijf wordt 
aangewezen, 

c. verboden wordt zich in eenig onderhoud 
of gesprek in te laten met part\jen of hare ad
vokaten of prokureurs, of eenige bijzondere 
onderrigting, memorie of schriftuur van hen 
aan te nemen, 

d. de verpligting wordt opgelegd het geheim 
der raadkamer te bewaren. 

Overtreding van de bepalingen onder 4°. 
vermeld kan alleen dan grond tot ontzetting 
opleveren, wanneer de overtreder reeds vooraf 
voor gelijke overtreding is gewaarschuwd. 

De Hooge Raad spreekt de ontzetting niet 
uit dan op de vordering van den prokureur
generaal, of zoo zij dezen zelven geldt, op 
de vordering van d en ad vokaat-generaal, 
daartoe door Ons aangewezen. 

Zij, wier ontzetting moet worden gevor
derd, wotden ten minste veertien dagen te 
voren door den ambtenaar van het openbaar 
ministerie, door wien de vordering geschiedt, 
opgeroepen, ten einde te worden gehoord. 

De oproeping geschiedt bij gesloten brief, 
die de redenen der vordering behelst. De be
zorging van den brief aan den opgeroepen amb
tenaar geschiedt bij denrwaarders-exploit. 

De Hooge Raad kan, hetzij ten verzoeke 
van het openbaar ministerie of van den be
trokken persoon, hetzij ambtshalve, getuigen 
hooren. 

Het onderzoek heeft plaats in raadkamer. 
De uitspraak geschiedt in het openbaar. 
12. De ambtenaren, in het vorig artikel be-

doeld, worden op de wijze, daarbij bepaald, 
nit hun ambt ontslagen: 

1°. bij gebleken ongeschiktheid door ouder
dom, door aanhoudende ligchaamsziekte of 
ten gevolge van zielsziekte ; 

2°. wanneer zij onder curatele zijn gesteld; 
3°. wegens de aanvaarding van een ambt 

of betrekking, onvereenigbaar met het lid
maatschap der regterlijke magt. 

Voor de aanspraak op pensioen der wegens 
ongeschiktheid door ziels- of ligchaamsziekte 
ontslagen ambtenaren wordt geen nader 
bewijs van de oorzaak der ongeschiktheid ge
vorderd. 

13. Elk lid van de regterlijke magt, tegen 
wien hetzij een bevel van gevangenneming 
of gevangenhouding, hetzij magtiging tot op
neming in een huis van bewaring of genees
kundig gesticht voor krankzinnigen is verleend, 
of op wien lijfsdwang is ten uitvoer gelegd, 
wordt, op de vordering van den prokureur-

.generaal, door den Hoogen Raad in zijne be
diening geschorst. 

Gelijke schorsing kan door den Hoogen Raad, 
op de vordering van den prokureur-generaal, 
worden uitgesproken ten aanzien van elk 
lid der regterlijke magt, tegen wien regts
ingang zonder bevel van gevangenneming of 
gevangenhouding is verleend. 

De opheffing d er schorsing na den afloop van 
de vervolging, na het ontslag uit het huis 
van bewaring of geneeskundig gesticht, of 
na het ontslag uit de gijzeling, geschiedt op 
de vordering van den prokureur-generaal, 
of op verzoek van den geschorsten regterlijken 
ambtenaar, den prokureur-generaal gehoord. 

Bevindt zich de prokureur-generaal in een 
der in dit artikel omschreven gevallen, dan 
geschiedt de vordering door den advokaat
generaal, daartoe door Ons aangewezen. 

Schorsing in de bediening brengt geeue 
schorsing mede in het genot der bezoldiging. 

14. De presidenten zijn bevoegd, ambtshalve 
of op de vordering van het openbaar ministerie, 
aan de leden van hun collegie, d e griffiers en 
substituut-griffiers, die de waardigheid van 
hun ambt, hunne ambtsbezigheden of ambts
pligten vcwaarloozen, of die zich schuldig 
maken aan de overtredingen in art. 11 onder 
4°. bedoeld, na hen in de gelegenheid te hebben 
gesteld om te worden gehoord, de noodige 
waarschuwing t e doen. 

De presidenten der arrondissements-regt
banken hebben gelijke bevoegdheid ten aan
zien van de regters-plaatsvervangers bij hun 
collegie en de binnen het regtsgebied daarvan 
gevestigde kantonregters, hunne plaatsver
vangers, griffiers en substituut-griffiers. 

De presidenten der geregtshoven hebben 
gelijke bevoegdheid ten aanzien van de raads
heeren-plaatsvervangers bij hun collegie en 
de presidenten der arrondissements-regtbanken 
binnen het regtsgebied van hun collegie, de 
president van den Hoogen Raad ten aanzien 
van de presidenten der geregtshoven, en de 
prokureur-generaal bij den Hoogen Raad ten 
aanzien van de andere voor hun leven be
noemde ambtenaren van het openbaar 
ministerie. 

15. De leden van den Hoogen Raad, mits
gaders van de hoven en regtbanken, de amb
t enaren van het openbaar ministerie, de grif
fiers en hunne substituten bij die collegien 
hebben hun vast en voortdurend verblijf in 
de gemeente, waar hun collegie is gevestigd, 
of binnen den afstand van duizend meters. 
daarbuiten. 

16. De leden van d e regterlijke magt kunnen 
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buiten den tijd der vacantien zich van de plaats 
van hun vast en voortdurend verblijf niet ver
wijderen, zonder daartoe verlof te hebben be
komen. 

Zij kunnen zelfs in den tijd der vacantien 
niet buiten het Koningrijk gaan, zonder bij
zonder verlof van den Koning. 

17. De jaarlijksche vacantien van den hoogen 
raad, de hoven en arrondissements-regtbanken, 
zullen aanvangen met den eersten Juli en 
eindigen met den laatsten Augustus ingesloten. 

18. Gedurende de vacantien zal er in den 
Hoogen Raad, gelijk mede in elk Hof en in 
elke Regtbank eene kamer zijn, belast met de 
afdoening der burgerlijke en handelzaken, 
welke spoed vereischen. 

Voor de behandeling van strafzaken heeft 
geene vacantie plaats. 

19. Alles wat de wijze van eeds-aflegging, 
het costuum der onderscheiden regterlijke 
ambtenaren, de afwezigheid, de afwisseling, 
en de orde van de inwendige dienst van den 
Hoogen Raad, gelijk mede van de Hoven, 
regtbanken en kantongeregten, de advocaten, 
procureurs en regtbedienden aangaat, zal 
bepaald worden bij reglementen van openbaar 
bestuur. 

20. In strafzaken zal het regtsgeding op 
de teregtzittingen in het openbaar worden ge
houden, op straffe van nietigheid, ten zij bij 
de wet anders mogt zijn bepaald, of, de hooge 
raad, het hof, de regtbank, of het kanton
geregt, om gewigtige, bij het proces-verbaal 
der zitting te vermelden redenen, mogt be
velen dat het regtsgeding, geheel of gedeeltelijk, 
met gesloten deuren zal plaats hebben. 

Dezelfde bepaling is ook toepasselijk op de 
gedingen in burgerlijke zaken. 

In alle gevallen zullen de vonnissen en arres
ten, zoo in burgerlijke als in strafzaken, in 
het openbaar worden uitgesproken, en moeten 
zijn ingerigt volgens de voorschriften van 
art. 172 en 173 der grondwet, alles op straffe 
van nietigheid. 

21. De vonnissen en arresten, gewezen 
met een ander getal Regters dan in deze wet 
is bepaald, zijn nietig. 

22. De Hooge Raad, Hoven en Regtbanken, 
mitsgaders de ambtenaren van het openbaar 
ministerie zijn verpligt, berigt en consideratien 
te geven, wanneer zulks hun van ' s Konings 
wege zal worden gevraagd. 

23. Geen lid van den Hoogen Raad, of 
van eenig Hof of Regtbank, zal tot kommis
saris of rapporteur mogen worden benoemd in 
eene zaak, in welke een zijner bloed- of aan
verwanten tot den derden graad ingesloten, 

als advocaat of procureur werkzaam is, of 
geweest is. 

24. De leden van den hoogen raad, de hoven 
en regtbanken mogen zich niet directelijk of 
indirectelijk over eenige voor hen aanhangige 
geschillen, of die zij weten of vermoeden dat 
voor hen aanhangig zullen worden, in eenig 
bijzonder onderhoud of gesprek inlaten met 
partijen of derzelver advokaten of prokureurs, 
noch eenige bijzondere onderrigting, memorie 
of schrifturen aannemen. 

25. De regterlijke kollegien en ambtenaren 
zijn onderling rnrpligt aan letteren requisi
toriaal ten dienste der justitie wettig gevolg 
te geven. 

26. In alle zaken zal de President hoofdelijke 
· omvraag doen, beginnende met den kommis

saris of rapporteur, en vervolgens aan de 
verdere leden, van den jongst benoemden tot 
den oudsten ; de President brengt het laatste 
zijn ad vies uit. 

Geen afwezend lid kan zijn advie~ door een 
zijner medeleden doen voordragen, noch het
zelve schriftelijk indienen. 

27. Wanneer er meer dan twee verschillende 
gevoelens zijn uitgebragt, zal het besluit worden 
opgemaakt, op de wijze, die het meest over
een1wmt met het gevoelen van de meerderheid. 

28. De leden van de regterlijke magt zijn 
verpligt het geheim te bewaren opzigtelijk de 
gevoelens die in de raadkamer over regts
hangige gedingen door de raadsheeren of 
regters zijn geuit geworden. 

29. Al de leden van de regterlijke magt in 
deze wet opgenoemd, zullen, elk naar de wijze 
zijner godsdienstige gezindheid, alvorens in 
bediening te treden, den eed (belofte) afleggen. 

,,Dat zij getrouw zullen zijn aan den Koning, 
,,en de grondwet zullen onderhouden en na
,,komen. 

"Dat zij, middellijk noch onmiddellijk, onder 
,,welken naam of voorwendsel, tot het verkrij
"gen hunner aanstelling aan iemand, wie hij 
"ook zij, iets hebben gegeven of beloofd, noch 
,,zullen geven of beloven. 

"Dat zij nimmer eenige giften of geschenken 
"hoegenaamd zullen aannemen of ontvangen 
,,van eenig persoon welken zij weten of ver
"moeden eenig regtsgeding of zaak te hebben 
,,of te zullen krijgen, in welke hunne ambts
" verrigtingen zouden kunnen te pas komen. 

,,Dat zij voorts hunne posten met eerlijk
"heid, naauwgezetheid en onzijdigheid, zonder 
"aanzien van personen, zullen waarnemen en 
,,zich in de uitoefening hunner bediening ge
,,dragen zoo als braven en eerlijken regter
,,lijken ambtenaren betaamt." 
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TWEEDE AFDEELING. 

Van de Kanton-Geregten. 

30. Bijzondere wetten regelen het regts
gebied en de zetels der kantongeregten, als
mede hunne zamenstelling en de klassen 
waartoe zij behooren, en de jaarwedden der 
kantonregters en der ambtenaren bij de kan
tongeregten. 

31. J ngetrolcken bij art. IX der Wet van den 
5den Juli 1910 (Staatsblad n°. 180). 

32. Bij verhindering of ontstentenis van den 
kantonregter wordt hij vervangen door een 
plaatsvervanger, naar rang van benoeming. 

33. Bij verhindering of ontstentenis van den 
griffier worden zijne ambtsverrigtingen, bij 
gebreke van eenen substitunt-griffier, waarge
nomen door een ingezeten van het kanton, 
minstens drie en twintig jaren oud, door den 
kantonregter te benoemen tot wederopzeggens 
toe en te beëedigen. 

Het formulier van den in dit artikel voor
geschreven eed wordt door den Koning be
paald. 

34. De kantonregters en hunne plaatsver
vangers hebben hun vast en voortdurend ver
blijf in het kanton. Zij houden hunne teregt
zittingen in de hoofdplaats van het kanton. 

De griffiers en de substituut-griffiers hebben 
hun vast en voortdurend verblijf in die hoofd
plaats. Om bijzondere redenen kan door 
den Koning eene andere plaats in het kanton 
voor hun vast en voortdurend verblijf worden 
aange,vezen. 

De ambtenaren van het openbaar ministerie 
bij de kantongeregten hebben hun vast en 
voortdurend verblijf ter plaatse door den 
Koning ·aan te wijzen. 

35. Om te kunnen worden benoemd tot 
kantonregter moet men den ouderdom van 
vijfentwintig jaren, doch nog niet dien van 
zeventig jaren hebben bereikt; tot plaats
vervangend kantonregter, griffier, substituut
griffier en ambtenaar van het openbaar minis
terie kunnen worden benoemd zij die den 
ouderdom van driëntwintig jaren, doch nog 
niet dien vau zeventig jaren hebben bereikt. 

Zij moeten, met uitzondering van de plaats
vervangers, op eene Rijks- of daarmede gelijk
gestelde Nederlandsche universiteit den graad 
van doctor in de regtswetenschap verkregen 
hebben. 

36. Ingetrokken bij art. XIV d,er Wet van 
den 5den Juli 1910 (Staatsblad n°. 180). 

37. De kantonregters worden voor het leven, 
de ambtenaren van het openbaar ministerie 

l IJ 11. 

en de griffiers en substituut-griffiers tot weder
opzeggens toe door den Koning benoemd. 

De kantonregters-plaatsvervangers worden 
door den Koning voor vijf jaren aangesteld. 
Zij zijn bij aftreding weder benoembaar. 

38. Behalve de werkzaamheden aan de 
kanton-regters bij de wet opgedragen, nemen 
zij kennis zoo in burgerlijke als in handels
zaken, zonder hooger beroep, indien de vor
dering niet meer beloopt dan / 50 en behoudens 
hooger beroep indien dezelve niet meer beloopt 
dan / 200. 

1 °. Van alle louter personele regtsvorde
ringen. 

2°. Van alle regtsvorderingen tot betaling 
van renten, huren en pachten, mitsgaders 
van interessen of gedeelten van inschulden, 
zelfs ingeval de rente, de huur, de pacht of de 
hoofdsom der inschuld meer dan / 200 bedraagt: 
mits de regtstitel niet worde betwist. 

39. Zij zullen, insgelijks zonder hooger 
beroep, indien de vordering niet meer dan / 50 
beloopt, en behoudens hooger beroep, tot welke 
som de vordering zich mogt uitstrekken, 
kennis nemen. 

1°. Van burgerlijke regtsvorderingen tot ver
goeding van schaden, hetzij door menschen, 
het zij door dieren toegebragt aan land, hout
gewas, boom-, tuin- of veldvruchten. 

20. Van zoodanig herstel aan huizen, wo
ningPn, gebouwen en pachthoeven, hetwelk 
volgens de wet tot laste van den huurder 
valt. 

3°. Van alle regtsvorderingen betrekkelii k 
tot eene arbeidsovereenkomst of tot eene col
lectieve arbeidsovereenkomst als bedoeld bij 
artikel 1637n van het Burgerlijk Wetboek. 

40. Zij nemen kennis van burgerlijke regts 
vorderingen, ter zake van mondelinge belee
diging, zonder hooger beroep indien de ge
vraagde betering zich blootelijk bepaalt tot 
eene geldsom geen vijftig gulden te boven
gaande, en behoudens hooger beroep tot 
welke hoogere som de gevraagde betering moge 
loopen, of ook in alle gevallen waarin, nevens 
of in de plaats van eenige geldsom, een verdere 
eisch tot betering mogt gedaan zijn. 

41. Zij nemen insgelijks, behoudens hooger 
beroep, kennis van de regtsvorderingen tot 
ontruiming van huizen, gebouwen, woningen, 
pakhuizen, stallen, zolders en kelders, zonder 
onderscheid van het bedrag der huur, indien 
de huurder geen schriftelijk bewijs van be
staande, vernieuwde of verlengde huur te berde 
brengt, en in gebreke blijft het perceel te ont
rnimen. 

De bovenstaande bepaling is ook toepasselijk 
13 
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op pachthoeven, landerijen, tuin- en andere 
gronden, mits de huur, over het jaar berekend, 
of de waarde van dien niet meer dan / 200 
bedrage. 

In beide gevallen kunnen de vonnissen bij 
voorraad worden ten uitvoer gelegd, niettegen
staande verzet of hooger beroep, behoudens de 
bevoegdheid van den kanton-regter, om het 
stellen van borgtogt te bevelen. 

42. Zij nemen mede kennis van de regtsvor
deringen tot ontbinding van huur van huizen, 
gebouwen, woningen, pakhuizen, stallen, zol
ders en kelders, mitsgaders van pachthoeven, 
landerijen, tuin- en andere gronden, en dien 
ten gevolge van derzelver ontruiming, ter 
zake van wanbetaling der huurpenningen, 
zonder hooger beroep, indien de huur, over 
het jaar berekend, niet meer dan / 50, en be
houdens hooger beroep indien dezelve niet 
meer dan / 200 bedraagt. 

De bepaling van het laatste lid des vorigen 
artikels is insgelijks te dezen toepasselijk. 

43. In alle geschillen welke voor dading of 
compromis vatbaar zijn en in welke partijen 
zich voor een kantonregter ter hunner keuze 
doch binnen het arrondissement aanmelden, 
en zijne beslissing inroepen, zal deze van der
zel ver geschil moeten kennis nemen, welke 
ook de aard van het geschil en de waarde 
van het betwiste voorwerp zij . 

In dat geval zal de kantonregter altijd 
wijzen in het hoogste ressort, ten ware partijen 
in zaken aan hooger beroep onderworpen, dat 
beroep hadden voorbehouden. 

44. De kantonregters vonnissen over stroo
perij, bedoeld bij artikel 314 van het Wetboek 
van Strafregt, en over alle overtredingen, 
waarvan de kennisneming niet aan een anderen 
regter is opgedragen. 

Hunne vonnissen zijn aan hooger beroep 
onderworpen, met uitzondering van de gevallen 
dat geene andere straf is bedreigd dan geld
boete van ten hoogste vijf en twintig gulden. 

Zij nemen insgelijks kennis van de vorde
ring tot vergoeding van kosten en schaden ten 
behoeve der beleedigde partij, wanneer die 
vordering geen / 50 te boven gaat ; wanneer 
die vordering / 50 te boven gaat, moet dezelve 
bij eene afzonderlijke actie bij den daartoe 
bevoegden burgerlijken regter vervolgd worden. 

45. Ingetrokken bij art. 4 der Wet van den 
9den April 1877 (Staatsblad n°. 73). 

DERDE AFDEELING. 

Van de Arrondissements-Regtbanken. 

46. Bijzondere wetten regelen het regts-

gebied en de zetels der arrondissements-regt
banken, alsmede hare zamenstelling, de klassen 
waartoe zij behooren, en de jaarwedden der 
leden van en der ambtenaren bij die regt. 
banken. 

47. In geval van ziekte of belet van een 
regter, wordt hij, bij gebreke van een ander 
regter, vervangen door eenen der regters
plaatsvervangers. 

47a. Ingeval van ziekte of belet van den 
griffier, wordt hij, bij gebreke van eenen sub
stituut-griffier, vervangen door eenen be
eedigden klerk ter griffie. 

D e beëedigde klerken ter griffie worden, op 
aanbeveling van den griffier, door de regtbank 
tot wederopzeggens benoemd. Zij moeten 
den vollen ouderdom van drieentwintig jaren 
bereikt hebben en leggen, alvorens in bediening 
te treden, voor de regtbank den door Ons 
vast te stellen eed (belofte) af. 

Beëedigde klerken ter griffie, die niet eenen 
graad bezitten, als in artikel 48 bedoeld, 
zijn niet bevoegd, den griffier ter teregtzitting 
te vervangen. 

48. Tot regters van de arrondissements
regtbanken, officieren van justitie, griffiers 
en regters-plaatsvervangers kunnen alleen 
worden benoemd zij, die onverminderd de 
vereischten bij de grondwet voorgeschreven, 
op eene Rijks- of daarmede gelijkgestelde 
Nederlandsche universiteit den graad van 
doctor irr de regtswetenschap hebben bekomen 
en den vollen ouderdom van vijfentwintig, 
doch nog niet dien van zeventig jaren hebben 
bereikt. 

De substituut-officiers en substituut-griffiers 
moeten insgelijks, om te kunnen worden be
noemd, op eene Rijks- of daarmede gelijk
gestelde Nederlandsche universiteit den graad 
van doctor in de regtswetenschap hebben 
bekomen; zij moeten den ouderdom van drieen
twintig, doch nog niet dien van zeventig 
jaren hebben bereikt. 

49. Ingetrokken bij art. 7 der Wet van den 
9den April 1877 (Staatsblad n°. 72). 

50. De arrondissements-regtbanken vonnis
sen in burgerlijke zaken in oneffen getal, doch, 
behoudens uitzonderingen, ten minste met, drie 
regters. 

Uit één lid bestaande (enkelvoudige) kamers 
worden gevormd met Ons verlof, en bezet over
eenkomstig door Ons te stellen regels. 

51. De presidenten, vice-presidenten, reg
ters en regters-plaatsvervangers worden door 
den Koning voor hun leven aangesteld. 

De ambtenaren van het openbaar ministerie, 
griffiers en derzelver substituten worden ins-
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gelijks door den Koning aangesteld, doch tot 
wederopzeggens toe. 

52. Wanneer eene plaats van regter, plaats
vervanger, griffier of van kantonregter open
valt, zendt de regtbank, de officier van justitie 
daaronder begrepen, aan den president en 
prokureur-generaal van het geregtshof, tot 
welks ressort zij behoort, eene lij st van aanbe
veling van drie candidaten, welke lijst, alph11,
betisch ingerigt, aan den Koning wordt aan
geboden, om daarop zoodanig acht te slaan als 
Hij zal dienstig oordeelen. 

53. De arrondissements-regtbanken zullen in 
eersten aanleg kennis nemen van alle persoon
lijke, zakelijke en gemengde regtsvorderingen 
van allerlei aard, uitgezonderd die, welke bij 

-de wet verklaard zijn tot de bevoegdheid van 
de kantonsgeregten, of van de hoven en den 
hoogen raad te behooren. 

54. Zij nemen in het hoogste ressort kennis : 
l 0 • Van alle jurisdictie-geschillen tusschen 

de kantongeregten van hun regtsgebied. 
2°. Van alle personele regtsvorderingen de 

waarde van / 400 in hoofdsom niet te boven 
gaande. 

3°. Van alle zakelijke regtsvorderingen, 
indien de waarde van het onderwerp, het zij 
in hoofdsom, het zij in inkomsten tegen vijf 
ten honderd berekend, niet meer beloopt 
dan/ 400. 

4°. Van alle regtsgedingen betrekkelijk 
verplaatsing van scheidteekenen, aanmati
ging van gronden, hoornen, heggen, slooten, 
van afleidingen, belemmering van water
loopen, alle binnen 's jaars gepleegd, en van 
alle regtsvorderingen wegens bezitregt. 

5°. Van alle aan hooger beroep onderwor
pene vonnissen door de kanton-regters ge
wezen. 

55. Zij wijzen in het hoogste ressort, in alle 
personele zakelijke en gemengde regtsvorde
ringen aan hooger beroep onderworpen, in 
gevalle partij en verklaard hebben van het 
hooger beroep af te zien. 

Deze bepaling is niet toepasselijk in zaken, 
die niet voor dading of compromis vatbaar zijn. 

56. De arrondissements-regtbanken vonnis
sen in eersten aanleg over overtredingen, be
doeld in artikel 432, 433 en 434 van het Wet
boek van Strafrecht, over overtredingen ter 
zake van belastingen en over alle misdrijven, 
waarvan de kennisneming niet aan een anderen 
regter is opgedragen. 

Die vonnissen zijn aan hooger beroep onder
worpen, met uitzondering van die, welke ter 
zake van overtredingen zijn gewezen ten aan
zien van een persoon, die tijdens de uitspraak 

van het eindvonnis in eersten aanleg den 
leeftijd van achttien jaren had bereikt. 

Zij nemen ook kennis van de vordering tot 
vergoeding van kosten en schaden ten behoeve 
van de beleedigde partij, wanneer die vorde
ringen geen f 150 te boven gaan. Wanneer 
die vorderingen / 150 te boven gaan, moeten 
dezelve bij eene afzonderlijke burgerlijke actie 
vervolgd worden. 

57. Zij vonnissen in strafzaken met drie 
leden. 

58. De arrondissements-regtbanken nemen 
in hooger beroep kennis van de daarvoor 
vatbare vonnissen door de kantonregters in 
strafzaken in eersten aanleg gewezen. 

De bepaling van het voorgaand a rtikel is 
ook van toepassing op vonnissen in hooger 
beroep. 

59. De regtsmagt der arrondissements
regtbanken, ten aanzien der eerste en voorloo
pige instructie van strafzaken, mitsgaders 
die der regters-commissarissen, gelijk ook 
het getal, de diensttijd van laatstgemelden en 
de verdere daartoe betrekkelijke bepa,lingen, 
worden geregeld bij het Wetboek van straf
vordering. 

VIERDE AEDEELING. 

Van de Geregtshoven. 

60. Er zijn vijf geregtshoven, waarvan de 
zetels zijn te 's H ertogenbosch, te Arnhem, te 
'sGravenhage, te Amsterdam en te Leeuwarden. 

Het regtsgebied van het geregtshof te 
's Hertogenbosch strekt zich uit over de arron
dissementen, wier hoofdplaatsen zijn gelegen 
in de provincien Noordbrabant en Limburg; 
dat van het geregtshof te Arnhem over de arron
dissementen, wier hoofdplaatsen zijn gelegen 
in de provincien Gelderland en Overijssel; 
dat van het geregtshof te 's Gravenhage over 
de arrondissementen, wier hoofdplaatsen zijn 
gelegen in de provincien Zuidholland en Zee
land ; dat van het geregtshof te Amsterdam 
over de arrondissementen, wier hoofdplaatsen 
zijn gelegen in de provincien Noordholland en 
Utrecht ; dat van het geregtshof te Leeuwar
den over de arrondissementen, wier hoofd
plaatsen zijn gelegen in de provincien Fries-

' land, Groningen en Drenthe. 
61. Eene bijzondere wet regelt de zamen

stelling der geregtshoven, alsmede de jaar
wedden der leden van en der ambtenaren bij 
die hoven. 

61 a. Ingeval van ziekt<' of belet van eenen 
raadsheer, wordt hij, bij gebreke van eenen 
anderen raadsheer, vervangen door eenen der 
raadsheeren-plaatsvervangers. 

13* 
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61b. Ingeval van ziekte of belet van den 
griffier, wordt hij, bij gebreke van eenen sub
stituut-griffier, vervangen door eenen b~ëedig
den klerk ter griffie. 

De beëedigde klerken ter griffie worden, 
op aanbeveling van den griffier, door het 
geregtshof tot wederopzeggens Óenoemd. Zij 
moeten den vollen ouderdom van vijfen
twintig jaren bereikt hebben en leggen, alvorens 
in bedierung te treden, voor het geregtshof 
den door Ons vast te stellen eed (belofte) af. 

Beëedigde klerken ter griffie, die niet eenen 
graad bezitten, als in artikel 64 bedoeld, zijn 
niet bevoegd, den griffier ter teregtzitting te 
vervangen. 

62. De presidenten, vice-presidenten, raads
heernn en raadsheeren-plaatsvervangers worden 
door den Koning voor hun leven aangesteld. 

De ambtenaren van het openbaar ministerie, 
de griffiers en hunne substituten worden ins
gelijks door den Koning aangesteld doch tot 
wederopzeggens toe. 

63. Wanneer eene plaats van raadsheer of 
raadsheer-plaatsvervanger openvalt, maakt het 
hof, de procureur-generaal daaronder begrepen, 
eene lijst van aanbeveling van drie candidaten 
op, welke lijst, alphabetisch ingerigt, aan den 
Koning wordt aangeboden, om daarop zoo
darug acht te slaan als Hij zal dienstig oor
deelen. 

64. Tot raadsheeren van de geregtshoven, 
procureurs-generaal, advocaten-generaal, grif 
fiers en raadsheeren-plaatsvervangers kunnen 
alleen worden benoemd zij, die onverminderd 
de vereischten bij de grondwet voorgeschreven, 
op eene Rijks- of daarmede gelijkgestelde Ne
derlandsche uruversiteit den graad van doctor 
in de regtswetenschap sedert ten minste vijf 
jaren of, voor zoover de raadsheeren-plaats
vervangers betreft, sedert ten minste tien 
jaren hebben bekomen en den vollen ouderdom 
van dertig of, voor zoover de raadsheeren
plaatsvervangers betreft, van veertig, doch nog 
niet dien van zeventig jaren hebben bereikt. 

De substituut-griffiers moeten insgelijks, 
om te kunnen worden benoemd, op eene 
Rijks- of daarmede gelijkgestelde Nederland
sche universiteit den graad van doctor in de 
regtswetenschap hebben bekomen ; zij moeten 
den ouderdom van vijfentwintig, doch nog 
niet dien van zeventig jaren hebben bereikt. 

65. De hoven oordeelen in eersten aanleg 
over jurisdictie-geschillen tusschen arrondis
sements-regtbanken of tu schen kanton-gereg
ten, in verschillende arrondissementen, binnen 
hun regtsgebied voorvallende. 

66. Zij oordeelen in eersten aanleg en in 

~ 

1 het hoogste ressort, behoudens de voorziening 
in cassatie over alle burgerlijke en aan honger 
beroep aan het hof onderworpene verschillen, 
binnen zijn regtsgebied voorvallende, wanneer 
partijen de regtsmagt van het gerngtshof 
raauwelijk te dien einde inroepen. 

67. Ingetrokken bij art. 9 der Wet van den 
26sten April 1884 (Staatsblad n°. 92). 

68. Zij oordeelen in honger beroep over 
de daarvoor vatbare vonnissen, in strafzaken 
bij de arrondissements-regtbanken, binnen 
hun regtsgebied in eersten aanleg gewezen. 

69. Zij oordeelen in honger beroep van de 
daaraan onderworpen vonnissen, door de 
arrondissements-regtbanken, binnen hun regts
gebied, in eersten aanleg, in burgerlijke zaken 
gewezen. 

70. De geregtshoven vonnissen met 3 raads
heeren. 

71. Ingetrokken bij m·t. XXIV der Wet van 
den 5den Juli 1910 (Staatsblad n°. 180). 

72. I ngetrokken bij het eenig artikel der 
Wet van den 4den Juli 1874 (Staatsblad n°. 90). 

73. De hoven zullen, indien dezelve door 
het beklag der belanghebbende partij, of op 
eene andere voldoende wijze kenrus dragen 
dat er verzuim heeft plaats gehad in het ver
volgen van strafbare feiten, den procureur
generaal belasten om te dien aanzien aan hen 
verslag te doen, en voorts kunnen bevelen 
dat te dier zake het vereischte gevolg worde 
gegeven, zoo daartoe termen zijn. 

74--82. Ingetrokken bij art. 2 der Wet van 
den 26.sten M ei 1841 (Staatsblad n°. 16). 

VIJt' DE AFDEELINO. 

Van den H oogen Raad. 

83. Eene bijzondere wet regelt de zamen
stelling van den hoogen raad, alsmede de 
jaarwedden der leden van en der ambtenaren 
bij dien raad. 

83a. Ingeval van ziekte of belet van den 
griffier, wordt hij, bij gebreke van eenen sub
stituut-griffier, vervangen door eenen beëe
digden klerk ter griffie. 

De beëedigde klerken ter griffie worden, op 
aanbeveling van den griffier, door den hoogen 
raad tot wederopzeggens benoemd. Zij moeten 
den vollen ouderdom van vijfentwintig jaren 
bereikt hebben en leggen, alvorens in bedie
ning te treden, voor den hoogen raad den 
door Ons vast te stellen eed (belofte) af. 

Beëedigde klerken ter griffie, die niet eenen 
graad bezitten, als in artikel 86 bedoeld, 
zijn niet bevoegd, den griffier ter teregtzitting 
te vervangen. 
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84. De president, de vice-president en de 
raadsheeren van den Hoogen Raad, benevens 
de procureur-generaal bij dien Raad, worden 
door den Koning voor hun leven aangesteld. 

De advokaten-generaal, de griffier en zijne 
substituten worden insgelijks door den Koning 
aangesteld, doch tot wederopzeggens toe. 

85. Wanneer eene plaats van Raadsheer 
in den Hoogen Raad openvalt, zal de Hooge 
Raad daarvan kennis geven aan de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, en daarbij inzen
den eene door dien Raad, de Procureur-Gene
raal daaronder begrepen, bij besloten briefjes 
en met meerderheid van stemmen opgemaakte 
aanbevelingslijst van 6 kandidaten, waarop 
de Tweede Kamer bij het maken van hare 
nominatie zoodanig acht zal slaan, als zij zal 
dienstig oordeelen. 

De leden der hoven en der arrondissements
regtbanken, mitsgaders de leden van het 
openbaar ministerie bij dezelve, welke deze 
hunne ambtsbedieningen met lof en ijver hebben 
waargenomen, zullen bij het opmaken dier 
lijst meer bijzonderlijk in aanmerking komen. 

86. Tot raadsheeren van den hoogen raad, 
procureur-generaal, advocaten-generaal en grif
fier kunnen alleen worden benoemd zij, die 
onverminderd de vereischten bij de grondwet 
voorgeschreven, op eene Rijks- of daarmede 
gelijkgestelde ederlandsche universiteit den 
graad van doctor in de regtswetenschap sedert 
ten minste tien jaren hebben bekomen en den 
vollen ouderdom van vijfendertig, doch nog 
niet dien van vijfenzeventig jaren hebben 
bereikt. 

De substituut-griffiers moeten i nsgelijks, om 
te kunnen worden benoemd, op eene Rijks
of daarmede gelijkgestelde Nederlandsche uni
versiteit den graad van doctor in de regts
wetenschap hebben bekomen; zij moeten 
den ouderdom van vijfentwintig, doch nog 
niet dien van vijfenzeventig jaren hebben 
bereikt. 

87. Ingetrokken bij art. 1 cler Wet van den 
22sten Juni 1893 (Staatsblad n°. 93). 

88. De Hooge Raad oordeelt ter eerster 
instantie, over alle jurisdictie-geschillen : 

1 o. Tusschen alle regterlijke autoriteiten, 
welke niet behooren onder hetzelfde Geregts
hof. 

20. Tusschen de Geregtshoven. 
3°. Tusschen eenig Geregtshof ter eerster 

instantie regt doende, en eenige regtbank of 
geregt, onder hetzelve ressorterende. 

40_ Tusschen een geregtshof of eene regt
bank ter eenre, en een der bijzondere collegien, 
bij art. 1 vermeld, ter andere zijde. 

89. De Hooge Raad neemt insgelijks ter 
eerster instantie kennis van alle geschillen in 
zaken van prijzen en buit, die door de schepen 
van oorlog van den Staat of door schepen bij 
particulieren uitgerust en van commissie of 
lettres de Marque voorzien, worden achterhaald 
en opgebragt, mitsgaders ~n alle geschillen, 
welke tusschen de nemers onderling deswege 
zouden mogen ontstaan. 

90. De arresten door den Hoogen Raad 
ter eerster instantie in burgerlijke zaken ge
wezen, zullen onderhevig zijn aan revisie, 
overeenkomstig de bepalingen van het wetboek 
van burgerlijke regtspleging. 

91. De Hooge Raad oordeelt bij wege van 
hooger beroep in burgerlijke zaken: 

10. Over de aan hooger beroep onderworpen 
1 vonnissen door de geregtshoven in eersten 

aanleg gewezen. 
20. Over de vonnissen gewezen bij de hoven 

van justitie in de kolonien of bezittingen va'n 
het rijk in andere werelddeelen, ·overeenkom
stig de bepalingen deswege door den Koning 
te maken. 

92. De Hooge Raad neemt in het eerste 
en laatste ressort kennis van de ambtsmis
drijven en ambtsovertredingen begaan door 
de leden der Staten-Generaal, de hoofden der 
ministeriële departementen, de Gouverneurs
Generaal of de hooge ambtenaren onder een 
anderen naam met gelijke magt bekleed in 
de koloniën of bezittingen des Rijks in andere 
werelddeelen, de leden van den Raad van 
State en de commissarissen des Konings in 
de provinciën. 

Onder ambtsmisdrijven en ambtsovertre
dingen worden hier begrepen strafbare feiten 
begaan onder eene der verzwarende omstandig
heden omschreven in artikel 44 van het Wet
boek van Strafrecht. 

In de in het eerste en tweede lid van dit 
artikel bedoelde gedingen, is de Hooge Raad 
bevoegd tevens kennis te nemen van de vor
dering tot vergoeding van kosten, schaden 
en interessen, volgens de bepalingen van het 
laatste lid van artikel 56. 

93. De Hooge Raad neemt in het eerste en 
laatste ressort kennis van de misdrijven om
schreven in de artikelen 381 tot 385 en in de 
artikelen 388 en 389 van het Wetboek van 
Strafrecht. ( 1) 

94. Tegen de arresten van den Hoogen 
Raad wordt geene cassa tie toegelaten. 

(1) In de bij besluit v:rn 14 ,Juni 1911, S. 146, 
bekend gem~

0

akte tekst .,5t,,at in plaats van 
"omschre,·en : .,omtrent 
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95. De hooge raad neemt kennis van den 
eisch tot cassatie, gedaan tegen de handelingen 
der hoven, de arrondissements-regtbanken en 
kanton-geregten en t egen derzelver arresten 
en vonnissen in het hoogste ressort gewezen, 
behoudens de slotbepaling van het laatste 
lid van art. 99. 

96. De eisch tot cassatie kan worden inge
steld, het zij door de pa rtij en, hetzij ambts
halve door den procureur-generaal bij den 
H oogen Raad, met in achtneming van de hier
navolgende voorschriften. 

97. De wetboeken van burgerlijke regtsple
ging en van strafvordering, bepalen de regelen, 
termijnen en vormen van de voorziening in 
cassatie. 

98. De P rocureur -Generaal bij den H oogen 
Raad zal zich in cassatie kunnen voorzien in 
het belang der wet, na verloop der termijnen, 
aan de partij en toegestaan, zonder dat het te 
wijzen arrest eenig nadeel kan toebrengen 
aan de regten door partijen verkregen. 

99. De Hooge Raad vernietigt de hande
lingen, a rresten en vonnissen : 

1°. Wegens· het verzuim der vormen, voor
geschreven op stra ffe van nietigheid ; 

2°. ·w egens verkeerde toepassing of schen
ding der wet. 

3°. Wegens overschrijding der regtsmagt. 
Niettemin kunnen de vonnissen in burger 

lijke zaken door de kanton-regters in het 
hoogste ressort gewezen, niet anders worden 
vernietigd, dan wegens onbevoegdheid of over 
schrijding van regtsmagt , of t er zake, dat de
zelve de gronden niet inhouden, waarop zij 
zijn gewezen, of niet met opene deuren zijn uit
gesproken. Onverminderd de bevoegdheid 
van den procureur-generaal bij den hoogen 
raad, om zich, alleen in het belang der wet, 
t egen die vonnissen in cassatie te voorzien. 

100. Behoudens de gevallen, waarin volgens 
de wet een ander getal raadsheeren vereischt 
wordt, vonnist de hooge raad st eeds met 
vijf raadsheeren. 

101. In zaken, vermeld bij art. 92 vonnist 
de hooge raad ten getale van t ien raadsheeren. 

Bij het staken der stemmen wordt het vonnis 
uitgesproken ten voordeele van den beklaagde. 

102. I ngetrokken bij art. XXIX der Wet 
van den 5den J uli 1910 (Staatsblad no. 180). 

103. Partij en zijn niet ontvankelijk om in 
cassat ie t e worden toegelaten, zoo lang de ge
wone wijze van procederen toereikende is om 
hare bezwaren te doen herstellen, hetzij door 
denzelfden regter bij wien de zaak heeft 
gediend, hetzij door middel van hooger beroep. 

104. De H ooge Raad zal in alle zaken van 

cassatie de bepalingen der twee volgende 
artikelen in acht nemen. 

105. Indien het arrest of vonnis vernietigd 
wordt ter zake van verkeerde toepassing of 
schending der wet, of van overschrijding van 
magt, zal de Hooge Raad, zonder in een nieuw 
onderzoek naar het al of niet bestaan van de 
daadzaken in het beklaagde a rrest of vonnis 
vermeld te kunnen treden, ten principale 
regt doen ; zullende 's hofs uitspraak in geen 
geval voor eenige nadere regt erlijke voorzie
ning vatbaar zijn. 

105. Indien het arrest of vonnis vernietigd 
wordt ter zake van verzuim in de vormen, die 
op st raffe van nietigheid zijn voorgeschreven, 
zal de H ooge R aad eene nieuwe instructie der 
zaak bevelen, t e beginnen van de oudste akte, 
in welke de nietigheid begaan is, en zal in dat 
geval de zaak worden verwezen : 

1°. Wanneer de vernietigde uitspraak ge 
geven was, door een kanton-geregt , aan de 
arrondissements-regtbank tot welker ressort 
hetze! ve behoort ; 

2°. Wanneer het vernietigd vonnis is ge
wezen door eene arrondissements-regtbank, 
aan het geregtshof van het ressort ; 

3°. Wanneer het vonnis gewezen is door een 
geregtshof, aan een aangrenzend geregt shof. 

107. De H ooge Raad zal van de geregt s
hoven, regt banken en kanton-geregt en van 
het R ijk de berigten en informatien mogen 
vragen welke dezelve zal dienstig oordeelen, 
met of zonder voortbrenging of opeisching der 
stukken, betrekkelijk eene zaak, waarin de 
H ooge Raad moet oordeelen. 

108. I ngetrokken bij het eenig artikel der W et 
van den 4den J uli 1874 (Staatsblad n°. 90). 

109. De H ooge Raad zal indien dezelve 
door het beklag der belanghebbende partij , 
of op eenige andere voldoende wijze, kennis 
draagt dat er verzuim heeft plaats gehad in 
het vervolgen van strafbare fei ten aan de 
regtsmagt van den H oogen Raad onderworpen, 
den Prokureur-Gencraal belasten om te dien 
aanzien verslag t e doen en voorts kunnen be
velen, dat tf' diP-r zakP. het vereischte gevolg 
worde gegeven, zoo daartoe gronden zij n. 

110. I ngetrokken bij art. XXX der W et van 
den 5den Jidi 1910 (Staatsblad n°. 180). 

Bijzondere voorzieningen. 

111. De tegenwoordige ambtenaren van de 
regtelij ke magt, welke niet bezitten de ver 
eischten bij deze wet bepaald, kunnen nogtans 
benoemd worden t ot gelijksoortige ambten, 
als zij thans bekleeden. 

De tegenwoordige commiesen-griffiers, welke 
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den graad van meester of licentiaat in de 
regten niet bezitten, zijn niet te min tot grif
fiers benoembaar. 

De te voren verleende dispensatien wegens 
de graden van bloedverwantschap of aan
huwelijking blijven in stand. 

112. Nadat de zetels der onderscheidene 
regterlijke Kollegien zijn bepaald, kunnen 
dezelve niet dan ten gevolge eener wet worden 
verplaatst. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 14 
Juni 1911 (Staatsblad n°. 146). 

Mjj bekend, 

De Minister vnn Justitie, 
(qet. ) E. R. H. REGOUT. 

14 Juni 1911. Bl;:sLUIT, houdende bekend
making van den tekst van Je ingevolge 
artikel rn der wet op de samenstelling der 
regterlijke magt en het beleid der justitie, 
bij Koninklijk besluit van 14 September 
1838 (Staatsblad n•. 36) vastge,telde regie· 
meuten van openbaar bestuur n°. ! , 2, 3 en 4, 
laatstelijk gewijzigd onderscheidenlijk bij 
de Koninklijke beslu iten van 12 Mei 1911 
(Staatsblad n°. 127), 1 November 1910 
(Staatsblad. 11°. 309), 1 Juli 1910 (Staats
blad n°. 178) en 1 November 1910 (Staats
blad n°. 310). S. 14i. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van den l0den Juni 1911, l ste Afdeeling 
C, n°. 628; 

Gelet op de onderscheiden Koninklijke be
sluiten, waarbij de, ingevolge artikel 19 der 
wet op de samenstelling der regterlijke magt 
en het beleid der justitie, bij Koninklijk besluit 
van 14 September 1838 (Staatsblad n°. 36) 
vastge telde reglementen van openbaar bestuur 
n°. 1, 2, 3 en 4 herhaaldelijk en laatstelijk, 
onderscheidenlijk, bij de Koninklijke besluiten 
van 12 Mei 1911 (Staatsblad n°. 127), 1 Novem
ber 1910 (Staatsblad n°. 309), 1 Juli ·1910 
(Staatsblad n°. 178) en l November 1910 
(Staatsblad n°. 310) wijziging hebben onder
gaan; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, den 
tekst dier reglementen, gelijk deze thans 
luidt, algemeen bekend te maken ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat de tekst van de, ingevolge 

artikel 19 der wet op de samenstelling dec 
regterlijke magt en het beleid der justitie, bij 
Koninklijk besluit van 14 September 1838 
(Staatsblad n°. 36) vastgestelde reglementen 

van openbaar bestuur n°. 1, 2, 3 en 4, gelijk 
deze thans luidt, in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 14den Juni 1911. 
(qet. ) W I L H E L M I N A. 

De .Minister van Justitie, 
(get.) E. R. H. REGOUT. 

( Uifqeg. 30 Juni 1911.) 

TEKS'L' der ingevolge art. 19 der wet op de 
zamenstelling der Regterlijke magt en het 
beleid der Justitie bij Koninklijk besluit 
van 14 September 1838 (Staatsblad n°. 36) 
vastgestelde reglementen van openbaar be
stuur nos. 1, 2, 3 en 4, laatstelijk onder
scheidenlijk gewijzigd bij de Koninklijke 
besluiten van 12 lil ei 1911 

1
(Staatsblad 

n°. 127), 1 November 1910 (Staatsblad 
n°. 309), 1 Juli 1910 (Staatsblad n°. 178) 
en l November 1910 (Staatsblad n°. 310). 

I. REGLEMENT, betrefjende de wijze van 
Eedsaflegging der onderscheidene Reg
terlijke Ambtenaren, de afwezigheid, 
de afwisseling en de orde van de in
wendige dienst van den H oogen Raad, 
gelijk mede van de Hoven en Regt
banken. 

HOOFDSTUK I. 

Alge,neene bepalingen. 

EERSTE AFDEELING. 

Van de wijze van Eeds-aflegging der onder
scheidene Regterlij ke Ambtenaren. 

Art. 1. De Eed (belofte) voorgeschreven 
bij art. 29 der Wet op de Regterlijke Organisatie 
en het beleid der Justitie, zal worden afgelegd 
als volgt: 

Door de Kantonregter , hunne Plaatsver
vangers, alsmede door de Griffiers, de Sub
stituut-Griffiers en de Ambtenaren van het 
openbaar ministerie bij de Kanton-Geregten, 
in handen der Regtbauk van het arrondisse
ment, waaronder deze] ve behooren ; 

Door de Presidenten, Vice-Presidenten, 
Regters, Regters-plaatsvervangers, Ambte
naren van het openbaar ministerie en Griffiers 
bij de Arrondissements-Regtbanken, in handen 
van het geregtshof, binnen welks regtsgebied 
zij zijn gevestigd ; 

Door de Presidenten, Vice-Presidenten, 
Raadsheeren, Raadsheeren-Plaatsvervangers, 
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Ambtenaren van het openbaar ministerie en 
Griffiers der Geregtshoven in handen van den 
Hoogen Raad ; 

Door den President, de Raadsheeren, Amb
tenaren van het openbaar ministerie . en den 
Griffier, mitsgaders de Substituten-Griffiers 
van den Hoogen Raad, in handen van den 
Koning of in handen van den Minister van 
Justitie, daartoe door den Koning gemachtigd. 

De Substituut-Griffiers der overige kollegien 
leggen den Eed af in handen van het kollegie, 
waartoe zij behooren. 

Van het afleggen van den Eed in de opge
melde kollegien wordt eene behoorlijke akte 
opgemaakt. 

2. · De Eed (belofte), welke in handen der 
regterlijke kollegien wordt afgelegd, wordt 
afgenomen, op reqisiir utovan het Openbaar 
Ministerie, op een regtsdag, voor behandeling 
van burgerlijke zaken bestemd. 

3. Er wordt door den Griffier van den Hoogen 
Raad en van ieder Geregtshof en Arrondisse
ments-Regtbank een register gehouden, waarin 
worden ing!è'schreven de Koninklijke besluiten, 
bevattende de benoeming der Regterlijke Amb
tenaren, die voor dezelve tot het afleggen van 
den Eed zijn toegelaten, benevens de akten 
van den in de kollegien respectivelijk afge
legden Eed. 

Een uittreksel uit dat register, de akte van 
den door hem afgelegden Eed bevattende, 
wordt aan iederen Regterlijken .Ambtenaar 
uitgereikt, tegen voldoening der daartoe be
paalde griffie-regten. 

De Griffier van den Hoogen Raad zal boven
dien nog een afzonderlijk register houden, 
waarin de benoeming der Regterlijke Amb
tenaren in en bij dat kollegie zal worden in
geschreven. 

4. De installatie der Regterlijke Ambtenaren 
bestaat in de eenvoudige voorlezing op de 
teregtzitting der akte van den afgelegden Eed, 
door den Griffier of door den genen, die des
zelfs functien waarneemt. 

5. Op de beëediging van de beëedigde 
klerken ter Griffie en ten Parkette. vindt 
artikel 2 overeenkomstige toepassing. 

TWEEDE AFDEELING. 

Van de afwezigheid en de vacantie. 

6. De leden der Regterlijke Magt zich buiten 
den tijd van vacantie, en wanneer hunne 
dienst niet gevorderd wordt, langer dan acht 
dagen van de plaats, waar zij hunne bediening 
uitoefenen, willende verwijderen, hebben daar
toe verlof noodig; te weten ; de Vice-Presi-

denten, Raadsheeren, Raadsheeren-Plaatsver
vangers, Regters, Regters-plaatsvervangers, 
Griffiers en Substituut-Griffiers, van den Pre
sident van het kollegie waartoe zij behooren ; 
de Advocaten-Generaal, van den Procureur
Generaal en de Substituut-Officieren, van den 
Officier van Justitie. 

De Presidenten van de Arrondissements
Regtbanken vragen het verlof van den Presi
dent van het geregtshof, binnen welks regts
gebied zij zijn gevestigd, en de Officieren van 
Justitie, van den Procureur-Generaal bij het
zelve. 

De Kanton-Regters, hunne Griffiers en Sub
stituut-Griffiers zich langer dan acht dagen 
uit hun kanton willende verwijderen, hebben · 
verlof noodig van den President der Arron
dissements-Regtbank, waaronder zij behooren. 

De ambtenaren van het openbaar ministerie 
bij de kantongeregten, zich langer dan acht 
dagen willende verwijderen uit de kantons. 
waar zij hunne bediening uitoefenen, hebben 
verlof noodig van den officier van justitie 
bij de arrondissements-regtbank waaronder
zij behooren. 

7. Indien de afwezigheid langer dan ééne 
maand moet duren, hebben alle voornoemde 
Regterlijke Ambtenaren, buiten de vacantie, 
daartoe het verlof noodig van den Minister 
van Justitie. 

De Minister beschikt op het gedaan verzoek, 
na alvorens te hebben ingewonnen het berigt, 
van den President en van den Procureur
Generaal of van den Officier van Justitie van 
het kollegie, waartoe de ambtenaar behoort. 

8. De Presidenten en de Procureurs-Generaal 
bij den Hoogen Raad en de Geregtshoven vragen 
voor elke afwezigheid van langer dan acht
dagen, buiten de vacantie, verlof aan den 
Koning. 

9. Er wordt geen verlof verleend, dan in 
geval aan de dienst der Justitie, door de af
wezigheid van den ambtenaar die het verlof 
verzoekt, geen nadeel wordt toegcbragt. 

10. Afwezigheid van meer dan acht dagen 
zonder het verlof in de vorige artikels vermeld, 
kan aanleiding geven tot de toepassing van 
art. 14 der Wet op de Regterlijke organisatie 
en het beleid der Justitie, en zelfs tot die van 
art. 11 der evengemelde Wet. 

11. Bij den Hoogen Raad, bij elk Geregts
hof en bij elke Arrondissements-Regtbank 
bestaat eene meervoudige Kamer van vacantie, 
welke belast is met de behandeling van spoed 
vereischende zaken en van strafzaken. 

Bij de Arrondissements-Regtbanken, waarbij 
enkelvoudige Kamers zijn gevormd, treden deze 
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ten aanzien van de naar haar verwezen zaken, 
voor zoo ver. deze spoed vereischend zijn, als 
Kamers van vacantie op. 

12. De meervoudige Kamer van vacantie 
ib zamcngesteld, bij den Hoogen Raad uit 
den President of eenen Vice-President en vijf 
tot zeven Raadsheeren ; bij de Geregtshoven 
uit den President of eenen Vice-President en 
twee tot zes Raadsheeren ; bij de Arrondisse
ments-Regtbank te Amsterdam uit den Presi
dent en een of twee der Vice-Presidenten of 
uit twee of drie der Vice-Presidenten en acht 
Regters; bij de Arrondissements-Regtbank 
te Rotterdam uit den President en een der 
Vice-Presidenten of nit twee der Vice-Presi
denten en zeven Regters ; bij de Arrondisse
ments-Regtbank te 's-Gravenhage uit den 
President of een der Vice-Presidenten en vjjf 
Regters ; bij de overige Arrondissements
Regtbanken uit den President of Vice-Presi
dent of, waar geen Vice-President 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 
Ministerie, alsmede een Griffier of een of meer 
Substituut-Griffiers; ook wordt, voor zooveel 
de Geregtshoven en de Arrondissements
Regtbanken betreft, bij iedere Vacantie
Kamer een bepaald getal plaatsvervangers 
gevoegd. 

13. De zamenstelling der meervoudige 
Kamer van vacantie geschiedt bij ieder kollegie 
telken jare uiterlijk eene maand vóór den aan
vang der vacantie, in eene algemeene verga
dering op eene voordragt daartoe door den 
President te çloen ; waarbij moet worden in 
acht genomen, dat de leden van het kollegie, 
zoo veel mogelijk, bij jaarlijksche beurtver
wisseling in de meervoudige Vaca,ntie-Kamer 
zitting hebben; moetende bij die verrigting 
tevens gezorgd worden, dat geen kollegie. 
door afwezigheid van leden ten gevolge der 
vacantic, buiten staat gerake om in de zaken 
tot deszelfs kennisneming behoorende regt 
te spreken. 

14. Het zal echter aan de leden van ieder 
kollegie vrij staan, om met elkanderen onJcr
ling, bij minnelijke schikking. te ruilen ; doch 
met voorkennis van den President. 

15. Te gelijk met de benoeming van de leden 
der meervoudige Kamer van vacantiP, worden, 
na verhoor van het Openbaar Ministerie, de 
dagen en uren bepaald, waarop dezelve hare 
gewone teregtzittingen zal houden, en worden 
deze dagen en uren door aanplakking ·aan het 
Geregtsgebouw, en des noods door afkondiging 

in een of meer dagbladen, openlijk bekend 
gemaakt. 

DERDE AFDEELING. 

Van rle afwisseling en orde van de inwendige 
dienst. 

16. De rang van ouderdom van dienst der 
bij eenzelfde Geregt werkzame Regterlijke 
Ambtenaren, ieder in de betrekking, waarin 
hij geplaatst is, wordt geregd .] naar den dag 
waarop het besluit hunner ben:•Pming door 
den Koning is geteekend. 

17. Wanneer meer Ambtenaren op denzelf
den dag bij een en hetzelfde besluit of bij ver
schillende besluiten tot dezelfde betrekking 
zijn benoemd, zal als oudste in rang gelden 
degene, wiens naam voorgaat in het enkele 
of in het eerst genomen besluit. 

Van de leden van een kollegie gaat de oudere 
in rang, in de orde van zitting, aan den jongere 
voor. 

18. Er wordt in ieder kollegie door den 
Griffier eene ljjst gehouden, waarop de leden 
geplaatst worden, naar hunne orde van zitting, 
en met vermelding van hunnen rang en ouder
dom. 

19. Wanneer een regterlijk kollegie uit 
meer dan ééne meervoudige Kamer is te zamen 
gesteld, heeft de President het regt om bij 
die Kamer voor te zitten, welke hij zal ver
kiezen. Hij kan echter ook in de andere 
Kamers voorzitten, wanneer hij zulks noodig 
oordeelt, en is verpligt om zulks, zoo mogelijk, 
tenminsten vier malen in het jaar te doen. In 
de andere Kamers wordt het voorzitterschap 
door eenen Vice-President waargenomen. 

20. Wanneer de President bij eene teregt
zitting het voorzitterschap waarneemt, kan 
de Vice-President bij dezelve als lid zitting 
nemen, en is zelfs daartoe verpligt, in gevalle 
het kollegie, ten gevolge van ontstentenis, 
afwezigheid of belet van leden, niet mogt in 
staat wezen, om zijne werkzaamheden te ver
vullen, en in het algemeen, wanneer het belang 
van de dienst zulks mogt vorderen. 

21. Wan neer een regterlij k kollegie uit 
meer dan ééne meervoudige Kamer is samen
gesteld, wordt de Voorzitter van iedere Kamer 
in de werkzaamheden, welke de zittingen van 
dezelve betreffen, in geval van afwezigheid, 
belet of ontstentenis, vervangen door den 
Vice-President, den Raadsheer of Regter, 
die hem in de orde van zitting in die Kamer 
opvolgt. 

Ten opzigte van alle andere werkzaamheden, 
gelden de bepalingen van art. 7 der Wet op 
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de Regterlijke organisatie en het Beleid der 
Justitie. 

21a. Aan eene Arrondissements-Regtbank 
kan door Ons op haar verzoek verlof worden 
verleend een of meer enkelvoudige Kamers 
te vormen voor de beregting van burgerlijke 
en handelszaken. 

Het verleend verlof kan door Ons worden 
ingetrokken, nadat de Regtbank en het Ge
regtshof, tot welks regtsgebied zij behoort, over 
de wenschelijkheid dier intrekking zijn gehoord. 

22. Jaarlijks vóór den aanvang der vacantie 
regelen de Hooge Raad, de Geregtshoven en 
de Arrondissements-Regtbanken de zamenstel
ling en bezetting hunner Kamers in eene alge
meene vergadering, waarin een ontwerp dier 
zamenstelling en bezetting door den President 
aan het kollegie wordt voorgedragen. Het 
gevoelen van den Procureur-Generaal of van 
den Officier van Justitie wordt vooraf inge
wonnen. 

De zamenstelling van de meervoudige Kamers 
der kollegies geschiedt voor het volgP.nde reg
terlijke jaar; de bezetting van de enkelvou
dige Kamers der Regtbanken, zooveel mogelijk, 
voor de volgende twee volle jaren, te rekenen 
van het einde der vacantie. 

Om dringende redenen kan, voor zooveel 
noodig, de zamenstelling of bezetting der 
Kamers tusschentijds, op de wijze als in het 
eerste lid is bepaald, gewijzigd worden. 

Indien een lid van een kollegie tusschentijds 
in de plaats van een ander, tot lid of plaats
vervangend lid van eene Kamer aangewezen 
wordt, geldt deze aanwijzing zoolang als de 
aanwijzing van zijnen voorganger zou gegolden 
hebben. 

22a. De zamenstelling der meervoudige 
Kamers geschiedt zoodanig, dat hierin jaarlijks 
eene gedeeltelijke afwisseling plaats grijpe, 
zoodat ieder lid op zijne beurt de dienst in alle 
meervoudige Kamers waarneemt. 

Geen Raadsheer of Regter zal, tegen zijnen 
wil, langer clan twee jaren bij dezelfde meer
voudige of enkelvoudige Kamer behoeven 
te blijven. 

22b. Voor iedere enkelvoudige Kamer wor
den, behalve het lid, een of meer plaatsver
vangende 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. 

22c. Indien eene enkelvoudige Kamer voor 
de eerste maal bezet wordt, gaan de aanwij -

zingen voor lid of voor plaatsvervangend lid 
dier Kamer terstond in. Die aanwijzingen 
gelden tot het einde van de eerstkomende of 
van de loopende jaarlijksche vacantie. 

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. 

22e. De zamenstelling en de bezetting der 
Kamers worden gelijk alle nader daarin aan
gebragte wijzigingen, terstond door aanplak
king aan het Geregtsgebouw bekend gemaakt. 

23. Een lid in eene Kamer tot commiss11,ris 
of rapporteur benoemd zijnde, en in eene andere 
Kamer overgaande, zal de hem opgedragenc 
werkzaamheden in de Kamer, welke hij 
verlaten heeft, ten einde brengen. 

Een lid van een kollegie kan tegelijk in 
meer dan eene, hetzij meervoudige of, voor 
zoover de Regtbanken betreft, ook enkelvou
dige Kamer zitting hebben. 

24. Wanneer ten gevolge van ontstentenis, 
afwezigheid of belet van een of meer harer 
leden, eene Kamer niet mogt in staat zijn om 
hare teregtzittingen te houden, zal het ont
brekende getal door den Voorzitter van het 
kollegie worden aangevuld uit eene andere 
Kamer, die op dat oogenblik geene zitting 
houdt, of die al hare leden niet volstrekt be
noodigd heeft. 

In geval van ontstentenis, afwezigheid of 
belet van het lid eener enkelvoudige Kamer, 
treedt een der plaatsvervangende leden dier 
Kamer in zijne plaats op. 

25. Het zal aan ieder lid in eene Kamer 
geplaatst vrijstaan om, met voorkennis van 
den Pr sident, bij minnelijke schikking zich 
te doen vervangen door een lid van eene 
andere Kamer, mits de dienst van laatstge
melde Kamer daardoor niet lijde. 

Het lid der enkelvoudige Kamer kan zich 
slechts door een plaatsvervangend lid dier 
K amer doen vervangen. 

25a. Indien voor een kanton meer clan een 
Regter is aangesteld, worden deze bij voor
keur door een Regter van het kanton ver
vangen. 

26. De Voorzitter van ieder kollegie heeft 
de bevoegdheid om in zaken van veel gewigt 
of van grooten omvang, een of meer Raads
heeren of Regters, boven het bij de wet bepaalde 
getal als bijzitters te benoemen. 

Dezelve zullen bij de behandeling der zaak 
moeten tegenwoordig zijn, doch niet mede 
werken tot het wijzen van het arrest of vonnis, 
dan alleen ter vervanging van die Raadsheeren 
of Regters, het gewone getal uitmakende, 



14 ,J U N I ] 9 1 1. 203 

welke mogten verhinderd worden daarin deel 
te nemen. 

En zal van dit alles aanteekening worden 
gehouden op het audientie-blad. 

27. leder regterlijk kollegie houdt wekelijks 
zoo veele zittingen, als de behandeling der 
zaken vereischt. 

De dagen der gewone zittingen en het uur 
van den aanvang derzelve worden door ieder 
Geregtshof, Regtbank of Kanton-Geregt uiter . 
lijk binnen drie maanden na derzelver instal
latie, bij een bijzonder reglement, naar gelang 
der omstandigheden bepaald, hetwelk aan 
den Minister van Justitie ter goedkeuring 
wordt onderworpen. 

Hetzelve wordt, na door den Minister van 
Justitie te zijn goedgekeurd, bij aanplakking 
aan het Geregtsgebouw en door middel der 
dagbladen openlijk bekend gemaakt. 

28. Voorloopig, en tot dat de in het vorig 
artikel vermelde reglementen zullen zijn goed
gekeurd, w, ,rden de dagen en uren van de 
gewone zittingen door ieder Geregtshof, Regt 
bank of Kanton-Geregt, dadelijk na derzelver 
installatie geregeld, en bij aanplakking aan 
het Geregtsgebouw openlijk bekend gemaakt. 

29. Behalve de gewone zullen er ook buiten
gewone zittingen kunnen gehouden worden, 
indien de drang der omstandigheden of het 
nut van de dienst dit zoude mogen vorderen. 

De bepaling daarvan wordt opgedragen 
aan den President van het kollegie, of, indien 
hetzelve uit meer dan ééne Kamer bestaat, 
aan het lid van het kollegie, hetwelk het 
voorzitterschap bekleedt in de meervoudige 
of hetwelk zitting heeft in de enkelvoudige 
Kamer, bij welke de buitengewone zittingen 
gevorderd worden. 

De buitengewone zittingen van een Kanton
Geregt worden door den Regter van het kanton 
bepaald. Indien voor een kanton meer dan 
een regter is aangesteld, worden de buiten
gewone zittingen bepaald door den Regter, 
voor de behandeling van de betrekkelijke zaken 
door het bij artikel 90 bedoelde reglement 
van orde aangewezen. 

30. Er zullen algemeene vergaderingen 
kunnen gehouden worden, zoo dikwerf de Pre
sident van het kollegie zulks nuttig oordeelt. 

Indien voor een kanton meer dan een Regter 
is aangesteld, zullen algemeene vergaderingen 
gehouden worden, zoo dikwerf de in rang 
oudste Regter zulks nuttig oordeelt of ten 
minste één andere hem vraagt eene algemeene 
vergadering te beleggen. Bij den in rang 
oudsten R egter berust de leiding der vergade
ringen. 

Bij de algemeene vergaderingen van een 
kollegie moeten alle leden, en bij die van de 
Kanton-Regters alle Regters zooveel mogelijk 
tegenwoordig zijn. 

31. De duur der gewone zittingen wordt 
aan de regterlij ke kollegien overgelaten ; 
doch zal dezelve telkens niet korter mogen 
zijn dan van drie uren, in geval de behandeling 
der zaken dit vereischt. 

De President draagt zorg, dat de zittingen 
stiptelijk op het bepaalde uur worden geopend; 
indien hij daartoe door afwezigheid, hetzij 
van leden, het zij van den Ambtenaar van het 
openbaar ministerie, of van den Griffier, mogt 
buiten staat wezen, kan hij hiervan proces
verbaal opmaken en hetzelve opzenden aan 
het Ministerie van Justitie. De Ambtenaar 
van het openbaar ministerie heeft dezelfde 
bevoegdheid. 

32. De tijd, voor de teregtzittingen bestemd, 
mag tot geene andere werkzaamheden worden 
besteed. 

33. De Raadsheeren of Regters, welke met 
personele commissien in het kollegie waartoe 
zij behooren, mogten belast zijn, zorgen, dat 
zij de daaruit voortvloeijende werkzaamheden 
op zoodanigen tijd verrigten, dat daardoor 
in de zittingen van het kollegie geene ver
hindering of vertraging worde veroorzaakt. 

34. De commissarissen en rapporteurs, mits
gaders de leden der personele commissien, 
worden in ieder kollegie door den President 
benoemd, ten ware de wet zulks anders had 
bepaald. Hij zal zorgen, dat de leden hierin 
elkander afwisselen, volgens een daarvan te 
maken rooster. 

35. Er wordt ter Griffie van den Hoogen 
Raad, alsmede van ieder Geregtshof en Arron-

, dissements-Regtbank, een register of algemeene 
rol gehouden voor burgerlijke zaken, die van 
koophandel daaronder begrepen, waarop wor
den ingeschreven alle zaken in den rang waarin 
zij worden aangebragt, met de namen der 
partijen en van hare Procureurs. Aan iedere 
zaak wordt een afzonderlijk nummer gegeven; 
op deze rol wordt ook kortelijk aanteekening 
gehouden van al hetgeen in iedere zaak voor
valt. 

36. Indien het kollegie in meer meervoudige 
Kamers voor burgerlijke zaken, die van Koop
handel daaronder begrepen, is verdeeld, 
worden de zaken onmiddellijk aangebragt bij 
de Kamer, daartoe aan te wijzen bij het bij 
artikel 90 bedoelde reglement van orde en 
worden er zoovele rollen gehouden, als er 
Kamers bestaan. 

De Presidenten dier Kamers zijn bevoegd - . 
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voor zoover zij niet tevens Voorzitter van 
het kollegie zijn, met diens toestemming -
op den dienenden dag de zaken, wier behan
deling op dien dag niet afloopt, naar eene 
andere meervoudige Kamer te verwijzen op 
zoodanige wijze als het meest bevorderlijk 
is aan den geregelden gang van zaken. 

Het vorige lid is niet van toepassing op de 
zaken waarin de wet dagvaarding op de eerst
komende teregtzitting voorschrijft. 

Op de rollen der enkelvoudige Kamers 
worden de daarheen verwezen zaken ambts
halve ingeschreven. 

36a. Indien voor een kanton meer dan 
een Regter is aangesteld, worden de burgerlijke 
zaken, die van Koophandel daaronder begrepen, 
onmiddellijk aangebragt bij den Regter, daartoe 
aan te wijzen bij het bij artikel 90 bedoelde 
reglement van orde. 

De Kanton-Regters zijn bevoegd - voor 
zoover zij niet tevens in rang oudste Kanton
R egter zijn, met diens toestemming - op 
den eersten dienenden dag de zaken, wier be
handeling op dien dag niet afloopt, naar eenen 
anderen Regter van het kanton te verwijzen 
op zoodanige wijze als het meest bevorderlijk 
is aan den geregelden gang van zaken. 

37. De Procureur van den eischer draagt 
zorg, dat de inschrijving op de rol plaats hebbe, 
niet later dan den dag vóór dat de zaak moet 
dienen, en in de zaken, waarin de dagvaarding 
op korte termijnen gedaan is, zoo spoedig 
mogelijk. 

38. Ten dage dienende 10ept de Deur
waarder de zaken op, een voor een, in den 
rang harer plaatsing op de rol. - De Griffier 

· zorgt, dat er voor iedere zitting een uittreksel 
uit de rol gereed zij , houdende vermelding 
der zaken, welke moeten worden opgeroepen. 

39. Wanneer de zaken in staat zijn om te 
worden voorgedragen, zal zulks geschieden 
in den ·ang, waarin dezelve op de rol voor
komen ; 1chter zal de R egter daarvan eene 
uitzondering maken voor de zaken die spoed 
vereischen, welke zonder rang van de rol 
worden voorgedragen ; laatstgemelde worden 
het eerst opgeroepen. 

40. Indien eene zaak niet dadelijk op de 
eerste t eregtzitting wordt afgedaan, wordt 
de voortzetting of afdoening tot eenen naderen 
dag verschoven, en de Griffier draagt zorg, 
dat daarvan aanteekening worde gehouden ; 
ook die zaken worden op den bepaalden dag 
in haren oorspronkelijken rang opgeroepen. 

41 . "Vanneer men tegen een vonnis of 
arrest, bij verstek gewezen, in verzet komt, 
hern~mt de zaak haren ouden rang op de rol, 

ten zij de Voorzitter een' bepaalden dag stelle 
om op het verzet regt te doen. 

42. Wanneer op den dag, tot voortzetting 
van de zaak bepaald, de Praktizijns van beide 
partijen a fwezig zijn, wordt de zaak op de rol 
doorgehaald. 

43. Er wordt bij ieder kollegie eene afzon
derlijke rol gehouden voor de zaken, die voor 
den President in kort geding worden behandeld . 

44. De Procureurs der partij en zijn verpligt 
om aan den Griffier ter hand te stellen een 
door hem geteekend afschrift der conclusien, 
welke zij hebben genomen, ten einde aan het 
audientieblad te worden gehecht. 

45. Vóór den aanvang der pleidooijen worden 
de met reden omkleede conclusien door par
tijen voorgelezen. 

46. Er wordt door den Griffier van ieder 
regterlijk kollegie cene rol gehouden der straf 
zaken, die bij hetzelve op de openbare teregt
zitting moeten worden behandeld, zooveel 
mogelijk in denzelfden vorm als bij art. 35 
van dit reglement is bepaald. 

47. Wanneer de Regters eenparig oordeelen, 
dat eene zaak tot genoegzame klaarheid is 
gebragt, zal de President de pleidooijen doen 
ophouden. 

48. De President i belast met de handha
ving der orde bij de teregtzittingen en verga
deringen. 

49. De vonnissen of arresten worden uit
gesproken door den Pre3ident van het kollegie 
of van de Kamer, die hetzelve heeft gewezen. 

50. In alle strafzaken bepaalt de President, 
op het verzoek en de voordragt van het Open
baar Ministerie of der ambtenaren, vermeld 
in art. 141 n°. 2 van het Wetboek van Straf
vordering, in zaken, welke door deze moeten 
worden aanhangig gemaakt, den dag waarop 
dezelve ter openbare teregtzitting znllen 
worden behandeld. 

51. In zaken, waarin de stukken, volgens 
de wet, ter griffie moeten worden opgezonden 
of nedergelegd , bepaalt de President (voor 
zoo veel des noods) den tijd, gedurende welken 
zoo wel de Raadsheeren of Regters, als de 
Ambtenaren van het openbaar ministerie en 
de Praktizijns der beschuldigden of beklaag
den, van de stukken in strafzaken inzage 
znllen kunnen nemen. 

VIERDE AFDEELINO. 

Van het Openbaar .Ministerie. 

52. De Procureur-Generaal bij den Hoogen 
Raad waakt in het bijzonder voor de hand
having en uitvoering der wetten en regie-
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menten bij den Hoogen Raad, bjj al de Geregts
hoven, Regtbanken en Kantón-Geregten in 
het Koningrijk. 

53. De Procureurs-Generaal bij de Geregts
hoven, de Officieren van Justitie bij de Regt
banken en de Ambtenaren van het openbaar 
ministerie bij de Kanton-Geregten zijn verpligt 
de bevelen na te komen, die hun, naar aan
leiding van art. 5 der Wet op de Regterlijke 
organisatie en het beleid der Justitie, tot uit
voering van het vorig artikel door den Procu
reur-Generaal bij den Hoogen Raad in hunne 
ambtsbetrekking zullen gegeven worden. 

54. De Procureurs-Generaal bij de Geregts
hoven zijn, ieder in de geheele uitgestrektheid 
van zijn ressort, belast met de uitóefening en 
het beleid der criminele justitie, en met eene 
gelijke zorg, als in art. 52 is bepaald, bij het 
Geregtshof en bij de daaronder ressorterende 
arrondissements-regtbanken en kantonge
regten; de Officieren van Justitie bij die Arron
dissements-Regtbanken en de Ambtenaren 
van het openbaar ministerie bij die Kanton
Geregten oefenen hunne ambtspligten ten 
aanzien der criminele justitie uit, onder het 
toezigt en de directie van den Procureur
Generaal bij het Geregtshof, en zijn voorts 
te zijnen aanzien aan gelijke verpligting als 
in het voorgaande artikel, onderworpen. 

55. Dezelfde bepalingen gelden ten aanzien 
van de Officieren van Justitie in ·den omtrek 
van het regtsgebied der Arrondissements
Regtbanken, waarbij zij behooren. 

56. De regtsbedienden zijn in het bijzonder 
aan het toezigt der Ambtenaren van het open
baar ministerie onderworpen. 

57. De Procureurs-Generaal bij de11 Hoogen 
Raad en bjj de Geregtshoven verdeelen het 
werk tusschen zich en de Advokaten-Generaa.l, 
gelijk ieder hunner zulks in het belang der 
Justitie zal geraden oordeelen. 

De Procureur-Generaal kan, zoo dikwerf 
hij zulks goed vindt, zelf de werkzaamheden 
verrigten, die hij bepaaldelijk aan eenen 
Advocaat-Generaal mogt hebben opgedragen. 

, Bij de algemeene vergaderingen van het 
kollegie, zullen de functien van het Openbaar 
Ministerie door den Procureur-Generaal in 
persoon worden waargenomen. 

De bepalingen van dit artikel zijn mede 
toepasselijk op de Officieren van Justitie ten 
opzigte van hunne Substituten. 

58. Advokaten-Generaal bij den Hoogen 
Raad en de Geregtshoven en de Substituut
Officieren van Justitie bij de Regtbanken zijn 
ondergeschikt in hunne ambtsbetrekkingen aan 
het hoofd van het Parket waartoe zij behooren. 

Indien voor dezelfde kantons of hetzelfde 
kanton meer dan een Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie is aangesteld, wijst de 
Procureur-Generaal onder hen dengene aan, 
aan wien de anderen in hunne ambtsbetrekking 
ondergeschikt zijn. De Procureur-Generaal 
kan in die aanwijzing te allen tijde verandering 
brengen. 

59. Het Op1..nbaar Ministerie niet op den 
bepaalden dag zijne conclusien nemende, 
kan -zulks slechts eenmaal worden uitgesteld. 

60. De leden van het Openbaar Ministerie 
zijn niet bevoegd om de raadplegingen der 
Regters of Raadsheeren in de Raadkamer, 
tot het opmaken van het vonnis of arrest, bij 
te wonen ; zij worden echter bij alle raadple
gingen geroepen, welke de orde en de inwen
dige dienst betreffen, en zij hebben het regt 
om op de registers van de Regtbank, van het 
Geregtshof of van den Hoogen Raad de· req ui
sitoiren te doen inschrijven, die zij gepast 
oordeelen. 

60a. Hij die als waarnemend Procureur
Generaal, Officier van Justitie of Substituut
Officier van Justitie of Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie bij een Kanton-Geregt 
optreedt, is, tijdens den duur der waarneming, 
van zijne gewone ambtsverrigtingen ontheven, 
tenzij en voor zoover het tegendeel bij de aan
wijzing tot waarneming is bepaald. 

60b. Indien hij elders moet verblijven dan 
ter plaatse, waar hij zijn vast en voortdurend 
verblijf heeft of, ter voldoening aan eenen 
ambtspligt, hebben moet, ontvangt hij als 
vergoeding per dag : 

1 °. de waarnemende Procureur-Generaal 
/ 10 

2°. de waarnemende Officier en Substi-
tuut-Officier van Justitie 

3°. de waarnemende Ambtenaar van 
het Openbaar '1inisterie bij een Kanton-

8 

Geregt . . ............. ,, 6 
Deze bedragen worden met / 2 per dag 

verhoogd, indien de waarnemende Procureur
Generaal, Officier, Substituut-Officier of Amb
tenaar te Amsterdam of Rotterdam moet 
ver blij ven. 

60c. De Procureur-Generaal regelt de toer
beurt van de Ambtenaren van het Openbaar 
Ministerie bij de Kanton-Geregten, die hij 
als waarnemend Substituut-Officier van Ju
stitie aanwijst en onderwerpt zijne regeling 
aan de goedkeuring van Onzen Minister 
vaa Justitie. 

60d. Alvorens hunne betrekking te aanvaar
den, leggen de beëedigde klerken ten parkette 
in handen van den Voorzitter van de Regt-
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bank den Eed of de belofte af, dat zij hetgeen 
zij a ls zoodanig te weten komen niet verder 
bekend zullen maken dan voor de uitoefening 
van hunne betrekking noodig is, tenzij hunne 
verklaring als getuige of als deskundige vol
gens de wet mogt gevorderd worden. 

VIJFDE AFDEELING . 

Van de Griffiers en Substituiu-Griffiers. 

61. Buiten de werkzaamheden aan den 
Griffier bij de wet opgedragen, zijn zij belast 
met het beheer der griffie en met het bewaren 
der minuten, registers en stukken aan het 
kollegie, waarbij zij zijn aangesteld, behoorende, 
als mede der gelden en van het geldswaarde 
hebbende papier en andere zaken of stukken, 
die ter griffie zijn overgebragt. 

De verzamelingen van wetten en besluiten, 
als mede de boekwerken ten gebruike van 
het kollegie, worden insgelijks door hen 
bewaard. 

62. In zaken waarin, volgens de wet, de 
stukken ter griffie moeten worden opgezonden 
of nedergelegd, is de Griffier verpligt om aan 
de Ambtenaren van liet openbaar ministerie 
binnen vier en twintig uren kennis te geven 
van de ontvangst ter griffie der processtukken 
in strafzaken. 

63. De Regterlijke ambtenaren bij een 
geregt kunnen de processtukken, ter griffie 
berustende, te hunnen huize ontvangen tegen 
reçu. 

Onverminderd het elders bepaalde mogen 
de minuten, registers en stukken, aan het geregt 
behoorende, alsmede de stukken van overtui
ging niet van de griffie worden verplaatst dan 
ter inzage van den regter, die, buiten de griffie, 
als zoodanig optreedt. 

63a. Processtukken en, buiten de gevallen 
bij de wet bepaald, bevelschriften en in raad
kamer genomen beschikkingen in strafzaken 
worden verzonden in minuut. 

Op deze bepaling kunnen uitzonderingen 
worden toegelaten door Onzen Minister van 
Justitie. 

Onder processtukken worden niet verstaan 
de vonnissen en arresten in de openbare teregt
zitting gewezen, de processen-verbaal van 
het voorgevallene op de teregtzitting en de 
aanteekeningen of verklaringen, die in krachtens 
de wet te houden openbare registers worden 
ingeschreven. 

63b. De arresten of vonnissen, in strafzaken 
gewezen, worden binnen het Rijk op de minuut 
beteekend. 

Beschikkingen in raadkamer genomen, be-

velen tot voorloopige aanhouding, gevangen
houding, gevangenneming en medebrenging, 
worden op de minuut ten uitvoer gelegd en 
beteekend, indien de beteekening of tenuitvoer
legging geschiedt binnen het Rijk. 

De minuten worden afgegeven aan de be
ambten met de uitvoering belast. 

Op deze bepalingen kunnen uitzonderingen 
worden toegelaten door Onzen Minister van 
Justitie. 

63c. Behalve ten behoeve van de beteekening 
kunnen in het algemeen de ambtenaren van 
het openbaar ministerie de minuten van alle 
uitspraken, in strafzaken gewezen, te hunnen 
parkette ontvangen. Indien het parket ge
vestigd is buiten de gemeente, waar het geregt 
zijnen zetel heeft, geschiedt de verzending van 
uitspraken in minuut niet dan per te adviseeren 
dienstbrief of op eene andere veilige wij ze. 

64. De Griffier is verder belast met het be
hoorlijk houden der rollen, alsmede der onder
scheidene registers van het kollegie, en van het 
audientie-blad. 

65. Hij is verpligt om op de teregtzittingen 
van het begin tot het einde tegenwoordig te 
zijn, en aldaar de pen te voeren. 

66. Hij is gehouden het geregt of de bij
zondere leden van het kollegie of Regters van 
het kanton bij te staan in de gevallen, waarin 
de wet zulks vereischt; de expeditien der 
akten worden door hem met behoorlijken spoed 
uitgereikt. 

67. De leden van het kollegie of de Kanton
Regters ontvangen van hem de noodige kennis
geving der teregtzittiagen en andere bij een
komsten, waarbij zij moeten tegenwoordig 
wezen. 

68. De Griffier is verpligt de griffie open te 
houden op de uren door het kollegie te be
palen, en althans gedurende ten minste zes· 
uren elken dag, de Zondag uitgezonderd. Op 
de dagen der teregtzittingen z<tl de griffie 
moeten geopend zijn ten minste één uur vóór 
den aanvang derzelven. 

68a. De Griffier houdt nauwkeurig aantee
kening van hetgeen door hem is ontvangen en 
uitgegeven. 

68b. Voor zoover de griffier niet optreedt tot 
bijstand van den regter in diens verrigtingen, 
is hij verplicht de bevelen na te komen, welke 
hem in zijne ambtsbetrekking van Onzentwege 
zullen worden gegeven. 

69. Bij ontstentenis, afwezigheid of belet 
van den Griffier, worden zijne ambtsbezig
heden w,i,argenomen door eenen Substituut
Griffier of beëedigd klerk ter griffie, volgens den 
rang van benoeming. 
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70. De Substituut-Griffiers en beëedigde 
klerken ter griffie zijn aan den Griffier in hunne 
ambtsbetrekking ondergeschikt. 

De Griffier verdeelt het werk tusschen zich 
en de Substituut-Griffiers en beëedigde klerken 
ter griffie, gelijk hij zulks in het belang der 
Justitie geraden oordeelt. 

Hij kan echter, zoo dikwerf hij dit goed 
vindt, zelf de werkzaamheden waarnemen, 
die hij bepaaldelijk aan eenen Substituut
Griffier of eenen beëedigden klerk ter griffie 
heeft opgedragen. 

Bij de algemeene vergaderingen van het 
kollegie, zal de Griffier in persoon tegenwoordig 
zijn. 

71. Alvorens hunne betrekking te aan
vaarden leggen de beëedigde klerken ter griffie 
in handen van den Voorzitter van het kollegie 
den Eed of de belofte af, dat zij hetgeen zij 
als zoodanig te weten komen, niet verder bekend 
zullen maken dan voor de uitoefening van 
hunne betrekking noodig is, tenzij - onver
minderd het .geheim der raadkamer - hunne 
verklaring als getuige of deskundige volgens 
de wet mogt worden gevorderd. 

Zij voeren den titel : Waarnemend-Griffier. 
72. Het bedrag van de door de Griffiers 

ten behoeve van den Staat te stellen zekerheid 
wordt door Onzen Minister van Justitie bepaald. 

73. De Ambtenaren, door Onzen Minister 
van Financiën (in overleg met zijnen Ambt
genoot van Justitie) met het toezigt op het 
geldelijk beheer van de Griffiers belast, nemen 
ten minste tweemaal 's jaars de kas der Grif
fiers op. 

De Griffiers verschaffen hun alle noodige 
inlichtingen en stellen hun, op hun verzoek, 
alle ter griffie berustende boeken en bescheiden 
ten behoeve van hun onderzoek ter hand. 

De Substituut-Griffiers, de beëedigde klerken, 
de Rijksklerken en de hulpschrijvers ter griffie 
zijn verpligt, desgevraagd, aan deze - Amb
tenaren alle mogelijke inlichtingen te ver
schaffen. 

74. De Ambtenaren, in art. 73 bedoeld, zijn 
bevoegd zich bij de kasopneming te doen 
bijstaan door Ambtenaren of beambten, 
door Onzen Minister van Financiën te dien 
einde tot hunne beschikking gesteld. 

75. De Griffiers zijn bij belet of-afwezigheid 
niet van hunne verantwoordelijkheid ontheven, 
tenzij de Substituut-Griffier, beëedigd klerk 
of beëedigd ingezetene, die tijdelijk voor den 
Griffier het beheer voert, met toestemming 
van Onzen Minister van Justitie ten behoeve 
van den Staat zekerheid stelt tot het door 
dien Minister bepaalde bedrag. 

76. Nadere voorschriften met betrekking 
tot het geldelijk beheer, de verantwoording 
en de zekerheidsstelling van de Griffiers en 
alles wat daarmede samenhangt, worden door 
Onzen Minister van J ustitie vastgesteld. 

Voor zoover het geldelijk beheer en de ver
antwoording betreft, wordt omtrent die voor
schriften vooraf met Onzen Minister van 
Financiën overleg gepleegd. 

HOOFDSTUK II. 

Bijzondere bepalingen. 

EERSTE AFDEELING. 

Van den Hoogen Raad. 

77. De Hooge Raad wordt verdeeld in ten 
minste twee Kamers, iedere Kamer te zamen 
gesteld uit den President of eenen Vice
President en vijf tot zeven- Raadsheeren, be
nevens den P rocureur-Generaal of een Advo
caat-Generaal en den Griffier of eenen Sub
stituut-Griffier. 

78. De verdeeling van het werk onder de 
Kamers, a lsmede alle andere beschikkingen, 
rakende de inwendige dienst, welke mogten 
worden noodig bevonden en die, als van bij -
zondere omstandigheden afhankelijk, in het 
tegenwoordige Reglement niet zijn kunnen 
worden begrepen, worden door den Hoogen 
Raad vervat in een afzonderlijk reglement van 
orde, hetwelk aan Onze goedkeuring moet 
worden onderworpen. 

Hetzelve wordt, na door Ons te zijn goedge
keurd, door aanplakking, alsmede door middel 
der dagbladen openlijk bekend gemaakt. 

79. Ingetrokken bij art. V van het B esluit 
van den 19den September 1910 (Staatsblad 
n°. 287). 

80. In de zaken vermeld bij art. 92 en 93 
der Wet op de Regterlijke Organisatie en het 
Beleid der Justitie zal de Kamer, bij het regle
ment van orde aangewezen, een harer leden 
tot commissaris benoemen, en wordt de be
handeling mede aan dezelfde Kamer opge
dragen, met uitzondering van die op de open
bare teregtzitting. 

De behandeling der zaak op de openbare 
teregtzitting geschiedt door een andere Kamer, 
daartoe bij het reglement van orde aange
wezen, en aangevuld door zooveel leden, als 
daartoe zullen vereischt worden. 

81. In de gevallen, waarin de wet geen 
bepaald getal leden voorschrijft, zit elke 
Kamer van den Hoogen Raad met vijf leden, 
de Voorzitter daaronder begrepen. 

82. De Ambtenaren van het openbaar minis-
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terie bij de Geregtshoven en Regtbanken, 
zijn verpligt aan den Procureur-Generaal bij 
den Hoogen Raad in tijds eenvoudige af
schriften te doen toekomen van alle in burger
lijke zaken gewezen vonnissen of arresten, 
welke zij zouden vermeenen voor cassatie in 
het belang der wet vatbaar te zijn; zij laten 
deze afschriften met hunne bedenkingen ver
gezeld gaan. 

83. De ambtenaren van het openbaar minis
terie zenden van een in kragt van gewijsde 
gegaan vonnis of arrest, in strafzaken gewezen 
do01· het Kantongerecht, de regtbank of hP-t 
hof, waarbij zij werkzaam zijn, een afschrift 
in aan den procureur-generaal bij den Hoogen 
Raad, indien naar hunne meening de uitspraak 
hetzij om haar algemeen belang, hetzij om hMe 
bedenkelijkheid te zijner kennis behoort te 
komen. 

De ingezonden uitspraken gaan vergezeld 
van eenen staat, vermeldend den naam van 
het geregt, dien van den beklaagde of van den 
eersten beklaagde, het rolnummer der zaak, 
benevens de redenen der inzending. 

De inzending geschiedt maandelijks. 
De uitspraken van kantongeregten worden 

gezonden aan den betrokken officier van 
justitie, die ze, met de uitspraken der recht
bank, doet toekomen aan den betrokken pro
cureur-generaal ; deze zendt de ingekomen 
vonnissen, met de arresten van het hof, naar 
den procureur-generaal bij den Hoogen Raad. 

84. Ingetrokken bij art. 2 van het Besluit 
van den 12den Mei 1911 (Staatsblad n°. 127). 

85. De verzoeken om dispensatie en gratie 
worden door den President van den Hoogen 
Raad onmiddellijk gesteld in handen van den 
Procureur-Generaal, ten einde daarop den Raad 
te dienen van berigt, consideratien en advijs. 

86. De Procureur-Generaal, na (zoo veel 
des noods) berigt te hebben ingewonnen bij 
den Ambtenaar van het Openbaar Ministerie 
meer bijzonder met de zaak bekend, legt zijn 
advies schriftelijk over bij de Kamer, waar de 
zaak b ehoort. 

87. De President der Kamer benoemt een rap
porteur, op wiens rapport zij haar, met redenen 
omkleed advies, aan den Koning uitbrengt. 

Het ad vies wordt door den President der 
Kamer en den Griffier geteekend. 

88. Iedere K amer van den Hoogen Raad 
houdt wekelijks drie gewone teregtzittingen. 

De dagen, waarop de zittingen worden ge
houden, alsmede het uur van derzelver aan
vang, worden door den Hoogen Raad bij een 
bijzonder reglement bepaald: hetzelve wordt 
door aanplakking aan het geregtsgebouw 

en door middel der dagbladen openlijk bekend 
gemaakt. 

'.l'WEEDE AFDEELING. 

Van de Geregtshoven, Regtbanken en 
1( antongeregten. 

89. De Gerogtshoven zijn verdeeld in ten 
minsten twee Kamers. 

Bij de Geregtshoven is iedere Kamer zamen
gesteld uit den President of eenen Vice
President en twee of drie Raadsheeren, als
mede uit den Procureur -Generaal of een 

. Advokaat-Generaal en den • Griffier of een 
Substituut-Griffier. 

De Arrondissements-Regtbank te Amster
dam is verdeelcl in zes meervoudige Kamers. 
namelijk: 

de eerste K amer zamengesteld uit den Presi
dent of een Vice-President en vier Regters; 

de tweede K amer zamengesteld uit den 
President of een Vice-President en drie of 
vier Regters ; 

de derde K amer zamengesteld u_it den Presi
clent of een Vice-President en drie of vier 
Regters; 

de vierde Kamer zamengesteld uit den Pre
sident 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-President en twee of drie 
Regters. 

Tot iedere Kamer behooren bovendien de 
Officier of een Substituut-Officier en de Grif
fier of een of meer Substituut-Griffiers. 

De Arrondissements-Regtbank te Rotterdam 
is verdeeld in vier meervoudige Kamers, iedere 
Kamer zamengesteld uit den President of 
een Vice-President en twee tot vier Regters, 
alsmede 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
Officier en den Griffier of een Substituut. 
Griffier. 

De overige Arrondissements-Regtbanken, 
bij welke een Vice-President is aangesteld, 
zijn verdeeld in twee meervoudige Kamers. 

De Arrondissements-Regtbanken, bij welke 
geen Vice-President is aangesteld, vormen 
slechts ééne meervoudige Kamer. 
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Bij elke meervoudige Kamer van eene Regt
bank of een Geregtshof wordt een bepaald 
getal plaatsvervangers gevoegd. 

90. De verdeeling van het werk onder de 
Kamers bij de kollegien, waar dezelve bestaan, 
a lsmede onder de Regters van eenzelfde 
kanton, waar meer dan een Regter is aange
steld, en alle andere beschikkingen, rakende 
de inwendige dienst, welke mogten worden 
noodig bevonden, en die, als van bijzondere 
omstandigheden afhankelijk, in het tegen
woordig reglement niet zijn kunnen worden 
begrepen, worden door ieder Geregtshof, 
Regtbank of Kanton-Geregt vervat in een 
afzonderlijk reglement van orde, hetwelk, 
met het aà vies van den Hoogen Raad, aan 
's K onings goedkeuring moet worden onder
worpen. 

H etzelve wordt, na door den Koning te 
zijn goedgekeurd, door aanplakking, alsmede 

-door middel der dagbladen, openlijk bekend 
gemaakt. 

Slotbepaling. 

91. Indien verandering van wetgeving vast
stelling of wijziging van een reglement viin orde 
noodig maakt, zendt het betrokken Geregt 
onverwijld een ontwerp-reglement bij Onzen 
Minister van Justitie in. 

Voorloopig en totdat het ontwerp-reglement 
door Ons is goedgekeurd en in werking is ge
treden, wordt hierin door den Hoogen Raad, 
het Geregtshof, de Regtbank of het Kanton
Oeregt voorzien, op de wijze bij art. 28 bepaald. 

II. REGLEMENT, betreffende de titulature 
en het costuum der Regterlijke Ambte
naren, alsmede het costuum der Advocaten, 
Procureurs en Deurwaarders. 

Art. 1. De regterlijke kollegien voeren de 
navolgende titels : 

de Hooge Raad; 
dien van: Edele Hoog Achtbare H eeren. 
de Geregtshoven : 
dien van: Edele Groot Achtbare H eeren. 
de Arrondissements-Regtbanken, alsmede de 

Kanton-R egters : 
dien van: Edele Achtbare H eeren. 
2. Het costuum der regterlijke ambtenaren 

bij de openbare teregtzittingen, gelijk mede 
wanneer zij, het zij en corps, het zij bij com
missien uit hun midden ten Hove verschijnen 
-of ambtshalve openbare plegtigheden bij
wonen, zal zijn als volgt : 

Zwarte onderkleeding, een zwart bovenkleed 
,of simare, gesloten met eenen breeden neder
hangenden gordel, een zwarte t!l,bbaard of 

l!l 11. 

toga met wijde mouwen, eene zwarte muts tot 
hoofddeksel, en eene nederhangende geplooide 
bef van wit batist, en zulks met de volgende 
onderscheidingen : 

Voor den H oogen Raad, de simare en gordel 
van zwarte zijde ; de toga mede van zwarte 
zijde, met zwart fluweelen omslagen; de muts 
van zwart fluweel met een hermelijnen boordsel. 

Voor den President en den Procureur-Gene
raal, de omslagen van de toga geboord met 
hermelijn. 

De mutsen van de Substituut-Griffiers, zonder 
hermelijnen boordsel. 

Voor de Geregtshoven, de simare en gordel 
van zwarte zijde ; de toga van zwart grein 
met omslagen van zwarte zijde; de muts van 
zwart fluweel. 

Voor de Presidenten en de Procureurs
Generaal, de fluweelen muts met een zwarte 
zijden geborduurden rand ; de muts van de 
Substituut-Griffiers van zwarte zijde. 

Voor de Arrondissements-Regtbanken, de 
simare en toga van zwart grein, de laatste met 
omslagen van zwarte zijde, de gordel en de 
muts mede van zwarte zijde. 

Voor den President en den Officier van 
J ustitie, de muts omzet met eene fluweelen rand, 
en voor de Substituut-Griffiers, de muts van 
zwart grein. 

Voor de Kantonregters, de Griffiers, de Sub
stituut-Griffiers en de ambtenaren van het 
openbaar · ministerie bij de kantongeregten, 
de simare, de toga en de muts van zwart grein ; 
de gordel van zwart zijde. 

Alles volgens daarvan te maken modellen. 
Het costuum der beëedigde klerken ter griffie 

en ten parkette is gelijk aan dat der Substi
tuut-Griffiers en der Ambtenaren van het Open
baar JJf inisterie bij de geregten, bij welke zij 
optreden. 

De Ambtenaren van het Openbaar Ministerie, 
die worden aangewezen om als waarnemend 
Ambtenaar in eenen hoogeren rang op te 
treden, dragen het costuum, aan hunnen eigen 
rang verbonden. 

3. Individueel ten Hove verschijnende of 
openbare plegtigheden bijwonende, zullen zij 
het navolgende costuum kunnen dragen : 

Zwarte gekleede lakensche rok met zwarte 
zijde gevoerd ; zwarte onderkleeding ; drie
kanten hoed met zwarte liggende pluimen en 
een oranje kokarde; degen met verguld ge
vest : - - en zulks met de volgende onderschei
dingen: 

Voor den Hoogen Raad, de kraag op den 
rok, de opslagen, de tasschen der zakken en 

1 
tusschen de zakken in het goud geborduurd 

14 
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met eiken en oranje takken, ter breedte 
van zes duimen; gele knoopen met 's Rijks 
wapen. 

Voor de Geregtshoven, de Arrondissements
Regtbanken, de Kanton-Re.,;ters en hunne 
Griffiers, hetzelfde borduursel, doch van zwarte 
zijde, zwart gewerkt~ knoopen ; - bij de eerst
gemelde kollegien het borduursel ter breedte van 
zes duimen, en voor de Arrondissements
Regtbanken ter breedte van vier duimen. 

Voor de Kanton-Regters en hunne Griffiers, 
alleen de kraag en opslagen der mouwen ge
borduurd, ter breeite van vier duimen. 

De Substituut-Griffiers dragen hetzelfde cos
tuum als hunne Griffiers; doch is het borduursel 
slechts ter halve .breedte. 

Alles volgens daarvan te maken modellen. 
4. H et costuum der Advocaten en Procureurs 

op de teregtzittingen en bij hunne eeds-aflegging 
zal zijn als volgt : 

Voor eerstgenoemden, eene zwarte onder
kleeding, geslotene toga van zwart grein met 
wijde mouwen, eene muts van dezelfde stof 
en eene nederhangende bef van wit batist. 

Voor de Procureurs, hetzelfde costuum, doch 
zonder bef. 

5. DeDeurwaarders zijn bij de teregtzittingen 
in het zwart gekleed ; zij dragen bij dezelve, 
alsmede bij de uitoefening hunner andere 
ambtsverrigtingen, om den hals een zilveren 
penning met 's Rijks wapen, aan een oranje
lint. 

111. REGLEMENT van orde en discipline, voor 
de Advocaten en Procureurs. 

EERSTE .AFDEELING. 

Van de Advocaten, de Raden van discipline en 
het Bureau van consultatie. 

Art. 1. I eder, die den graad van doctor in 
de regten of in de regtswetenschap bezit, is 
bevoegd om te worden ingeschreven als advo
caat, tenzij art. 12 op hem mogt zijn toegepast. 

2., Zij die den in art. 1 vereischten graad 
niet bezitten, doch op 1 Augustus 1879 met 
Onze bijzondere toestemming als advocaat 
waren ingeschreven, behouden de bevoegdheid 
om als zoodanig te fungeren, tenzij art. 12 
op hen mogt worden toegepast. 

3. De advocaten zijn verpligt hunne woon
plaats te hebben binnen het arrondissement, 
waarin gevestigd is het regterlijk collegie 
waarbij zij zijn ingeschreven. 

De advocaten clie hun bestendig verblijf 
niet hebben in de plaats, waar het collegie, 
bij hetwelk zij zijn ingeschreven, gevestigd 

is, moeten ter griffie van dat collegie eene woon
plaats in die plaats kiezen. 

Bij gebreke van aan de voorschriften van 
dit artikel te voldoen, worden zij, na eene aan
maning daartoe, op reqnisitoir van het open
baar ministerie, van het tableau geschrapt. 

4. § 1. De inschrijving der advokaten ge
schiedt bij de arrondissements-regtbank hunner 
woonplaats. 

Te 's Gravenhage echter geschiedt zij uit
sluitend bij den Hoogen Raad, en in de overige 
gemeenten, waar een geregtshof is gevestigd, 
uitsluitend bij dat geregtshof. 

§ 2. Zoowel in burgerlijke als in strafzaken 
hebben de advokaten, bij welk regterlijk collegie 
binnen het Koningrijk ook ingeschreven, 
d~ bevoegdheid, om als zoodanig ook voor 
alle andere regterlijke collegien binnen het 
Rijk op te treden. 

§ 3. In de gevallen waarin een advocaat 
zijn beroep uitoefent buiten het arrondisse
ment zijner woonplaats, kan van hem, vóór 
alle toelating, worden gevorderd de vertooning 
van zijne acte van beëediging, naar de voor
schriften van art. 6 van dit reglement behoorlijk 
geviseerd. 

§ 4. Ten laste eener wederpartij mogen in 
geen geval gebragt worden de kosten van ver
plaatsing en vacatie eens advocaats buiten 
zijne woonplaats, ten gevolge der vorenstaande 
bepalingen ontstaan. 

5. Zij worden beëedigd bij de Kollegien, 
waarbij zij verlangen te worden ingeschreven, 
op requisitoir van het Openbaar Ministerie, 
en leggen den navolgenden eed of belofte af: 

"Ik zwere (belove) getrouwheid aan den 
Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet, 
eerbied voor de Regterlijke autoriteiten, en 
dat ik geene zaak zal aanraden of verdedigen, 
die ik in gemoede niet geloove regtvaardig 
t e zijn." 

6. De advocaten worden door den griffier 
op het tableau gesteld, op vertoon hunner acte 
van beëediging, welke alsdan en daarna telken 
jare in de maand September door den griffier 
kosteloos wordt geviseerd. 

Zij, die verlangen niet langer op het tableau 
te staan, of eenige betrekking verkrijgen waar
mede, het beroep van advocaat onvereenig
baar is, of die hunne acte van beëediging niet 
binnen den tijd tot het viseren derzelve voor
geschreven, aan den griffier tot dat einde ter 
hand stellen, worden op hunne aangifte, of 
op requisitoir van het openbaar ministerie, 
van het tableau geschrapt. 

In die plaatsen, waar een Raad van toezigt 
en discipline bestaat, is de griffier van het 
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regterlijk collegie, welke de inschrijving of 
de doorschrapping heeft gedaan, verpligt daar
van binnen acht dagen schriftelijk kennis te 
geven aan den deken der orde. 

Gelijke kennisgeving binnen denzelfden 
termijn geschiedt daarenboven door den grif
fier bij den Hoogen Raad aan het geregtshof 
en de arrondissements-regtbank te 's Graven
hage, en door den griffier bij elk geregtshof in 
andere gemeenten aan de arrondissements
regtbank in die gemeente. 

7. Het beroep van advocaat is vereenigbaar 
met dat van procureur. 

8. De Advocaten oefenen de praktijk uit 
volgens de bevoegdheid en vereischten, bij 
de Wetboeken van Burgerlijke Regtsvorde
ring en Strafvordering gegeven en gevorderd, 
en overeenkomstig de Wet op de organisatie 
der Regterlijke magt. 

9. In elk arrondissement, waar meer dan 
veertien advocaten zijn ingeschreven, w~rdt 
uit hen een raad van toezigt en discipline 
gevormd, bestaande uit zes leden, waaronder 
de deken. 

De leden van dezen raad worden gekozen 
door eene algemeene vergadering van de in het 
arrondissement ingeschreven advocaten. 

De stemming geschiedt schriftelijk en voor 
elk lid afzonderlijk, in de eerste plaats voor 
den deken. 

Jaarlijks treden twee leden volgens rooster 
af, zij zijn herkiesbaar. 

10. Daar, waar geene Raden ivan disci
pline zijn, oefent het Geregtshof of de Regt
bank respectivelijk het toezigt en de disci
pline uit. 

11. De Raad van toezigt en discipline is 
belast met de zorg voor de eer van den stànd 
der advocaten. 

Hij houdt toezigt over de handelingen der 
advocaten als zoodanig. 

Hij weert en beteugelt de inbreuken en 
misslagen, en zal tot dat einde, naar gelang 
der omstandigheden, kunnen opleggen de 
straffen van : 

enkele waarschuwing, 
berisping, 
schorsing in de uitoefening van de praktijk, 

ten hoogste gedurende een jaar, 
alles echter niet dan na verhoor van den 

belanghebbende, of deze behoorlijk geroepen 
zijnde, en, bij oplegging der laatstgemelde 
straf, behoudens beklag aan het geregtshof, 
en voor diegenen welke bij den Hoogen Raad 
zijn ingeschreven, aan dien Raad. 

vVanneer de arrondissements-regtbanken 
eene der voorzeide straffen opleggen, wordt 

een beklag toegelaten aan het geregtshof ; 
is de straf opgelegd door het geregtshof, aan 
den Hoogen Raad. 

Van de straffen door den Hoogen Raad opge
legd, valt geen beklag. 

Het onderzoek en de oplegging of uitspraak 
der straf geschieden door den burgerlijken 
regter in raadkamer. 

12. Een Advocaat, die bereids tweemalen 
mogt zijn geschorst in de praktijk, zal, wederom 
in dezelfde straf vervallende, van de lijst 
worden geschrapt. 

13. In de residentie van den Hoogen Raad 
en van elk Geregtshof, alsmede van elke Arron
dissements-Rechtbank wordt een Bureau van 
consultatie ingesteld, ten minste uit drie 
en ten hoogste uit vij /tien Advocaten bestaande, 
te benoemen door den Hoogen Raad, het 
Geregtshof of de Regtbank uit eene voordracht 
van twee personen voor elke vacature, opge
maakt door den Raad van discipline, waar er 
een bestaat. 

Een bureau van consultatie is bevoegd zich 
in afdeelingen van ten minste drie leden te 
splitsen. 

14. De Hooge Raad, het Geregtshof of de 
Regtbank regelt de aftreding ; de aftredende 
zijn op nieuw verkiesbaar. 

15. Dit bureau of een der afdeelingen ver
gadert in de residentie van den Hoogen Raad 
ten minste eens in iedere week ; elders naar de 
behoeften, des noods om de veertien dagen 
of drie weken, alles gratis. 

16. Het hoofddoel van dit bureau is om 
geregtelijken raad en bijstand te verschaffen 
aan behoeftigen, die geenen praktizijn hebben, 
voor zoover bij de !Ode afdeeling van den 6den 
titel des derden Boeks van het Wet boek van 
Burgerlijke Regtsvordering daarin niet is 
voorzien. 

17. Het bureau onderzoekt summier de 
zaken der zich tot hetzelve wendende of ver
wezene behoeftigen, en de zaken niet vooraf 
als ongegrond beschouwende, voegt het den 
behoeftige een advocaat toe. 

Indien een bureau in afdeelingen gesplitst 
is, geschieden dit onderzoek en die toevoeging 
door de afdeelingen. 

18. De Advocaat geroepen om een beschul
digden te verdedigen, mag zich daaraan niet 
onttrekken, dan om redenen door den Presi
dent van den Hoogen Raad, het Geregtshof 
of de Regtbank goedgekeurd. 

19. De deken zal den Raad van toezigt en 
discipline kunnen bijeenroepen, telkens wan
neer hij zulks noodig oordeelt, doch zal tot 
zoodanige oproeping gehouden zijn, wanneer 

14'" 
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drie leden van dien raad zulks schriftelijk 
gevraagd hebben. 

Indien eene bijeenroeping der orde van de 
advocaten, door den Raad van toezigt en dis
cipline, of door ten minste zes leden der orde, 
die dit schriftelijk met opgave van redenen 
aanvragen, noodzakelijk wordt geoordeeld, ge
schiedt die bijeenroeping op . last van den 
deken. 

Zoowel voor de vergaderingen van de orde 
der advocaten als voor die van den raad van 
toezigt en discipline kan een huishoudelijk 
reglement door de orde worden vastgesteld. 

In , lle vergaderingen, hetzij van de orde 
der advocaten, hetzij van den raad van toe
zigt en discipline, bekleedt de deken het voor
zitterschap en heeft bij het staken der stemmen 
eene beslissende stem. 

20. In geval een Advocaat bij pleidooi of 
anderzins voor den Regter zich oneerbiedig 
gedraagt, of zich vergeet in onbetamelijke 
uitdrukkingen jegens de wet, den regter, of 
ten aanzien van het openbaar gezag, of zich 
met blijkbaar doel van beleediging, onbeta
melijk uitlaat, jegens partijen of getuigen, 
zal hij door den President worden gewaar
schuwd of berispt, en op deszelfs voordragt 
dadelijk door het kollegie voor eenen tijd in 
de uitoefening van zijn beroep voor de regter
lijke kollegien kunnen worden geschorst ; 
alles onverminderd de bevoegdheid aan de 
regterlijke kollegien toegekend, ten aanzien 
der orde op de teregtzittingen. 

21 . De Advocaten pleiten staande, geldeed 
in het costuum, bij het bijzonder reglement, 
op dat onderwerp bepaald, des goedvindende 
met gedekten hoofde. 

TWEEDE AFDEELING. 

Van de Procureurs. 

22. Ieder, die den graad van doctor in de 
regten of in de regtswetenschap bezit, wordt 
op zijn verzoek toegelaten als procureur, 
tenzij hij als zoodanig ware ontz~t. 

23. Gelijktijdige toelating als procureur bij 
meerdere regtscollegien geschiedt alleen bij 
die, welke gevestigd zijn in dezelfde gemeente. 

De procureur is verpligt in die gemeente of 
binnen den afstand van duizend meter daar
buiten zijn vast en voortdurend verblijf te 
hebben. Om bijzondere redenen kan hem, 
op zijn verzoek, eene andere gemeente in 
hetzelfde arrondissen:ient tot vast en voort 
durend verblijf door Ons worden aangewezen, 
mits in dat geval de kosten van verplaatsing 
naar de gemeente van den zetel van het 

regtcollegie niet ten laste der wederpartij 
gebragt worden. 

Dit artikel is niet van toepassing op procu
reurs, vallende in de bepalingen van art. 12 
der wet van 10 November 1875 (Staatsblad 
n°. 204) en van art. 13 der wet van 9 April 
1877 (Staatsblad n°. 80). 

24. De procureurs worden op requisitoir 
van het openbaar ministerie beëedigd, al
vorens in functie te treden, en leggen den
zelfden eed o_f belofte af als de advocaten, 
met toevoeging aan het formulier van eeds
aflegging van de woorden : ,,alsmede dat ik 
mijne pligten als procureur getrouw zal ver
vullen. " 

Zij, die bereids als advocaat zijn beëedigd, 
leggen den volgenden eed (belofte) af: 

"Ik zweer (beloof), dat ik mijne pligten als 
procureur getrouw zal vervullen. " · 

De beëediging, welke tevens wordt aange
merkt als toelating, geschiedt uitsluitend : 
te 's Gravenhage bij den Hoogen Raad, in 
de gemeenten, waar een geregtshof gevestigd 
is, bij dat geregtshof en elders bij de arrondis
sements-regtbank. 

25. De bepalingen van de artikelen 6, eerste 
en tweede lid, 12, 18, 20 en 21 zijn op de 
procureurs van toepassing. 

26. De Procureurs oefenen hunne functien 
uit overeenkomstig de Wet op de organisatie 
der Regterlijke magt, de Wetboeken van 
Burgerlijke Regtsvordering en Strafvordering, 
en de orde door de Geregtshoven en Regt
banken, des noods, voor de inwendige dienst 
voor te schrijven. 

27. Zij staan onder het toezigt en de disci
pline der kollegien, waarvoor zij fungeren. 

28. Zij zijn naarmate der misslagen, ver
zuimen of inbreuken, door hen begaan, onder
worpen aan dezelfde straffen van waarschu
wing, berisping of schorsing, als ten aanzien 
der Advocaten is bepaald en bovendien aan 
de straf van ontzetting uit hun beroep, alles 
te onderzoeken, op te leggen of uit te spreken 
door den burgerlijken regter in raadkamer, 
en niet dan na verhoor of behoorlijke oproe
ping van den belanghebbende. 

Bij schorsing of ontzetting hebben zij gelijke 
bevoegdheid tot beklag als de Advocaten. 

29. Zij mogen, daartoe, volgens dit regle
ment geroepen of aangewezen, hunne dienst 
niet weigeren. 

30. Zij zijn gehouden in persoon, of in geval 
van afwezigheid of belet, door eenen anderen 
Procureur vertegenwoordigd, zich in hun 
costuum op de teregtzittingen te laten vinden, 
wanneer hunne zaken worden opgeroepen, 
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zij zullen verder in de zaken, aan hen opge
dragen, aanwezig moeten zijn bij al die hande
lingen, waarbij de wet hunne tegenwoordigheid 
vereischt. 

31 . De Procureurs, die hun bestendig ver
blijf niet mogten hebben in de plaats, waar 
het kollegie, bij hetwelk · zij fungeren, ge
vestigd is, moeten ter Griffie een domicilie 
in die plaats aanwijzen, alwaar de beteekeningen 
aan hen kunnen geschieden. 

IV. REGLEMENT op de organisatie en de 
(lienst der Deurwaarders en verdere regts
bedienden. 

EERSTE .AFDEELING, 

Van de deurwaarders. 

Art. 1. De Deurwaarders, onderscheiden 
in eerste en gewone Deurwaarders, zijn, behou
dens de beperking hierna in art. 7 voorko
mende, ieder in zijn ressort gelijkelijk bevoegd 
en gehouden tot het doen van alle geregtelijke 
aanzeggingen, bekendmakingen, protesten en 
verdere exploiten, het zij die met een werkelijk 
aanhangig regtsgeding al of niet in verband 
staan ; tot het doen van alle dagvaardigen, 
insinuatien en beteekeningen, tot regtsingang 
of de instructie van burgerlijke gedingen of 
strafzaken behoorende, en tot het doen van 
alle exploiten tot de uitvoering van alle regter
lijke bevelen, vonnissen en arresten, het zij 
in burgerlijke of in strafzaken behoorende, 
of daartoe vereischt wordende. 

2. Zij worden aangesteld : 
die van den Hoogen Raad en de Geregts

hoven, door den Koning, op voordragt van 
den Hoogen Raad en van dezelve _Geregts
hoven, respectivelijk, in te zenden aan den 
Minister van Justitie; 

die van de Arrondissements-Regtbanken, 
door het Geregtshof van het ressort, op voor
dragt van de R egtbank, aan den Procureur
Generaal in te zenden ; 

die van de Kanton-Geregt en, door de Regt
bank van het Arrondissement, waartoe het 
Kanton-Geregt behoort, op voordragt van 
den R egter of de vergaderde Regters van het 
kanton, in te zenden aan den Officier bij de 
Regtbank. 

Die bij een Geregtshof mogen tevens Deur
waarders zijn bij de Arrondissements-Regtbank 
in de residentie van het Geregtshof zitting 
houdende; die bij de Arrondissements-Regt
banken, ook bij het Kanton-Geregt, in welks 
ressort zij resideren. 

3. Alvorens in dienst te treden doen zij 
E ed in eene openbare teregtzitting : 

die van den H oogen Raad, der Geregts
hoven en Arrondissements-Regtbanken, bij 
de kollegien waarbij zij zijn aangesteld ; 

die van de K anton-Geregten bij de R egt
banken, door welke zij zijn benoemd ; altijd 
op requisitoir van het Openbaar Ministerie, elk 
naar de wijze zijner Godsdienstige gezindheid. 

Die Eed (belofte) is, behalve de Eed (belofte) 
van zuivering, voorgeschrev~ bij K oninklijk 
besluit van den 25sten F ebruari 1817, van 
den navolgenden inhoud : 

,,Ik zweer (belove) getrouwheid aan den • 
,,Koning en dat ik de Grondwet zal onder
,,houden en naarkomen." 

"Ik zweer (belove). dat ik mij in allen deele 
"zal gedragen naar de wetten en reglementen 
,,op mijne bediening daargesteld ; alle exploiten, 
"waartoe ik zal worden verzocht of die mij 
"zullen bevolen worden, getrouwelijk en met 
"naarstigheid te zullen uitvoeren, en in het 
,,algemeen mijne functien met naauwgezet
"heid en eerlijkheid, en tevens met allen eerbied 
"voor de regterlijke autoriteiten te zullen 
,,waarnemen'' . 

4. De Deurwaarders moeten bereikt hebben 
den vollen ouderdom van drie en twintig jaren. 

Zij worden bij voorkeur gekozen uit per
sonen, die eenen geruimen tijd onafgebroken 
gewerkt hebben op het kantoor van eenen 
Praktizijn of Notaris, of bij eenen Deurwaarder, 
of aan een bureau van registratie van geregte
lijke akten, of op de griffie van een der regter
lijke kollegien binnen dit Rijk. 

De voorzeide bepalingen zijn van geene toe
passing op de Deurwaarders, die bij het in 
werking brengen van dit reglement in functie 
aja . 

5. Uit de aldus aangestelde Deurwaarders 
wijzen de köllegien of de vergaderde R egters 
van het Kanton-Geregt, waarbij meer dan 
één Deurwaarder fungeren zal, aan, wie als 
eerste Deurwaarders zullen dienst doen. 

Bij de K anton-Geregten, waarbij slechts 
één Deurwaarder is aangesteld, fungeert deze 
als eerste Deurwaarder. 

6. De Eerste Deurwaarders zijn meer be
paaldelijk belast met de dienst bij de teregt
zittingen, alwaar zij een half uur vóór den 
aanvang derzelve moeten tegenwoordig zijn. 

Zij ligten een uittreksel t er griffie van de 
zaken, die moeten worden opgeroepen ; zij 
roepen de zaken ter rolle op, dragen zorg dat 
niemand, buiten de leden, de raadkamer 
binnentrede zonder toegelaten te zijn, en 
handhaven, onder de orders van den Voor
zitter of den Regter van het kanton, de policie 
in de teregtzittingen ; zij doen voorts op 
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gelijke wijze de inwendige dienst bij de alge
meene en bijzondere vergaderingen en bij 
alle comparitien voor Commissarissen of 
andere Commissien, waarmede de respective 
regterlijke kollegien of Kanton-Regters of 
vergaderde Kanton-Regters zich zullen moeten 
bezig houden; alles behoudens de bevoegdheid 
van den Voorzitter van het kollegie of den 
Regter of in rang oudsten Regter van het 
kanton, om bij verhindering van de Eerste 
Deurwaarders of in geval van ontoereikend-

• heid derzelve, een of meer der gewone Deur
waarders tijdelijk tot gelijke dienst te be
stemmen. 

7. De Eerste Deurwaarders zijn uitsluitend 
bevoegd tot het beteekenen van al die akten, 
welke van Procureur aan Procureur, bij het 
koJ!egie postulerende, geschieden. 

8. De Deurwaarders van den Hoogen Raad 
mogen alle exploiten doen in het ressort der 
Arrondissements-Regtbank te 's Gravenhage. 
In strafzaken zijn zij bevoegd de arresten of 
bevelschriften van den Hoogen Raad te be
teekenen, en tot executie van dezelve te instru
menteren door het geheele Rijk. 

Die van de Geregtshoven mogen alle exploiten 
doen binnen het ressort der Arrondissements
Regtbank, waar de zetel van het Geregtshof 
gevestigd is. In strafzaken zijn zij bevoegd de 
arresten of bevelschriften van den Hoogen 
Raad en van al de Geregtshoven, te beteekenen 
en tot executie van dezelve te instrumenteren, 
ieder in het ressort van het Geregtshoi, waarbij 
hij is aangesteld. 

Die van de Arrondissements-Regtbanken 
mogen in strafzaken de arresten of bevel
schriften van den Hoogen Raad en van alle 
Geregtshoven, Regtbanken en Kanton-Geregten 
beteekenen, en tot executie van· dezelve te 
instrumenteren, en alle andere exploiten doen, 
doch alleen binnen de uitgestrektheid van 
het Arrondissement der Regtbank, waarbij 
zij behooren. 

Deurwaarders uitsluitend van een Kanton
Geregt mogen alle exploiten doen in het Regts
gebied van hun Kanton-Geregt. In strafzaken 
zijn zij bevoegd de arresten of bevelschriften 
van den Hoogen Raad en van al de Geregts
hoven, Regtbanken en Kanton-Geregten, te 
beteekenen, en tot executie van dezelve te 
instrumenteren, doch alleen in het ressort van 
het Kanton-Geregt, waarbij zij behooren. 

Dien onverminderd zijn alle Deurwaarders 
zonder onderscheid bevoegd tot het beteekenen 
van alle arresten, vonnissen of bevelschriften, 
en om tot de executie van dezelve te instru
menteren, wanneer zij daarbij tot die betee-

kening of ter uitvoer legging door den Regter 
speciaal zijn gecommitteerd; met dien ver
stande, dat de beteekening of executie plaats 
hebbe in het ressort van het Geregtshof, de 
Regtbank, of het Kanton-Geregt, alwaar zij 
tot het doen hunner exploiten in het algemeen 
bevoegd zijn. 

9. De Deurwaarders zullen hunne woon
plaats moeten houden, indien bij hunne aan
stelling geene bepaalde residentie is aan
gewezen: 

die van den Hoogen Raad, te 's Gravenhage. 
die van de Geregtshoven, in de steden, 

waar de zetels dezer Hoven zijn gevestigd ; 
die van de Arrondissements-Regtbanken, 

mede in de plaatsen, waar de regtbanken ge-
vestigd zij n, en · 

die van de Kanton-Geregten, in de hoofd
plaats van het kanton, en anders respectivelijk 
in de bij hunne aanstelling bepaaldelijk aan
gewezene residentie. 

10. Geen Deurwaarder vermag te weigeren, 
des verzocht, eenig exploit te doen, maar is 
verpligt zijn ministerie te leenen ten allen tijden, 
als hetzelve wordt ingeroepen. 

In geval hij vermeenen mogt dit te kunnen 
weigeren, zal hij van die weigering onmiddellijk 
kennis geven aan den Voorzitter van het 
kollegie, en bij een Kanton-Geregt aan den 
Regter, of den in rang oudsten Regter van 
het kanton, blijvende niettemin voor die 
weigering in allen opzigte jegens de partij en 
verantwoordelijk. 

11. De Deurwaarders zijn verpligt in de 
berekening hunner verdiensten en uitschotten 
zich te gedragen naar het vast te stellen 
tarief ; ~ij zullen ook aan den voet hunner 
exploiten hunne verdiensten en uitschotten 
afzonderlijk moeten uitdrukken, zonder welke 
vermelding de berekening derzelve niet in de 
begrooting van kosten zal worden geleden 
noch partijen gehouden zijn die te voldoen. 

12. De Deurwaarders moeten een register 
of repertoire houden. De exploiten of af -
schriften, welke zij uitgeven of teekenen, zullen 
met de vereischte duidelijkheid en naauw
keurigheid moeten geschreven zijn, en niet 
meerder mogen behelzen dan dertig regels 
per bladzijde, ieder van veertien syllaben ; 
wanneer die niet behoorlijk leesbaar geschreven 
zijn, zal geen salaris aan den Deurwaardev 
wegens zoodanig stuk worden toegekend. 

13. Uit de bij den Hoogen R aad en de 
Geregtshoven aangestelde gewone Deurwaar
ders, designeren de respective Procureurs
Generaal bij dezelve kollegien eonen Deur
waarder, onder den titel van Deurwaarder 
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Crimineel, welke, als zoodanig met de overige 
gewone Deurwaarders gelijkelijk bevoegd tot 
alle exploiten op den voet en overeenkomstig 
de bepalingen van dit reglement, meer bepaal
delijk is verbonden aan het Openbaar Minis
terie, en hetzelve meer bijzonder ten dienste 
staat, op zoodanige instructie, als door den 
Ambtenaar van het openbaar ministerie, 
waarbij de gedesigneerde fungeren moet, zal 
worden vastgesteld. 

14. Bij overtreding van een of meer der 
bovengemelde artikelen, en voor zoo veel 
aangaat de Deurwaarders crimineel, ook bij 
overtreding van hunne instructien, of in geval 
van andere onachtzaamheid of wangedrag, 
zullen de Deurwaarders, ieder door het kollegie 
of den Regter of de vergaderde Regters van 
het kanton, waarbij zij dienst doen, worden 
berispt, of voor den tijd van acht dagen tot 
drie maanden in hunne bediening kunnen 
worden geschorst, of ook van dezelve worden 
ontzet, naar de omstandigheden. 

TWEEDE AFDEELING. 

Van de Regtsbedienden. 

15. Door Onzen Minister van . Justitie 
kunnen worden aangesteld geschorst en ont
slagen 

l 0 • concierges, boden en knechts bij regter
lijke collegiën en kantongeregten ; 

2°. boden bij het parket van ambtenaren 
van het openbaar ministerie. 

Wanneer bij een regterlij k collegie, kanton
geregt of parket eene vacature van bediende 
is ontstaan, doet het collegie, de kantonregter, 
of het hoofd van het parket binnen ééne maand 
daarna, eenelijst van aanbeveling van drie perso
nen, dingende naar de opengevallen betrekking, 
aan Onzen voornoemden Minister toekomen. 

Indien voor een kanton meer dan een Regter 
is aangesteld, geschiedt de aanbeveling door 
de vergaderde Regters van het kanton. 

16. Dezelfde persoon kan tegelijkertijd 
meer dan een der in artikel 15 sub 1 en 2 ge
noemde betrekkingen bekleeden. 

17. De boden zijn in hunne ambtsbetrekking 
ondergeschikt aan den president van het col
legie, den R egter of in rang oudsten Regter 
van het kanton, of het hoofd van het parket 
en verrichten werkzaamheden ten behoeve 
van den inwendigen dienst van het collegie, 
het kantongeregt of het parket, waarbij zij 
zijn aangesteld. 

Ingeval van ontstentenis van den bode, bij 
een regtscollegie of bij een kantongeregt, wor
den de aan dezen opgedragen werkzaamheden 
verricht door den concierge of den knecht. 

18. Behoudens de gevallen, waarin de 
concierge of de knecht optreedt, ter vervanging 
van den bode, verrigten beiden werkzaam
heden ten behoeve van den huishoudelijken 
dienst voor alle instellingen der regterlijke 
magt, gevestigd in het gebouw in gebruik 
bij het collegie of het kantongeregt, waarbij 
zij zijn aangesteld. 

Hun dienst en werkzaamheden worden 
geregeld door den president van het regts
collegie of door den Regter of in rang oudsten 
Regter van het kanton, naar gelang zij bij een 
regtscollegie of bij een kantongeregt zijn aan
gesteld . 

Wanneer in een zelfde gebouw gevestigd 
zijn : meer dan een regtscollegie of een regts
collegie en een kantongeregt, worden de dienst 
en werkzaamheden van den concierge en den 
knecht geregeld, respectievelijk door : 

den president van het hoogere regtscollegie, 
in overleg met den president van het lagere 
regtsuollegie ; 

den president van het regtscollegie, in overleg 
met den kantonregter. 

19. De concierges en de knechts zijn in hunne 
ambtsbetrekking ondergeschikt aan den Presi
dent of aan den Regter of in rang oudsten 
Regter van het kanton. 

20. I ngetrokken bij art. XVII van het Besluit 
van den l en November 1910 (Staatsblad n°. 310). 

~1. Voor zooveel noodig kunnen tijdelijk 
personen in dienst worden genomen als con
cierge, bode of knecht, door den president 
van een regtscollegie of door den Regter of 
in rang oudsten Regter van het kanton en 
als bode door het hoofd van het parket. 

Hunne belooning wordt gekweten uit de 
jaarlijksche toelage voor kleine onkosten aan 
het regtscollegie, het kantongeregt of den 
ambtenaar van het openbaar ministerie ver
leend. 

DERDE AFDEELING. 

Van de regterlij ke Beambten. 

22. De schrijvers ter griffie en ten parkette 
voeren den titel : Rijksklerken ter griffie en 
ten parkette. 

23. Indien voor een kanton meer dan een 
Regter is aangesteld, geschiedt de benoeming 
van Rijksklerken ter griffie van het Kanton
Geregt op eene aanbeveling van de vergaderde 
Regters van het kanton. 

24. Tot Rijksklerken ter griffie of ten parkette 
zijn benoembaar zij, die 

1 °. den vollen ouderdom van 21 jaren be
reikt en dien van 40 jaren nog niet overschreden 
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hebben en ·voor het ambt van Rijksklerk, 
ook ligchamelijk, geschikt worden geacht; 

2°. ten minste 4 jaren als hulpsphrijver 
op een griffie of een parket hebben gewerkt; en 

3°. voor zoover de Rijksklerken der tweede 
en eerste klasse aangaat, voldaan hebben 
aan een (van tijd tot tijd) op last van Onzen 
Minister van Justitie te houden onderzoek, 
omtrent hetwelk door dien Minister nadere 
voorschriften zullen worden vastgesteld. 

Tot 1 Januari l916 kunnen personen, die 
niet aan de voorwaarden voor benoembaar
heid voldoen, tot Rijksklerk der derde, tweede 
of eerste klasse worden aangesteld. 

25. Met diensttijd als hulpschrijver staat, 
voor zoover de benoembaarheid tot Rijksklerk 
aangaat, gelijk de tijd, voor 1 Januari 19li 
als klerk ter griffie of ten parkette door-
gebragt. ' 

Zij, die op 1 Januari 1911 reeds langer dan 
tien jaren als klerk op een griffie of parket 
gewerkt hebben of op dien dag als klerk in 
's Rijks dienst werkzaam zijn bij den Centralen 
Raad van beroep of eenen raad van beroep, 
zijn tot Rijksklerk benoembaar, ook al hebben 
zij den leeftijd van 40 jaren overschreden. 

Zij, die op 1 Januari 1911 reeds langer dan 
4 jaren als klerk op een griffie of parket gewerkt 
hebben of op dien dag als klerk in 's Rijks 
dienst werkzaam zijn bij den Centralen Raad 
van beroep of eenen raad van beroep, zijn tot 
Rijksklerk der eerste of tweede klasse benoem
baar, ook al bezitten zij niet het getuigschrift, 
dat zij met goed gevolg aan het op last van 
Onzen Minister van Justitie te houden onder
zoek hebben voldaan. 

26. De Rijksklerken ter griffie en ten parkette 
zijn verdeeld in drie klassen. 

De jaarwedde der Rijksklerken van de derde 
klasse bedraagt f 420 en wordt verhoogd na 
een diensttijd als Rijksklerk van : 

1 jaar tot . f 540 
4 jaar tot . ,, 600 
8 jaar tot . 660 

12 jaar tot . 720 
De jaarwedde der Rijksklerken van de 

tweede klasse bedraagt f 720 en wordt ver
hoogd na een diensttijd als Rijksklerk van : 

12 jaar tot . . . . . . . . . . / 840 
16 jaar tot . . . . . . . . . . ,, 960 
De jaarwedde der Rijksklerken van de 

eerste klasse bedraagt f 840 en wordt verhoogd 
na een diensttijd als Rijksklerk van : 

12 jaar tot . / 960 
16 jaar tot . . ,, 1080 
20 jaar tot . . ,, 1200 
In bijzondere gevallen kan deze laatste bezol-

diging, na een d iensttijd van 24 jaren, traps
gewijze verder worden verhoogd tot f 1500. 

De verhoogingen gaan in met den eersten 
dag van het kwartaal volgend op dat, in den 
loop waarvan de aanspraak' op verhooging 
verkregen wordt. 

27. Aan de Rijksklerken ter griffie of ten 
parkette, door Onzen Minister van Justitie 
als bureelchef of adjunct-bureelchef aange
wezen, kan eene toelage worden verleend : 

a. aan den chef van ten hoogste . f 250 ; 
b. aan den adjunct-chef van ten 

hoogste . . . . . . . . . . ,, 200. 
28. De benoeming tot Rijksklerk van de 

tweede klasse geschiedt • zooveel mogelijk 
volgens ouderdom in dienst als Rijksklerk, 
mits zij door de bekwaamheid en geschiktheid 
van den beambte voor de te vervullen betrek
king voor het overige wordt geregtvaardigd. 

Na een diensttijd als Rijksklerk van 20 jaar 
kunnen de Rijksklerken van de tweede klasse, 
die om hunne bruikbaarheid en hun goed 
gedrag en ijver verdere bevordering verdienen, 
voor de eerste klasse in aanmerking komen. 
In bijzondere gevallen kunnen zij bij korter 
diensttijd tot de eerste klasse worden be
vorderd. 

29. Bij de aanstelling tot Rijksklerk kan 
bepaald worden, dat de diensttijd als hulp
schrijver of de tijd, voor 1 J anuari 1911, als 
klerk ter griffie of ten parkette doorgebragt, 
voor de berekening der wedde geheel of ten 
deele als diensttijd als Rijksklerk zal gelden. 

Met diensttijd als hulpschrijver staat gelijk 
de tijd, voor of na l Januari 1911 als klerk in 
's Rijks dienst bij den Centralen Raad van 
beroep of eenen raad van beroep doorgebragt. 

Tot 1 Januari 1916 kan, in buitengewone 
gevallen, bij de aanstelling tot Rijksklerk 
worden bepaald, dat de betrokkene geacht 
wordt voor de berekening der wedde, een 
willekeurig aantal jaren als diensttijd als 
Rijksklerk te hebben. 

30. Onze Minister van Justitie kent aan de 
Rijksklerken ter griffie en ten parkette te 
Amsterdam en Rotterdam eene standplaats
toelage toe van ten hoogste f 300 voor de 
gehuwden en ten hoogste / 150 voor de onge
huwden; aan die te 's Gravenhage eene van 
ten hoogste / 200 voor de gehuwden en ten 
hoogste / 100 voor de ongehuwden. 

31. Bij de eerste aanstelling genieten de 
Rijksklerken ter griffie en ten parkette eene 
toelage ten bedrage van de bijdrage, door hen 
verschuldigd voor eigen pensioen volgens den 
grondslag bij de aanstelling vastgesteld. 

32. Zoolang de wedde van een Rijksklerk 
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ter griffie of ten parkette (toelagen inbegrepen) 
lager is dan de bezoldiging, door hem als klerk 
ter griffie of ten parkette op 31 December 1910, 
of als klerk in 's Rijks dienst bij den Centralen 
Raad van beroep of eenen raad van beroep 
ten tijde van de nieuwe benoeming, genoten, 
ontvangt hij eene persoonlijke toelage ten 
bedrage van het verschil. 

33. Het aantal en de klassen van de Rijks
klerken ter griffie en ten parkette worden als 
volgt bepaald : 

1. bij den Hoogen Raad : 
A. ten hoogste 2 klerken ter griffie, waarvan 

ten hoogste 1 der l ste klasse, 1 bureelchef 
inbegrepen ; 

B". ten hoogste 2 klerken ten parkette, 
waarvan ten hoogste 1 der l ste klasse, 1 bureel
chef inbegrepen ; 

2. bij de Geregtshoven te Amsterdam en te 
's Gravenhage: 

A. ten hoogste 3 klerken ter griffie, waarvan 
ten hoogste 2 der l ste klasse ; 

B. ten hoogste 3 klerken ten parkette, 
waarvan ten hoogste 2 der l ste klasse ; 

3. bij de overige Geregtshoven : 
A. ten hoogste 2 klerken ter griffie, waarvan 

ten hoogste 1 der 
O 

lste klasse ; 
B. ten hoogste 2 klerken ten parkette, 

waarvan ten hoogste 1 der l ste klasse ; 
4. bij de Regtbank te Amsterdam : 
A. ten hoogste 12 klerken ter griffie, waarvan 

ten hoogste 8 der l ste klasse, 1 bureelchef 
en 2 adjunct-chefs inbegrepen ; 

B. ten hoogste 5 klerken ten parkette, 
waarvan ten hoogste 3 der l ste klasse, 1 bureel
chef inbegrepen ; 

5. bij de Regtbank te Rotterdam : 
A. ten hoogste 9 klerken ter griffie, waarvan 

ten hoogste 6 der l ste klasse, 1 bureelchef en 
1 adjunct-chef inbegrepen ; 

B. ten hoogste 4 klerken ten parkette, 
waarvan ten hoogste 2 der l ste kiasse, 1 bureel
chef inbegrepen ; 

6. bij de Regtbank te 's Gravenhage: 
A. ten hoogste 7 klerken ter griffie, waarvan 

ten hoogste 4 der lste klasse, 1 bureelchef 
inbegrepen ; 

B. ten hoogste 3 klerken ten parkette, 
waarvan ten hoogste 2 der l ste klasse ; 

7. bij de Regtbanken t e 's-Hertogenbosch, 
Maastricht, Arnhem, Haarlem, Utrecht en 
Groningen : · 

A. ten hoogste 3 klerken ter griffie, waarvan 
ten hoogste 2 der lste klasse; 

B. ten hoogste 2 klerken ten parkette, 
waarvan ten hoogste 1 der l ste klasse; 

8. bij de overige Regtbanken : 

A. ten hoogste 2 klerken ter griffie, waarvan 
ten hoogste 1 der l ste klasse ; 

B. ten hoogste 2 klerken ten parkette, 
waarvan ten hoogste 1 der l ste klasse ; 

9. bij de Kanton-Geregten te Amsterdam 
en te Rotterdam : 

A. ten hoogste 12 klerken ter griffie, waar
van ten hoogste 8 der l ste klasse, 1 bureelchef 
en 2 adjunct-chefs inbegrepen; 

B. ten hoogste 5 klerken ten parkette, 
waarvan ten hoogste 3 der l ste klasse, 1 bureel
chef inbegrepen ; 

10. bij de Kanton-Geregten te 's-Gravenhage, 
Utrecht, en Groningen : 

A. ten hoogste 5 klerken ter griffie, waarvan 
ten hoogste 3 der lste klasse, 1 bureelchef 
inbegrepen; 

B. ten hoogste 3 klerken ten parkette, 
waarvan ten hoogste 2 der l ste klasse ; 

ll. bij de griffiën van de overige Kanton
Geregten, met uitzondering van die der derde 
klasse: 

ten hoogste 1 klerk der l ste, 2de of 3de 
klasse; 

12. bij de niet hier boven vermelde parketten 
van de Ambtenaren van het Openbaar Minis
terie bij de Kanton-Geregten: 

ten hoogste 2 klerken, waarvan ten hoogste 
1 der l ste klasse. 

34. De Rijksklerken ter griffie en ten par
kette zijn in hunne ambtsbetrekking onder
geschikt aan den Griffier of het hoofd van 
het parket bij het Geregt, bij hetwelk zij zijn 
aangesteld. 

Hun dienst en hunne werkzaamheden worden 
door den betrokken Griffier of door het betrok
ken hoofd van het parket geregeld. 

Onverminderd het voorschrift van artikel 3 
van het Koninklijk besluit van 5 November 
1851 (Staatsblad n°. 141 ) is het hun verboden 
nevens hun ambt eenig ander beroep uit te 
oefenen zonder verlof van den Voorzitter van 
het kollegie of den Regter of in rang oudsten 
Regter van het kanton of, voor zoover de Rijks
klerken ten parkette betreft, van het hoofd 
van het parket. 

Onze Minister van Justitie ontvangt terstond 
berigt van het verleend verlof ; hij is be
.voegd het te allen tijde in te trekken. 

35. Onze Minister van Justitie is bevoegd 
om Rijksklerken ter griffie of ton parkette 
aan te wijzen om, onder toezigt van hem aan 
wien zij in hunne ambtsbetrekking onder
geschikt zijn, in algemeenen dienst op te 
treden. 

36. Voor zooveel noodig kunnen tijdelijk 
hulpschrijvers in dienst worden genomen. 
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Zij zullen ten minste den ouderdom van 
16 jaar bereikt moet en hebben. 

Indien voor een kanton meer dan een R egter 
is aangesteld, geschiedt de benoeming, de 
schorsing en het ontslag van de hulpschrijvers 
ter griffie van het Kanton-Geregt, door de 
vergaderde R egters van het kanton. 

De bezoldiging der hulpschrijvers wordt, 
binnen de grenzen door Onzen Minister van 
Justitie vastgesteld, in overeenstemming met 
hunne bekwaamheid en hunne werkzaam
heden bepaald. 

37. De hulpschrij vers zijn aan den betrokken 
Griffier of het betrokken hoofd van het parket 
ondergeschikt. 

Hun diensttijd wordt naar den eisch der te 
verrigten werkzaamheden geregeld. 

VIE RD E AFDEELING. 

Bepalingen aan regtsbediend,en en regterlijke 
beambten gemeen. 

38. De regt sbedienden en regterlij ke be
ambten zijn verpligt t e wonen in de gemeente, 
waar het geregt gevestigd is, bij hetwelk zij 
zijn benoemd. 

39. Zij mogen hetgeen zij als zoodanig t e 
weten komen, niet verder bekend maken dan 
voor de uitoefening van hun ambt noodig is, 
tenzij hunne verklaring als getuige of des
kundige volgens de wet mogt worden gevorderd. 

Zij mogen geene giften of geschenken aan
nemen van verdachten, beklaagden, partijen, 
hunne vertegenwoordigers of raadslieden. 

Zij mogen niet ter teregtzitting als gemag
tigden of raadslieden van partijen of beklaagden 
op treden. 

De voorschriften van dit artikel vinden 
op de hulpschrij vers en de tij delijk in dienst 
genomen regtsbedienden overeenkomstige t oe
passing. 

40. De regtsbedienden en regterlijke be
ambten kunnen ook buiten hun verzoek, in 
het belang van de dienst worden verplaatst . 

Ingeval van verplaatsing genieten zij ver
goeding van verplaatsingskoRten t ot het bedrag, 
door Onzen Minister van Justitie t e bepalen. 

41. De regt sbedienden en regt erlijke be
ambten hebben aanspraak op een jaarlijksch 
verlof van 8 achtereenvolgende dagen. 

Behalve dit jaarlijksch verlof, wordt slechts 
in buitengewone gevallen en om zeer dringende 
redenen verlof verleend. 

Het verlof wordt verleend door den regter 
lijken ambtenaar, aan wien zij in hunne 
ambtsbetrekking ondergeschikt zij n en op 
den door hem te bepalen t ij d. 

Zonder verlof mogen zij niet afwezig zijn. 
Verloven voor langer dan 6 weken worden 
verleend door Onzen Minist er van Justitie. 

Ingeval van ziekte of ongesteldheid geven 
zij hiervan ten spoedigste kennis aan hem, 
aan wien zij in hunne ambtsbetrekking onder
geschikt zijn. 

42. Indien een regtsbediende of een regterlijk 
beambte wegens ziekte verlof geniet , of zonder 
in het genot van verlof t e zijn, door ziekte ver
hinderd wordt zijn ambt waar t e nemen, 
komen de onvermijdelijke kosten, aan zijne 
vervanging verbonden, voor de eerste 6 weken 
ten laste van het Rij k ; daarna kunnen zij 
te zijnen laste worden gebragt . 

43. Indien een regtsbediende of een regter
lijke beambte gedurende één jaar verhinderd 
is geweest zijne betrekking waar te nemen 
of gedurende één jaar wegens ziekte verlof 
heeft genoten en nog geen t ermen bestaan 
voor ontslag, kunnen Wij bepalen, met welk 
bedrag zijne bezoldiging zal worden verminderd. 

44. De regtsbedienden en regterlijke be
ambten kunnen wegens het niet -naleven van 
eenig voorschrift of gebrek aan ij ver, pligt 
verzuim of onwaardig of on behoorlijk gedrag 
in of buiten dienst, door he·m, aan wien zij in 
hunne ambtsbetrekking ondergeschikt zijn, 
worden gestraft met : 

a. schriftelij ke berisping ; 
b. ontneming van aanspraak op verlof ; of 
c. op de wedde in te houden geldboet e 

van t en hoogste / 25. 
De strafoplegging heeft plaats bij met 

redenen omkleede beschikking, gedurende 
14 dagen na de mededeeling onderworpen aan 
beroep op Onzen Minister van Justitie. 

De strafoplegging kan door Onzen Minist er 
van J ustitie ambtshalve vernietigd worden. 

45. Indien de bovenvermelde tekortko
mingen van zeer ernstigen aard zijn, kunnen 
de regtsbedienden en regterlij ke beambten 
door Onzen Minister van Justitie worden 
gestraft met : 

a. voortdurende of t ijdelijke uitsluiting 
van periodieke verhooging van wedde ; 

b. terugplaatsing naar eene lagere klasse ; 
c. schorsing ; of 
d. ontslag. 
De strafoplegging heeft plaats bij met redenen 

omkleede beschikking, gedurende 30 dagen 
na de mededeeling onderworpen aan beroep 
op de K oningin. 

46. Onverminderd de voorschriften betref
fende de op wachtgeldstelling, wordt aan regts
bedienden en regterlijke beambten ontslag 
verleend: 
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a. op hun verzoek ; 
b. met het einde van het kalenderjaar, 

waarin zij den vollen ouderdom van 65 jaren 
bereiken; 

c. wegens opheffing der betrekking ; en 
d. wegens gemis aan of verlies van de 

noodige geschiktheid of bekwaamheid voor 
de vervulling of de verdere vervulling van 
hun ambt. 

47. Ontslag wegens gemis aan of verlies 
van de noodige geschiktheid of bekwaamheid 
voor de vervulling van het ambt en verplaat
sing buiten verzoek geschieden bij met redenen 
omkleede beschikking, gedurende 30 dagen 
na de mededeeling onderworpen aan beroep 
op de Koningin. 

48. De regtsbediende of regterlijke beambte, 
die gedurende 14 dagen zonder bekende 
wettige r eden zijn ambt niet waarneemt, wordt 
geacht zij n ontslag te hebben gevraagd. 

Overgangsbepaling. 

De Rijksklerken ter griffie en ten parkette, 
vóór 1 Maart 1911 benoemd, worden geacht 
met ingang van 1 Januari 1911 benoemd te 
zijn, voor zoover bij hunne benoeming niet 
anders is bepaald. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 
14 Juni 1911 (Staatsblad n°. 147). 

Mij bekend, 

De Minister van J ustitie, 
(get.) E. R. H. R EGOUT. 

15 Juni 1911. BESC HIKKING van den Minis· 
ter van L and bouw, Nijverheid en Han• 
del , tot va~ tstelling van een formulier 
van aangifte voor de inschrijving van een 
zee- of kustvisschersvaartuig in het daartoe 
bestemde register en voor het brengen van 
wijziging in hetgeen omtrent een vaartuig 
in het register is aangeteekend. 

De Minister van L andbouw, Nijverheid en 
Handel ; 

Gelet op artikel 9, eerste lid , der Visscherij 
wet (wet van 6 October 1908, Staatsblad n•. 311) 
en op artikel 7, eer8te lid , van h(lt K oninklijk 
besluit van 12 Juni 1911 (Staatsblad n°. 144), 
betreffende de registers voor de zee- en kust • 

visschersvaartuigen en het voeren van letter
t eekens en nummers door de kustvisschers
vaartuigeu; 

Heeft goedgevonden : 
vast te stellen het bij deze beschikking be

hoorende formulier van aangifte voor de inschrij
vin,q van een zee· of kustvisschP,·rsvaartuig in 
het dam·toe bestemde register en voor het brengen 

van W1()Ztging in hetgeen omtrent een vaartuig 
in het register is aangeteekend. 

's Gravenhage, 15 Juni 1911. 
De Minister voornoemd, 

(qet. ) A. S. TALMA. 

FORMULIER VAN AANGIFTE voor 
de inschrijving van een zee· of kust,Jis
schersvaartuig in het daartoe bestemde 
re,qister en voor het brengen van wijziging 
in hetgeen omtrent een vaartuig in hef 
register is aangeteekend. 1 ) 

L ETTER TE EKEN 

NUMMER 

G 
naar is gevestigd. . . . . . 

1 

(voor een zeevisschersvaartuig) 
waar het kantoor van den eige-

EMEENTE (voor een kustv isschersvaartuig) 
waar het vaartuig als regel 
havent . . . . . . . 

UITGEOEFEN D WORDENDE 
VISSCHERIJ: zee, kust, zee en kust. 3) 

BIJZONDERHE DEN VAN HET 
VAARTUIG. 

Soort ' ) A. Mecha11isch voortbewogen -vaartuig. 
stoom 
motor bunsloep, korboot, logger, trawler. 

B. Zei lvaartuig. 
I. Geheel gedekt platbodem- of kiel vaartuig. 

Bom , kotter, logger, sloep. 
II. Half gedekt platbodem• of kielvaa rtuig. 

Ill. H alf gedekte zeilboot. 
IV. Open ze il - of roeiboot. 
V. Vrachtvaartuig als visschersvaartuig 

dienende. 

Naam van het vaartuig .... . . 

Bruto inhoud 
6
) • • M3• 

Netto .. ... . 
Aantal der bemanning 6) • • • • • • 

Naam en voornamen van den eigenaar 

W oonplaats van den eigenaar 

BIJZONDERHEDEN. 7) 

Ind ien het vaartuig vroeger in het register 
van een andere gemeente of in het buitenland 
was ingeschreven, hieronder in te vullen: 

Vorig letterteeken . . . en nummer . 
Aldus naar waarheid opgemaakt , 

Te .. . . . .. den ... . .. . 19 
(Handteekening van den eigenaar) 
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Aanteekeningm voor de invulling van het 
forn:mlie,· van aangifte. 

1 ) Indien de aangifte alleen dient tot het bren
gen van wijziging in het omtrent ingeschreven 
vaartu igen in het register aangeteekende, zijn 
alleen die bijzonderheden in te vullen, welke 
wijziging hebben ondergaan. 

2) In te vullen door den ambtenaar, d ie het 
vaartuig inschrijft. 

3
) Door te halen wat niet van toepassing is. 

' ) Door te halen wat ni et van toepassing is , 
zie de toeli chting hieronder (3°). 

6) Den inhoud te vermelden in ku bieke 
meters (z.g. scheepstonnen), niet in zeetonnen 
of registertonnen van 2.83 M•. 

6) Indien de bemanning wisselt naar gelang 
van de visscberij , die in den loop van het jaar 
wordt uitgeoefend, te ve rmelden boe groot zij 
voor eiken tak van visscherij , die uitgeoefend 
wordt, bedraagt. 

7) Hieronder eventueel te vermelden bijzon• 
heden betreffende het vaartuig en de daar
mede uitgeoefende visscherij, welke voor den 
houder van het register van belan~ worden 
geacht, als: soort van visscherij , die in den 
regel wordt uitgeoefend, plaatsen , waar in den 
regel wordt gevischt, enz. 

N.B. 1°. De e ig e na a r va n h et va ar t ui g 
gelieve het formuli er, na invulling en 
onderteekening, te doen toekomen aan 
dengene (waterschout , commissaris 
van politie of burgemeester), d ie in 
de gemeente, waar zijn kantoor is ge
vestigd of (voor een kustvisscbers
vaartu ig) waar het vaartuig in den 
regel havent of zal havenen , met het 
houden van het register der zee- en 
kustvisschersvaartuigen is belast . 

2°. Aangezien de e ig en aa r va n b e t 
vaartuig verplicht is aan den b o u
d e r va n he t r egis t er binnen 
een maand, nadat bij daa rvan kennis 
heeft gekregen, mededeeling te doen 
van elke verandering, die wijziging 
kan tengevolge hebben in hetgeen 
omtrent het vaartuig in het register 
is• aaugeteekend, is het gewenscht , dat 
bij van deze aangifte een afschrift 
houdt en bewaart, 

3°. Onder zeevisschenvaartuig wordt ver
staan : een vaartuig in Nederland tehuis 
behoorende, dat gebezigd wordt voor 
het visscben in zee, buiten de territo-
riale wateren ; 

onder ku stvisschersvaartuigen : een 
vaartuig in N ederland tehuis behoo
rende, dat gebezigd wordt voor het 
visschen in de territoriale wateren, de 
zeegaten, de open havens, den Dollart, 

de Lauwerzee, de Waddenzee, de Zui
derzee, de Zuidhollandscbe en de 
Zeeuwscbe stroomen, zeewaarts van 
de in art. 1 van het Koninklijk be
sluit van 16 April 1911 (Staatsblad 
n•. 117) bepaalde grenzen . 

Onder half gedekte p latbodem- en kiel
vaartuigen worden verstaan : botters, 
blazers, schokkers, jachten, aken, bon 
zen, pluiten, schouwen, hengsten , boog
aartsen, enz. van een grooteren in houd 
dan 16 M8 • bruto, en voorzien van een 
vas t voo rd ek; 

onder half gedekte zeilboottm : vaar
tuigen van dergelijken bouwaard als 
de evengenoemde, benevens gondels, 
jollen, kubbooten , sloepen, vletten, 
enz. , voorzien van een v a s t v o o r• 
dek, maar kleiner dan 16 M8 • bruto ; 

onder open zeil• en roeibooten: vaar
tu igen als in de evengenoemde groep 
bedoeld,maar zonde,· va s t v oo rd e k ; 

onder vrachtvaar ti,igen , als vissche:rs
vaartuig dienende, alle oorspronkelijk 
als vrach tvaartuig gebouwde, maar 
tijdelijk of voortdurend als visschers
vaartuig gebezigde vaartuigen . 

Behoort bij de beschikking van den Minis
ter van L andbouw, ijverbeid en H andel van 
16 Juni 1911, n°. 3Gi 2, afdeeling Nijverheid. 

Mij bekend, 
De Secretaris-Genera,,/, (get. ) VERSTEEG, 

16 Juni 1911. BESCHIKKING van den Minis
ter van Landbouw, Nijverheid en Han
del, tot vaststelling van het letterteeken, 
dat door de zee- en kustvisschersvaar
tuigen moet worden gevoerd. 

De Minister van L andbouw , Nijve rheid en 
Handel ; 

Gelet op artikel 7 der Visscherijwet (wet 
van 6 October 1908 , Staatsblad n°. 311) en op 
art. 8 van het K oninklijk beslu it van 12 Juni 
1911 (Staatsblad n•. 144), bet reffende de regis
ters voor de zee- en kustvisschersvaartuigen 
en het voeren van letterteekens en nummers 
door de kustvisschersvaartuigen ; 

H eeft goedgevonden : 
Het letterteeken , dat door de zee- en kust

visschersvaartuigen , tehuis beboorende in de 
nagenoemde gemeenten, moet worden gevoerd , 
vast te stellen als volgt : 

Ameland .. 
Amsterdam .. 
Andijk . . .. 
Anna P aulowna 
Arnemuiden . . 

A.L. 
A.M. 
A.K. 
A.P. 
A.R .M. 



Avenhorn. 
Barradeel . 
Bergen op Zoom. 
Bllrkhout 
Bl ,tnkenham. 
Blokzijl . . . 
Bovenkarspel 
Breskens 
Brielle 
Broek in Waterland 
Broek op L angendijk. 
Brouwershaven 
Bmini sse 
Bunschoten 
Cadzand 
Clinge 
De Werken. 
Doornspijk 
Dussen 
Egmoud aan Zee. 
Elburg . 
Ellewoutsdijk 
Enkhuizen 
Ezinge 
Finste rwold e 
Franeker 
Franekeradeel . 
Gaasterland . 
Geertruidenberg . 
Genemuiden. 
Goedereede 
Grafhorst. 
Grauw 
Haamstede 
Harderwijk 
Hardinxveld. 
Harlingen. 
Heenvliet . 
Helder (den). 
H ellevoetsluis . 
Hemelumer Oldephaert en Noord· 

wolde. 
Herkingen. 
Het Bildt . 
Hindeloopen. 
H oedekenskerke . 
Hontenisse 
Hoofdplaat 
Hoogeveen 
H oogvliet . 
Hoogwoud. 
Hoorn. 
Huizen 
IJmuiden (Velsen) . 
IJselmuiden . 
Kampen. 
Katwijk. 

15 JUNI 1911. 

A.V. 
B.A.H.. 
B.Z. 
B.K.H. 
B.L. 
B.L.O. 
B.O. 
B.R. 
B.I. 
B.LW. 
B.0.L . 
B.H. 
B.R.U. 
B.U 
c.z. 
C.L.N. 
D .W. 
D.S. 
D.U : 
E.G. 
EB. 
E.W.D. 
E.H. 
E.Z. 
F.L. 
F .R. 
F .A. 
G.A. 
G.G. 
G.M. 
G.O. 
G.T. 
G.R.A, 
H .S. 
H.K. 
H.D . 
H.A. 
H.T. 
H .D . 
H .V. 

H .L. 
H.R. 
H .B. 
H.I. 
H .O.E. 
H.O.N. 
H.P. 
H.O. 
H.V.L. 
H.W. 
H .N. 
H.Z. 
IJ.M. 
IJ.S. 
K.P. 
K.W. 

Klundert. 
K olhorn (Barsingerhorn) 
Krabbendijke 
Kruiningen 
Kuinre 
L emsterland , 
Maasland 
Maassluis . 
Marken . 
Medemblik 
Meppel. 
Middelharnis 
Monnikendam . 
Muiden. 
N euzen (ter;. · . 
Nieuw Beijerland. 
Nieuw Vossemeer 
Noordwijk. 
Oostdongeradeel . 
Oosthuizen 
Oostzáan 
Ouddorp 
P ernis. 
Philippine. 
Purmerend, 
Putten 
Ransdorp 
Retranchement . 
Rotterdam. 
Rozenburg 
Scheil inkhout 
Schermerhorn 
Hcherpenisse. 
Scheveningen C's -Gravenhage). 
Schiedam . 
Schoterland . 
Sint-Philipsland . 
Sloten (Friesland) 
Sneek 
Stavenisse . 
Stavoren 
Stellendam 
Strijen ,· 
Terschelling. 
Texel. 
Tholen 
Tietjerksteradeel . 
Urk 
U ti ngeradeel 
Veere 
Vlaardingen . 
Vlieland 
Vlissingen. 
Volendam (Edam) 
Vollenhove 
Wanneperveen. 
Warder. 
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K.L. 
K.H. 
K.B. 
K.N . 
K.U. 
L.E. 
M.L. 
M.A. 
M.K. 
M.E. 
M.P . 
M.D. 
M.O. 
M.U. 
N .Z. 
N.B. 
N .V. 
N.W. 
O.L. 
O.H. 
o.z. 
O.D. 
P .R. 
P .L 
P.M. 
P .U. 
R.D . 
R.T. 
R.O. 
R.Z. 
S.H. 
S.R.N. 
S.L 
S.C.H. 
8.D.M. 
S.T.L. 
P.S. 
S.L.O. 
S.N.E. 
s.v. 
S.T. 
S.L. 
S.T.R. 
T.S. 
T.X. 
'f.H. 
T.D. 
U.K. 
U.D. 
V.E. 
V.L, 
V.L.L. 
V.L.L 
V .D . 
V.N. 
W.A.N . 
W.A. R. 
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W emeldingc. 
Werken dam . 
Wervershoof. 
W estdongeradeel. 
Wieringen .... 
Wieringerwaard . 
Wildervank . 
Wiliemstad . 
Wilsum .. . 
Winkel . . . 
Wonseradeel. 
Workum . . 
Woudrichem. 
Wijdenes . .. 
Wijmbritseradeel. 
Yerseke .. 
Zaandam . 
Zandvoort 
Zierikzee . 
Zoutkamp (Ulrum) 
Zuid Beijerland . 
Zuid-Scharwoude. 
Zwa\uwe . 
Zwartewaal 
Zwolle .. 
Zijpe ... 

's Gravenhage, 15 Juni 1911. 

W.M.D. 
W.K.D. 
W.F. 
W.L 
W.R. 
W.R.W. 
w.v. 
W.M. 
w.rr. 
W.I.N. 
W .O. N. 
W.K. 
w.o.u. 
W .D.N. 
W.B. 
Y.E. 
Z.A. 
z.v. 
z.z. 
Z.K. 
Z.B. 
z.u. 
Z.L. 
Z.W. 
Z.E. 
Z.IJ. 

De Minister voornoP.nid, 

(gel. ) A. S. TALMA. 

16 Juni 1911. BESLUIT, tot vernietiging van 
artikel 17 van de Algemeene Politiever
ordening der gemeente Breskens, zooals 
dat artikel bij besluit van den Raad dier 
gemeente, dd. 20 Januari 1911, is vast• 
gesteld. S. 148. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 27 April 1911 n°. 
1708, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, betref
fende artikel 17 van de Algemeene Politiever
ordening der gemeente Breske,,s, zooals dat 
artikel bij besluit van den Raad dier gemeente, 
dd. 20 Januari 1911, is vastgesteld; 

Overwegende, dat dit artikel luidt: 
"Kigenaars, vruchtgebruikers of beheerders 

van bestaande straten moeten zorg dragen, 
dat die binnen een jaar na aanzegging door 
Burgemeester en Wethouders ten genoegen van 
den Raad worden verhard en van afwatering 
voorzien"; 

Overwegende, dat artikel 25 van bovenge
noemde verordening tegen de overtreding van 
de bepaling van artikel 17 eene geldboete van 

ten hoogste tien l\"Ulden bedreigt, terwijl arti
kel 98 der verordening het begrip "straat" 
aldus omschrijft: .,Onder straat en publieke 
straten, wegen of pleinen worden , zoo niet 
uitdrukkelijk de uitzondering daarbij is ver
meld, verstaan alle voor het publiek toegan
kelijk gestelde straten, wegen , pleinen, kaden, 
voetpaden, stoepen, onafgesloten erven, enz." 

Overwegende, dat de verplichting tot ver
harding en de voorziening van afwater ing, in 
artikel 17 bedoeld, daadwerkelijk meebrengen 
het maken van nieuwe werken in het belang 
der gemeente ; 

Overwegende, dat derhalve artikel 17 aan 
de in dat artikel genoemde personen de ver
plichting oplegt tot arbeid ten behoeve van 
gemeentewerken; dat op die verp lichting, in
gevolge artikel 239 der Gemeentewet, zooveel 
de aard der zaak het toelaat, de a rtikelen 232-
237 dier wet van toepassing zijn; 

Overwegende, dat laatstgemelde artikelen 
bij de tot standkoming van meergenoemd ar
tikel 17 niet in acht zijn genomen ; 

Overwegende, dat zoo al ten deze de aard 
der zaak niet zoude toelaten, door invoering 
eener plaatselijke belasting verharding en af
watering tot stand te brengen, de gemeente 
zelve, ingevolge artikel 231 der Gemeente
wet, met het onderhoud van gemeentewer
ken is belast, en dit onderhoud niet bij 
strafverordening aan bepaalde personen mag 
opleggen; 

Overwegende, dat artikel 17 van de Alge
meene Politieverordening der gemeente Bres
kens mitsdien in st rijd is met de wet; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

30 Mei 1911 no. 31); 
Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

van Binnenlandsche Zaken vun 13 Juni 1911 
n•. 2558, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 17 der bovengemelde verordening 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 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

H et Loo, den 16den Juni 1911. 

(get. ) W I L H E L M I N A. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

(qet. ) HEEMSKERK. 

(Uilgeg. 8 Juli 1911.) 
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17 Juni 1911. BESLUIT, tot wijz1g111g van 
artikel 2 van het Koninklijk besluit van 
17 Decem her 1890 (S taatsblad n°. 182), ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 27 Juni 
1892 lStaatsblad n°. 165), waarbij is vast· 
gesteld een programma voor het examen, 
bedoeld in art. 87 der wet tot regeling 
van het lager onderwijs, ter verkrijging 
eener acte van bekwaamheid voor buis
en · schoolonderwijs in het vak, vermeld 
onder j in artikel 2 dier wet, en waarbij 
gerogeld is de wijze van afneming en het
geen verder tot dit examen betrekking 
heeft. S. 149. 

WIJ WILHELMINA, KNZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 3 .M.ei 1911, n•. 
2036/3, afdeeling Lager Onderwijs ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 30 
Mei 1911, n°. 22) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 14 Juni J91J , no. 4616, 
afdeeling Lager Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen : 
Artikel 2 van het Koninklijk besluit van 

17 December 1890 (Staatsblad n°. 182), gewij
zigd bij Koninklijk besluit van 27 Juni 1892 
(Staatsblad n°. 165), tot vaststelling van een 
programma voor het examen, bedoeld in arti
kel 87 de r wet tot regeling van het lager onder• 
wijs, waarvan de gewijzigde tekst is bekend 
gemaakt bij Koninklijk besluii van 26 Juni 
1905 (Staatsblad n°. 2[9), ter verkrijging eener 
akte van bekwaamheid voor buis• en school
onderwijs in het vak, vermeld onder j in arti
kel 2 dier wet, en tot regeling van de wijze 
van afn eming en hetgeen verder tot diL examen 
betrekking heeft , wordt gelezen als volgt: 

"Art. 2. Elke commissie bestaat uit ten 
min ste vijf leden, en wel ten min ste drie 
mann elijke leden, van wie één tevens het 
voorzitterschap bekleedt, en twee vrouwelijke 
leden. 

De commissie verdeelt z ich in twee afdee
lingen ; de voorzitter heeft als lid en voorzitter 
in beide afdeelingen zitting. 

Aan de commissie kunnen worden toegevoegd 
twee mannelijké plaatsvervangende leden, van 
wie één kan worden aangewez1m als plaatsver
vanger van den voorzitter, en een vrouwelijk 
plaatsvervangend lid ". 

Onze .M.inister Yan Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 

waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Het Loo, den 17den J·uni 1911. 
(get. ) WILHELMINA. 

De JJf inister van Binnenla11dsche Zaken, 
(get. ) H El!:MSKERK. 

(Uitgeg . 30 Jtmi 1911.) 

lî Juni 191 l. llfrssIVE rnn den Minister van 
Oorlog aan de Commissarissen der Ko
ningin betreffende verzorgers bij den Rijks
postd ui vendienst. 

Ik heb de eer UHoogedelgestrenge mede te 
deelen, dat door mij is bepaald, dat op den 
datum, waarop de lichting van de militie, 
waartoe de miliciens, die eene verbintenis als 
Verzorger bij den Rijkspostdu ivend ienst heb
ben aangegaan, behooren, naar de landweer 
overgaat, door den Commandeerende Officier 
van het îde Regiment I nfanterie aan d!l daarbij 
betrokken burgemeesters, door tasschenkomst 
van den Commissaris der K oningin in de 
Provincie, opgave moet worden gedaan van de 
namen dier verzorgers, met verzoek om die 
namen uit het verlofga11gersregister voor de 
militie te schrappen en in het verlofgangers
register voor de lanclweet· over te brengen ; ge· 
lijke opgave zal geschieden aan den ter zake 
betrokken land weerdistri ctscomrnandan t. 

Voorts zal door d ien Cornmandeerende Offi
cier jaarl~jks op den lsten der maand, vooraf
gaande aan die waarin het jaarlijksch onder• 
zoek over de verlofgangers der land weer wordt 
gehouden, van ·de namen der verzorgers, die 
moeten deelnemen aan dat onderzoek, opgave 
geschieden aan de land weerdistrictscomman
danten, met uitnoodiging aan deze om het 
vereischte t e verrichten voor de. oproeping 
dier ve rzorge rs t!lr deelneming aan het onder• 
zoele 

Ik verzoek U de burgemeesters der gemeen
ten in het gewest onder Uw bestuur van het 
vorenstaande te onderrichten en hen uit te 
noodigen zich daarnaar te gedragen . 

De M inister van Oorlog , 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, (get.) ABEL, 1°. S .-G. 

17 Juni 1911. MISSIVE van den Minister van 
L andbouw, Nijverheid en Handel, betref
fende uitvoe ring van de Visscherijwet. 

Bij deze missive heeft de Minister van Land
bouw, Nijverheid en Handel aan de betrokken 
burgemeesters toegezonden afdrukken van zijne 
beschikking van 13 Juni 1911, n°. 3646, Afdee
ling N ijverheid, betreffende de consenten voor 
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de kustvisscherij, met uitzondering van de vis
scherij in de Zeeu wsche stroomen, als·mede een 
aantal afdrukken van ieder der bij die beschik
king behoorende formuli oren. 

De Minister schrijft daarbij : 
Ik verzoek U tot uitvoering van die beschik

king wel het noodige te willen doen of , indien 
in Uwe gemeente de waterschont of commis
saris van politie met de uitreiking der con
senten zijn belast , aan dezen , onder toezending 
der stukken, te verzoeken daaraan het noodige 
gevolg te willen geven. Aangenaam zal het 
mij :djn, indien belanghebbenden zoo spoedig 
mogelijk in het bezit der consenten zullen 
worden gesteld. 

Ik vestig er hierbij de aandacht op, dat inge
volge artikel 12, lid 1 en 6, der Visscherij
wet, ieder di e kustvisscherij uitoefent, anders 
dan met den hengel of met zetlijnen , van een 
consent moet zijn voorzien. In welke wateren 
kustvisscherij wordt uitgeoefend, blijkt uit het 
bepaalde in artikel 1 der Visscherijwet en het 
Koninklijk besluit van 15 April 1911 (Staats
blad n°, 117). 

Het conser,t moet op grond van no. 1 en 2 
der beschikking worden aangevraagd en wordt 
uitgereikt door de bevoegde autoriteit in de 
gemeente , waar de aanvrager woont, of voor het 
geval de visscherij met een vaartuig wordt uit
geoefend , waar het vaartuig thuis behoort. Als 
gemeente waar het vaartuig thuis behoort is, 
blijkens n°. 1 en 2 der beschikking, in afwij
king van de tegenwoordige praktijk, waarbij 
als zoodanig de woonplaato van den eigenaar 
van het vaartuig geldt te beschouwer: de ge
meente, waar het als regel havent. 

Ik maak voorts opmerkzaam op het bepaalde 
in punt 1, lid 3 der beschikking, waaruit voort
vloeit, dat alleen indien de aanvrager ·schipper 
van een kustvisschersvaartuig is , hij zijne aan
vraag om consent tot de autoriteit in de ge
meente waar het vaartuig thuis behoort, zal 
moeten richten en dat ook blijkens de aantee
kening in de bijlagen, alleen in dit geval in de 
aanvraag en het consent zelf, de rubriek betref
fende het vaartuig behoeft te worden ingevuld. 

Ingevolge n•. 10 der beschikking zal aan de 
betrokken autoriteit mededeeling worden ge
daan van de tegen personen, die in zijne ge
meente wonen, of wier vaartuig daar tehuis 
behoort, uitgesproken veroordeelingen tot de 
straf van ontzegging op grond van artikel 34 
der Visscherijwet. 

Het is gewenscht, dat de betrokken autoriteit 
van de ingekomen mededeelingen aanteekening 
houdt, opdat hij aan de hand van die aanteeke
ningen, telkens wanneer bij hem aanvragen om 

een consent inkomen, spoedig kan nagaan of 
er termen tot weigering uit de hoofde van ar
tikel 12, lid 7 der Visscherijwet zouden ziju. 

Ingeval de aanvrager nog slechts korten tijd 
in de gemeente woont of nog slechts kort 
schipper is van een daar tehuis behoorend 
vaartnig, verdient het aanbeveling, dat bij de 
autoriteit in de andere gemeentii inlichtingen 
worden ingewonn011. 

Indien bij (!it schrijven meer exemplaTen van 
het voor de uitvoering der beschikking ver
eischte materiaal zijn gevoegd, dan, naar ziel: 
laat aanzien, in de eetste jaren zullen zijn be
noodigd , zal ik de overtollige exemplaren 
gaarne terug ontvangen. 

19 Juni 1911. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging: 

1°. van het Koninklijk besluit van 
5 Augustus 1888 (Sta alsblctd n°. 113) tot 
bepaling van het maximum der verpleeg• 
der. en het minimum der geneeskundigen 
in het krankzinnigengesticht "Reinier van 
Arkel", te 's Hertogenbosch ; 

2°. van het Koninklijk besluit van 
5 Augustus 1888 (Staat8blad no. 114) tot 
bepaling van het maximum der verpleeg
den en het minimum der geneeskundigen 
in het krankzinnigenges ticht "Voorburg" 
te Vught. S. 150. 

W1J WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 15 Juni 1911 n•. 
4163, afdeeling Volksgezondheid en Armwezen ; 

Gelet op de wet van '27 Aµril 1884 (Staats-
blad n•. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 15 Juli 1904 (Staalsblacl n°. 157); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. I. In het tweede lid van art. 1 van het 

Koninklijk besluit van 5 Augustus 1888 (Staats
blad n°. 113), zooals dit artikel is gewijzigd 
bij Onze besluiten van 16 J nni 1907 (Staatsblad 
no. 14 7), en van 3 October UllO (Staatsblad 
n•. :.l96) wordt in de plaats van "30 September 
1911" gelezen: 30 September 1912". 

Art. II. In het tweede lid van artikel 1 van 
het Koninklijk besluit van 5 Augustus 1888 
(Staatsblad n•. 114), zooals dit artikel is ge
wijzigd bij Onze besluiten van 7 April 1900 
(Staatsblad no. 42), van 26 Mei 1906 (Staatsblad 
n•. 114) en van 3 October 1910 (Staatsblad no. 
296), wordt in de plaats van "30 September 
1911" gelezen: ,.30 September 1912". 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
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belast met de uitvoering van dit besluit , dat 
in hot Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den l.9den J uni 1911. 

(get. ) WILHELMINA. 
De 111 inister van Binnenlandsche Zaken, 

(get. )• HEEMSKERK. 

( Uitgeg. 6 Juli 1911.) 

19 Juni HJll. Mcss1vE van den M.inister van 
Marine aan de Commissari ssen der Ko
ningin in de provinciën, betreffende de 
z.g. aanvullingsinlijving bij de z ~em ilitie. 

Ik heb de eer U hoogedelgestrenge hierbij 
te doen toekomen afschrift van een brief, door 
mij geri cht aan Uw ambtgenoot in de provincie 
Groningen. 

Kennisnem ing hiervan door U hoogedel
gestrenge sch ijnt mij we.nschelijk , omdat het 
wellicht nood ig kan zijn onk in Uwe provincie 
de aandacht van Burgemeesters te vestigen 
op de bij mijn Departement gevolgde regelen 
in zake de zoogenaamde aanvullingsin lijving 
bij de zeemilitie. 

De Minister van ilf arine. 
(ge t. ) J. Wii:NTHOLT. 

's Gravenhage, 19 Juni 1911. 

Bij Uw brief van 9 D ecember 1910, no 18, 
3e afdeel ing, waren geene naamlijsten model 
n°. 2:.l van lotelingen van de lichting 1910 ge
voegd, omdat, volgens de aan het ~lot van dien 
brief gedane opmerking, voor die lichting 
geene plaatsen bij de zeemilitie in Uwe pro
vincie vacant waren. 

Deze opmerking geeft mij aanleiding het 
navolgende onder de aandacht van U hoogedel
gestrenge te brengen. 

Vóór de inwerkingtreding der wet van 6 
December 1908 (Staatsblad n•. 347) geschiedde 
de vaststelling van het door elke provincie te 
leveren aandeel in het contingent der zeemilitie 
naar regelen, aangegeven bij Koninklijk besluit. 

Kwam er destijds in eene bepaalde provincie 
bij de ingelijfde li chting eene plaats open, die 
volgens de wet in het volgend jaar door in
deeling van een ander loteling bij de zeemilitie 
kon worden aangevuld, dan moest deze plaats 
ook worden ingenomen door een loteling uit 
dezelfde prov incie, aangezien de bedoelJe re
gelen geen wijziging toelieten van de eenmaal 
vastgestelde verdeeling van het contingent 
over de provinciën. 

Sinds de inwerkingtreding der wet van 6 
December 1908 echter wordt het aantal lote
lingen, dat in iedere. prov incie voor de zee
militie moet worden aangewe7,en , vastgesteld 
bij ministerieele beschikking en hangt het af 

l 9 ll. 

van het aantal dergenen, die bij het in de 2e 
zinsnede van art. 103 der Militiewet 1901 be• 
doelde onderzoek , in vergelijking met de lote
lingen uit de andere provinciën, geblRken zijn 
tot de meest geschikt,! n te behooren. 

Ontstaat er nu bij de lichting der zeemilitie 
eene vacature, waarvan aanvulling kan plaats 
hebben, dan behoeft uitteraard die aanvulling 
niet meer te geschieqen uit de lotelingen van 
dezelfde provincie, doch is het rationeel, dat 
zij plaats heeft naar gelijke regelen als de aan
wijzing van de andere zeemiliciens, n.l. door 
keuze uit het gezamenlijk aantal van de tot 
bedoelde lichting behoorende lotelingen, die 
zich in de verschillende provinciën voor de 
zeemilitie hebben aangemeld. 

Ik heb derhalve de eer U hoogedelgestrenge 
te verzoeken om in den vervolge, ook wanneer 
in Uwe provincie geene plaatsen bij de zee
militie opengekomen zijn , bij de naamlijsten 
model n°. 22, betreffende de lotelingen van 
de nieuwe lichting, steeds de naamlijsten te 
voegen van de tot de vorige lichting behoo• 
rende lotelingen, die zich in Uwe provincie 
voor de zeemilitie hebben opgegeven. 

(get.) 
De Minister van Marine, 

J . W!!NTHOLT. 

Voor eens! uidend afschrift, 
De Secretari s-Generaal 

bij het Departernent van Marine, 
(get. ) DlTTLO~' TJ ASSENS. 

20 Jimi 1911. BKSLUJT, tot wijziging van het 
K oninklijk besluit van 4 Augustus 1874 
(Staatsblad n°. 116), houdende bepalingen 
tot vereenvoudiging van de formaliteiten 
in acht te nemen bij het vervoer van 
goederen. S. 151. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 26 April 1911, n•. 172, Accijn• 
zen; 

Gezien art. 1 der wet van 4 April 1870 (Staats
blad n•. 61), a rt . l der wet van 28 December 
1879 (Staatsblad n°. 260), alsmede de wet van 
7 D ece mber 1896 (Staatsblad no. 212) ; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
30 Mei 1911, n •. 30); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 16 Juni 1911, n•. 112 
Accijnzen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be . 
palen: 

Artikel 2'1 van het Koninklijk besluit van 
4 Augustus 1874 (Staatsblad n•. llfl), laatstelijk 

15 
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gewijzigd bij Ons besluit 28 Juli 1909 (Staats
blrid n°. 279), wordt gelezen als volgt: 

Indien hem dit in het belang van het Rijk 
noodzakelijk voorkomt, kan de directeur die 
eene vergunning volgens artikel 18 of artikel 22 
verleend heeft, die vergunning intrekken. 

De belanghebbende, wien eene vergunning, 
als bedoeld in het eerste lid, is geweigerd, of 
wiens ergunning is ingetrokken, heeft beroep 
op Onzen Minister van Financiën. 

Onze Minister van Financiën is bol ast 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. 

Het Loo, den 20sten Juni 1911. 
(gd.) W IL H E L M I N A. 

De Minister van Fïnanciën, 
(get.) KoLKMAN. 

(Uitgeg. 4 Juli 1911.) 

21 Jimi 1911. BESLUI1' tot wijziging van het 
besluit van 27 December 1902, houdende 
uitvoering van art. 64 eerste lid der wet 
van 2 Januari 1901, S. 1. (Ongevallenwet 
1901). 

WIJ WILHELMINA., ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 17 Juni 
1911, n°. 1204, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien art. 64 der Ongevallenwet 1901, 
wet van 2 Januari 1901 (Staatsblad n°. 1), 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 11 Febru
ari 1911 (Staatsblad n°. 62) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Eenig artikel. 

In de artt. 1 en 2 van Ons besluit van 27 
December 1902 n°. 22, wordt "commies" ver
vangen door "adjunct-commies". 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit. 

Het Loo, den 21sten Juni 1911. 
(get.) W I L H E L M I N A.. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(qet. ) A. S. TALMA. 

22 Juni 1911. BESLUIT, houdende bepaling 
van den dag, waarop de Visscherijwet in 
_werking treedt. S. 152. 

Bepaald op l Juli 1911 . 

23 Juni 1911. MrssIVE van den Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel, betref
fende u:tvoering van de Visscherijwet. 

Bij deze missive heeft de Minister van Land-

bouw, Nijverheid en Handel aan de betrokken 
burgemeesters toegezonden: 

a. afdrukken van het Koninklijk besluit van 
12 Juni 1911 (Staatsblad n°. 144), betreffende 
de registers voor de zee- en kµstvi sschersvaar
tuigen en het voeren van letterteekens en num
mers door de kustvisschersvaartuigen, alsmede 
een aantal exemplaren van de kaarten voor 
het register (model 1 van het besluit), en kar
tonnen bak tot bewaring der kaarten en eenige 
formulieren van de opgaaf der verongelukten 
bij de uitoefening der zee- en kustvisscherij 
(model Il van het besluit); 

b. afdrukken van zijne beschikking van 
15 Juni 1911, n° . 3672, afdeeling Nijverheid, 
tot vaststelling van het formulier van aangifte 
voor de ·inschrijving van een zee- of kustvis
scbersvaartuig in het daartoe bestemde regis
ter en voor het brengen van wijziging in het
geen omtrent een vaartuig in het register is 
aangeteekend, benevens een aantal afdrukken 
van dat formulier: 

c. afdrukken van zijne beschikking van 
15 Juni 19ll, n°. 3185, afdeeling Nijverheid , 
tot vaststelling van de letterteekens voor de 
gemeenten, waar zee- en kustvisschersvaartui
gen thuis behooren. 

De Minister schrijft daarbij : 
Ik vestig er uwe aandacht op, dat het onder 

a genoemde besluit strekt tot uitvoering van 
de artikelen 8 en 11 der Visscherijwet. 

Voorts maak ik U opmerkzaam erop, dat 
terwijl een visscbersvaartuig volgens de -be
staande regeling wordt ingeschreven in het 
register in de gemeente, waar de eigenaar zijn 
woonplaats beeft, voortaan, ingevolge het be
paalde in artikel 8. j0 • artikel 6 der Visscberij
wet en artikel 7, j0 • artikel 6 van het voor
noemde besluit in het register van Uwe ge
meente eventueel zullen zijn in te schrijven 
de zeevisschersvaartuigen, waarvan de eigenaar 
in Uwe gemeente zijn kantoor beeft en de 
lmstvisschersvaartuigen, die als regel in Uwe 
gemeente havenen. 

Ingeval van twijfel hieromtrent zou de met 
de inschrijving belaste autoriteit zich om inlich
tingen kunnen wenden tot den inspecteur voor 
de visscherij te 's Gravenhage. 

Aangezien de inschrijving van belang is 
voor de vraag tot welke nationaliteit het vaar
tuig behoort, is het vooral wanneer de aa::-
gifte betrekking heeft op een vaartuig , dat 
vroeger in het buitenland tehuis behoorde 
gewenscht, dat, alvorens tot inschrijving over 
te gaan, wordt onderzocht of het kantoor van 
den eigenaar inderdaad in de gemeente ge
vestigd is. 
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In sommige gemeenten is thans het aantal 
voor de visschersvaartuigen uitgegeven num
mers aanmerkelijk hooger, dan het aantal aldaar 
in het register ing_eschreven vaartuigen. Uit 
het hieromtrent in artikel 1, lid 2 bepaalde 
blijkt, dat voortaan aan een vroeger ingeschre
ven vaartuig, welks nummer tien of meer 
nummers hooger is , dan het aantal in de ge
meente thuis behoorende vaartuigen onder een 
nieuw lager nummer zal zijn in te schrijven. 
Daarvoor zal dan een door het uit de vaart 
raken van een vaartuig of de overschrijving 
van een vaartuig naar een andere gemeente 
opengevallen nummer zijn te bezigen. 

Ik merk nog op, dat op de kaart voor het 
register de soort van het vaartuig zal zijn te 
vermelden overeenkomstig het daaromtrent in 
het formulier van aangifte bepaalde. 

Aangeûen, naar het zich laat aanzien, in 
verband met de nieuwe voorschriften omtrent 
de inschrijving (zie artikel 8, j0 . artikel 6 en 
artikel 11 der ViRscherijwet, art. 1 lid 2 en 
artikel 6 van bijgaand Koninklijk besluit) de 
letterteekens en nummers van sommige vaar
tuigen wijziging zullen ondergaan en voor die 
vaartuigen, icgevolge het-bepaalde in artikel 2, 
lid 4 van het besluit nieuwe nationaliteits
bewijzen zullen zijn uit te reil{en, voeg ik 
hierbij een aantal formulieren van die be
wijzen . 

Ik verzoek U tot uitvoering van het be
paalde in het hiernevensgaand besluit wel het 
noodige te willen doen, of, indien in Uwe ge
meente de Waterschout of Commissaris van 
politie met het h:rnden van het register zal 
zijn belast, dezen onder toezending van de 
noodige bescheiden en onder mededeeling van 
het bovenstaande, te verzoeken daaraan het 
vereischte gevolg te geven. 

Voor het geval bij dit schrijven meer exem
plaren der formulieren mochten zijn gevoegd, 
dan naar is te verwachten in de eerste jaren 
zullen zijn benoodigd, zal ik de overtollige 
exemplaren gaarne terug ontvangen. 

24 Juni 1911. BESLUIT, tot regeling van den 
werkkring en de bevoegdheden der amb
tenaren van de visscherijinspectie. S. 153. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 10 Mei 
1911, no. 2869, afdeeling Nijverheid; 

Gelet op de V isscherijwet (wet van 6 Octo
ber 1908, Staatsblad n°. 311) en op Ons besluit 
van . 15 April 1911 (Staatsblad n°. 117), tot 
vaststelling van de grenzen tusschen kust- en 

binnenvisscherij en tusschen de wateren, waarin 
kustvisscherijen wordt uitgeoefend; 

Den Raad van State gehoord, (advies van 
6 Juni 1911, n°. 36); 

Gezien het ·nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 Juni 1911, n•. 3728, 
afdeeling Nijverheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met ingang van den dag, waarop de Vis

scherijwet in werking treedt, te bepalen als 
volgt: 

Art. 1. Voor de toepassing van dit besluit 
wordt verstaan onder "Onze Minister" , Onze 
Minister met de uitvoering van de Visscherij
wet belast. 

2. De ambtenaren, bedoeld in artikel 26 
der Visscherijwet, die in dit besluit worden 
aangeduid als ambtenaren van de visscherij
inspectie, dragen den titel van: hoofdinspec
teur, inspecteur, adjunct-inspecteur, onder
inspecteur en opziener der visscherijen of een 
anderen huu door Ons te verleenen titel. 

3. 1. Het aanstellen, schorsen, ontslaan en 
regelen der bezoldiging en emolumenten van 
het bureelpersoneel en de beambten geschiedt 
door Ons, voor zooveel zij eene jaarwedde van 
f 1200 of meer genieten ; wat aangaat hen, 
wier jaarwedde minder dan f 1200 bedraagt, 
door Onzen Minister, die bevoegd is hunne 
bezoldiging zoo noodig te doen ingaan met 
den dag, waarop het ambt wordt aanvaard . 

2. Hunne instructiën worden voor zooveel 
noodig vastgesteld door Onzen Minister. 

4 . 1. Onze Minister wijst aan ieder der amb
tenaren van de visscherijinspectie, met uit
zondering van den hoofdinspecteur en de 
ambtenaren en het verdere personeel, aan hem 
toegevoegd, het district of de districten aan, 
waarin hij werkzaam zal zijn, benevens een 
standplaats. 

2. De hoofdinspecteur en de ambtenaren en 
het verdere personeel, aan hem toegevoegd, 
hebben hunne standplaats te 's Gravenhage . . 

3. A.an den hoofdinspecteur kan door Onzen 
Minister de waarneming van de betrekking 
van inspecteur worden opgedragen. 

5. De ambtenaren van de visscherijinspectie 
leggen bij de aanvaarding hunner bediening 
in hand.en van Onzen Commissaris in de pro 
vincie, waarin hunne standplaats is gelegen , 
elk naar de wijze zijner godsdienstige gezind
heid, den eed of de belofte af, dat zij de 
plichten hunner bediening getrouw zullen ver-
vullen. · 

6 . 1. De ambtenaren van de visscherijinspec
tie bekleeden geen ander ambt of andere be
diening zonder Onze toestemming. 

15* 
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2. Voor het aanvaarden van een opdracht 
tot het verrichten van werkzaamheden ten be
hoeve van derden hebben zij schriftelij ke ver
gunning van Onzen Minister noodig. 

7. De ambtenaren van de visscherijinspectie 
slaan ter zake van het hun opgedragen toe
zicht op de behoorlijke uitvoering der Vis
scherijwet acht op alles wat voor het bereiken 
van het doel der wet van belang is, inzonder
heid ook voor de bevordering van de ontwik
keling en den bloei van het visscherijbedrijf 
in den ruimsten zin genomen en den maat
sch appelijkon welstand van de visschers, en 
verrichten, binnen den kring van hunne be
voegdheid, al datgene wat hieraan bevorder
lijk kan zijn. 

8 . 1. De hoofdinspecteur is, onder de bevelen 
van Onzen Minister, belast met de algemeene 
leiding van en het toezicht op den dienst der 
vissoherijinspectie. 

2. Aan den hoofdinspecteur kunnen ambte
naren van de visscherijinspectie en verder 
personeel worden toegevoegd. 

3. De hoofdinspecteur brengt. desgevraagd 
of uit eigen beweging, aan Onzen Minister en 
andere autoriteiten advies uit over alle zaken 
het hem opgedragen toezicht en het bereiken 
van het doel der Visscherijwet betreffende. 

4. Hij draagt zorg voor de samenstelling 
van een visscherijstatistiek en brengt jaarlijks 
vóór 1 April aan Onzen Minister, in een zoo 
noodig door dezen te bepalen vorm, verslag uit 
betreffende den dienst en de werking van het 
toezicht in het afgeloopen jaar, alsmede over den 
staat der verschillende takken van visscherij. 

9. Voor het toezicht wordt het Rijk in 
Mven districten verdeeld, omvattende: 

1 °. de territoriale wateren; 
2°. de Noordelijke zeegaten, den Dollart, de 

Lauwerzee en de Waddenzee met de daaraan 
gelegen open havens ; 

3°. de Zuiderzee met de daaraan gelegen 
open havens; 

40_ de Zuidhollandsche Stroomen met de 
daaraan gelegen open haven s en zeegaten; 

5°. de Zeeuwsche Stroomen met de daaraan 
gelegen open havens en zeegaten; 

öo. de rivieren ; 
7°. de binnenwateren met de open havens 

van Scheveningen en IJmuiden . 
10. l. Het. toezicht wordt in elk district 

uitgeoefend door een inspecteur (districts
hoofd), onder wiens bevelen de overige amb
tenaren en het verdere personeel, in het dis
trict geplaatst, werkzaam zijn. 

2. Het districtshoofd verricht zijn taak onder 
de bevelen van den hoofdinspecteur. 

3. Een inspecteur kan aan het hoofd van 
meer dan een district staan . 

4. In afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid is het toezicht i_n het vijfde district 
opgedragen aan het Bestuur der visscherijen 
op de Zeeuwsche st roomen, volgens de regelen 
bij algemeenen maatregel van bestuur gesteld. 

11. De hoofdinspecteur kan, wanneer in 
bijzondere omstandigheden de belangen van 
den dienst dit vorderen, aan de ambt.enaren 
en het verdere personeel werkzaamheden op
dragen in een ander district dan dat, waarin 
zij zijn werkzaam gesteld. 

12. 1. De districtshoofden stellen zich, voor 
zooveel hun district of districten betreft, op 
de hoogte van _de wijze waarop de visscherij 
wordt uitgeoefend, van de gebeurtenissen op 
visscherijgebied, van den toestand van de 
visscherij en van de visschers, alsmede van 
de werking en naleving der wettelijke voor
schriften. 

2. Zij verzamelen de gegevens, die voor den 
dienst der visscherijinspectie in hun district 
of districten van belang zijn, en brengen jaar
lijks aan den hoofdinspecteur, vóór een door 
dezen te bepalen datum, verslag uit van hunne 
bevindingen. 

13. De districtshoofden zien toe op de nauw
gezette plichtsbetrachting van de ambtenaren 
en het verdere personeel, onder hun bevelen 
geplaatst. 

14. 1. De onderinspecteurs regelen, onder 
leiding en goedkeuring van het districtshoofd 
den dagelijkschen dienst van de opzieners en 
van het verder onder hen werkzaam gestelde 
personeel. Zij zien toe op de richtige uitoefe
ning van dien dienst en dragen zorg, dat de 
opzieners en het verdere personeel hunne 
plichten met ijver en nauwgezetheid overeen
komstig de buo gegeven instructie vervullen. 

2. Zij vervullen de opdrachten, welke hun 
door het district.shoofd worden gegeven. 

15. Voor zooveel noodig worden voor de 
ambtenaren van de visscherijinspectie door 
Onzen Minister nadere instructiën vastgesteld. 

16. 1. De ambtenaren van de visscherij
inspectie houden aanteekening van alle belang
rijke zaken en van alle voorvallen betreffende 
het toezicht binnen buo district. 

2. Voor zoover zij werkzaam zijn gesteld 
onder de bevelen van een districtshoofd stellen 
zij dezen desgevraagd met hurrne aanteeke
ningen in kennis . 

1 7 . Het districtshoofd geeft telkens wanneer 
hij een ontheffing of vergunning heeft verleend, 
hierv~n. onder opgaaf van rudenen, kennis 
aan den hoofdinspecteur. 
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18. 1. De districtshoofden zijn gemachtigd 
in hun district de reizen te doen voor de ver
vulling van hun taak noodig. 

2. Tot gelijk doel machtigen zij de ambte
naren en het verdere personeel, onder hunne 
bevelen staande. 

19. 1. Het districtshoofd is bevoegd aan de 
ambtenaren en het verdere personeel, onder 
zijn bevelen werkzaam, een verlof tot afwezig
heid van ten hoogste vier dagen te verleen en, 
of zelf zoodanig ve rl of te nemen, dit laatste 
onder gehoudenheid daarvan kennis te geven 
aan den hoofdinspecteur. 

2. De hoofdinspecteur is bevoegd aan de 
ambtenaren en het verdere personeel, aan hem 
toegevoegd, een verlof tot afwezigheid van 
niet langer dan acht dagen en aan de overige 
ambtenaren en het verdere personeel een van 
langer dan vier en niet langer dan acht dagen 
te verleenen. 

3. De aanvragen om verlof van de ambte
naren van de visscherijinspectie en het verdere 
personeel aan Onzen Minister geschieden door 
tusschenkomst van den hoofdinspecteur. 

4. Door Onzen Minister kan een inspecteur 
worden aangewezen om bij afwezigheid van 
den hoofdinspecteur dezen te vervangen. 

20. 1. De ambtenaren van de visscherij
inspectie zenden de door hen -opgemaakte pro
cessen verbaal in uittreksel - de ambtenaren 
onder de bevelen van een districtshoofd werk
zaam, door diens tusschenkomst - aan den 
hoofdinspecteur. 

2. Op gelijke wijze wordt zoo mogelijk het 
gevolg, dat het procesverbaal heeft gehad, ter 
kennis van den hoofdinspecteur gebracht. 

2 1. Bij de uitoefening van .hunne betrekking 
zijn de ambtenaren van de visscherijinspectie 
steeds voorzien van een hun door Onzen Mi
nister af te geven am btskaart. 

Onze Minister van Lanibouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad en gelijktijdig 
in de Staatscoura;,t zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Het Loo, den 24sten Juni 1911. 

(qet.) W I L H E L M I N A. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

(get.) A. S. T ALMA. 

(Uilgeg. 28 Juni 1911.) 

24 Juni 1911. BESLUI'r, tot nadere wijziging 
van het algemeen Reglement Vervoer 1901 
en van het Locaalspoorwegreglement 1902, 
deel B. S. 154. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 18 Mei 1911, n•. 244, afdeeling 
Spoorwegen ; 

Gelet op artikel 27 yan de wet van 9 April 
1875 (Staatsblad n°. 67), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 8 April 1893 (Staatsblad n•. 62) 
en op artikel 1 van de wet van 9 Juli 1900 
(Staatsblad n•. 118) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
6 Juni 1911, n•. 28); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Ministel' van 21 Juni 1911, n°. 282, 
afdeeling Spoorwegen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
A. Het Algemeen Reglement Vervoer 1901, 

vastgesteld bij Ons besluit van 4 Januari 1901 
(Staatsblad n°. 20), laatstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit van 10 Maart 1910 (Staatsblad n°. 85), 
te wijzigen en aan te vullen als volgt: 

I. Artikel 9. 
a. Het zevende lid wordt gelezen als volgt: 
Rijtuigafdeelingen kunnen uiterlijk daags te 

voren worden afgehuurd tegen betaling van 
even zoovele malen den vrachtprijs voor een 
volwassene en van den eventueelen t"eslag, 
als bedoeld bij artikel 12bis, als de rijtuigaf
deeling plaatsen bevat, zulks gerekend van 
het station, waar het rijtuig in den trein wordt 
geplaatst. 

b. Het achtste lid vervalt. 
c. De oude negende en tiende leden worden 

achtste en negende lid 
II. Artikel 10. 
a. Aan het eerste lid wordt als slotzin toe

gevoegd: 
De geldigheidsduur der plaatsbewijzen wordt 

in de tarieven geregeld. 
b. Het tweede lid wordt gelezen als volgt: 
J\1its binnen den geldigheidsduur van zijn 

plaatsbewijs, is het den reiziger vergund zijne 
reis te onderbreken; het aantal malen en de 
voorwaarden, waaronder van deze bevoegdheid 
mag worden gebruik gemaakt, worden in de 
tarieven geregeld. 

c. De derde, vierde en vijfde leden vervallen . 
d. De oude zesde, achtste, negende en tiende 

leden worden derde, vierde, vijfde en zesde. 
lid. 

e. Het zevende lid wordt gelezen als volgt: 
Met de tarieven voor bijzondere plaatsbewij

zen, retourkaarten, abonnementskaarten, te 
zamen reizende gezelschappen, pleizier- en an
dere goedkoope treinen kunnen bijzondere be
palingen voor het vervoer worden vastgesteld . 

B. Artikel 7 van het Locaalspoorweg-regle-
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ment 1902, deel B , vastgesteld bij Ons bE.>sluit 
van 18 Augustus 1902 (Staatsblad n°. 170), 
laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 14 Ja
nuari 1910 (Staatsblad n•. 30), aan te vu llen en 
te wijzigen als volgt : 

a. H et eerste lid wordt gelezen als volgt : 
De geldigheidsduur der plaatsbewijzen wordt 

in de tarieven geregeld . Mits binnen den gel
digheidsd uur van z ijn plaatsbewijs, is het den 
reiziger vergund zijne reis te onderbreken; het 
aantal malen en de voorwaarden, waaronder 
van deze bevoegdheid mag worden gebruik ge
maakt, worden in de tarieven geregeld. 

b. De tweede en derde leden ven·allen. 
c. De oude vierde, zesde, zevende en achtste 

leden worden tweede, derde, vierde en v ijfde 
lid. 

d. Het oude v ijfde lid wordt zesde lid en 
gelezen als volgt: 

6. Met de tarieven voor bijzondere plaatsbe
wijzen, retou rkaarten, abonnementskaarten , 
te zamen reizende gezelschappen, pleizier- en 
andere goedkoope treinen kunnen bijzondere 
bepal ingen voor het vervoer worden vastge
steld. 

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 L oo, den 24sten Juni 1911. 
(get. ) WIL H EL MI N A . 

De Minister van Waterstaat, 
(get.) L . H. W. REGOUT. 

(Uit,qe,q. 11 Juli 1911.) 

24 .Tuni 1911. BESLUIT, tot wijziging van het 
Koninklijk Besluit van 21 April 1908 
(Staatsblad n°. 118), tot aanwijzing van de 
Korpsen van het Wapen der Infanterie, 
waarbij een cursus wordt ingesteld. S. 155. 

W1J WlLHEL::\IlN.à., i,;~z. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog van 24 Mei 1911, Ilde Afd., n•. 292; 

Overwegende, dat het wenschelijk is , wijzi
g ing te brengen in het Kon inklijk Besluit van 
21 April 1908 (Staatsblad n•. 118) ; 

Gezien de Wet van den 2l sten Juli 1890 
(Staatsblnd n°. 126) tot regeling van het Militair 
Onderwijs bij de Landmacht, voor zoover 
daarbij de opleiding voor den officiersrang en 
de hoogere vorming van den officier zijn be
trokken, zooals deze Wet i gewijzigd bij de 
W et van 23 Mei 1910 (Staatsblad no. 138) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 Juni 1911, n°. 16) ; 

Ge:r.ien het nader rapport van Onzen voor-

I 
noemden Minister van 22 Juni l\Jll, Ilde 
Afd. , n•. 235; 

H ebben goedgevonden en verstaan te bepalen, 
dat aan het Koninklijk Besluit van 21 April 
1908 (Staatsblad n°. 118) een Artikel Drie 
wordt toegevoegd, luidende: 

,,Artikel Drie. " 

,,Onze Minister van Oorlog wordt gemach
tigd een of meer der in Artikel E en bedoelde 
cursussen op te heffen, wanneer het aantal 
leerlingen zoodan ige opheffing zal toelaten." 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit Besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarva.n 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Alge meene Rekenkamer. 

Het Loo, den 24sten Juni 1911. 
(get. ) WILHELM I JA. 

De Minister van Ooi·log, (get.) H. COLIJN. 

(Ui tgeg. 13 Juli 1911.) 

24 Jimi 1911. WET, tot wijziging van de 
grens tusschen de gemeenten Groningen 
en H oo,qkerk. S. 156. 

vVIJ WILHELM! A, 1.:Nz • .. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is, de grens tusschen de 
gemeenten Gron ingen en Hoogkerk te wijzigen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De grens tusschen de gemeenten 

Groningen en Hoogkerk worqt gewijzigd als 
volgt: 

De nieuwe grens loopt van het punt, waar 
het verlengde van de noordelijke grens van 
het perceel n°. 250bis van sectie A der ge
meente Hoogkerk de lijn, die in de lengte 
midden door het Rietdiep loopt , snijdt, langs 
dat verlengde en verder langs die noordelijke 
grens van dat perceel, voorts langs de ooste
lijke grens van het perceel n•. 237 derzelfde 
sectie, langs de noordelijke grens van dat 
perceel in noordelijke richting, langs de oost
zijde van het perceel 238 dier sectie, langs de 
noordzijde van laatstgemeld perceel, in noorde
lijke richting langs dil oostzijde van het per
ceel n°. 489 dier sectie, van het meest noorde
lijke punt van dit perceel langs de westzijde 
van dit perceel tot het punt, waar de weg van 
den Frieschen straatweg naar D orkwerd (op 
de kadastralP. kaart genoemd de weg van 
Ad uard naar Groningen) aanvangt, van af 
dit punt eerst langs de grens van de beide 
wegen , daarna langs den noordoostelijkcn 
kant van den Friescben straatweg of, waa r 
eene bermsloot aanwezig is, langs de lijn door 
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het midden dier bermsloot tot het punt, waar 
het verlengde van de noordelijke grens van 
het perceel n°. 354 die lijn snijdt, voorts in 
de ·richting van dat ver)engde over de berm
slooten en den straatweg heen, langs de noorde
lijke grens van de perceelen nos. 355 en 227 
van sectie A, langs de westelijke grens van 
die perceelen en de perceelen n°'. 240, 242, 
246 en 257 van sectie A, tot de lijn, in de 
lengte door het midden der sloot langs den 
noordkant van den Leegeweg loopende, ge
raakt wordt, van daar langs die lijn tot het 
punt, waar die lijn gesneden wordt door het 
verlengde van de westelijke grens van het 
perceel n°. 61 van sectie 13 der gemeente 
Hoogkerk, langs dat ,·erlengde dwars over 
den L eegeweg en de sloot langs den zuidkant 
van .den Leegeweg, langs de westelijke grens 
van de perceelen nos. 61, 60, 59 en 58 van 
laatstgemelde sectie, in dezelfde richting ver
der tot het midden .der watering loopende 
langs de zuidzijde van laatstgemeld perceel, 
volgt de lijn loopende in het midden dier 
watering, langs de perceelen 58, 89, 103, 110, 
118, 119, 128, 12\l, 144, 145, 160, dwars over 
het perceel n°. 659 (weg), verder de lijn in 
het midden der gemelde watering, langs de 
westzijde der perceelen 173, 174 en 187 tot het 
punt, waar die lijn de lijn raakt, die loopt 
door het midden der watering langs de zuid
zijde van laatstgemeld perceel. 

2 . De overgang van grondgebied, die het 
gevolg is van deze grensverandering. heeft 
plaats op 1 Januari 1912. 

3. De gemeente-eigendommen, gebouwen, 
wegen, straten en andere werken van de ge
meente Hoogkerk, op het af te scheiden grond
gebied gelegen, gaan met alle daartoe behoo
rende zaken in eigendom, beheer en onder
houd .tot de gemeente Groningen over. 

4. De gemeente Groningen is verplicht tot 
indienststelling van de onderwijzers, werkzaam 
aan de op het af te scheiden grondgebied aan
wezige openbare school, in dezelfden rang, 
waarin zij thans werkzaam zijn. 

De g&meente Groningen is voorts verplicht 
gedurende 10 jaren op die school op dezelfde 
voorwaarden als waarop de kinderen uit 
Groningen de school bezoeken, toe te laten 
de kinderen, die wonen op het gebied van 
Hoogkerk, hetwelk begrensd is door eene lijn, 
op een afstand van 2 kilometer zuid westwaarts 
loopende van den Frieschen straatweg, de 
grens van de gemeente Aduard en het Reit
diep. 

5, De gemeente Groningen zal op of vóór 
den lsten Mei, volgende op het tijdstip van 

overgang van grondgebied, aan de gemeente 
Hoogkerk uitkeeren het op laatstgemeld tijd
stip nog uitstaande bedrag van de ter bestrij
ding van de kosten van den bouw van ge
melde school aangegane geldleeningen, ver
minderd met de som van f 6500, zijnde de 
gelden, welke ingevolge de voorwaarden, waar
onder door het gemeentebestuur van Hoog. 
kerk vergunning is verleend tot aanleg van 
straten c. a . op het overgaande gebied, ter 
bestrijding der kosten van het onderhoud dier 
werken in de gemeentekas zijn gestort, be
nevens de naar 4 pct. te berekenen rente van 
die rest over vier maanden. 

6. Alle kadastrale en andere stukken, uit
sluitend betrekking hebbende op hetgeen bij 
de artikelen 3, 4 en 5 is bepaald, worden aan 
de gemeente Groningen in originali of af
schrift medegedeeld. 

Het bestuur dier gemeente heeft ten allen 
tijde het recht kosteloos inzage te nemen van 
de archieven der gemeente Hoogkerk en daar• 
van afschriften en daaruit uittreksels op zijne 
kosten te vorderen. 

7. De kosten van verpleging van behoeftige 
krankzinnigen in gestichten, voor zoover zij 
tijdens de opneming daarin woonplaats had
den op het grondgebied, dat ingevolge artikel 
1 tot de gemeente Groningen overgaat , komen 
van 1 Januari 1912 af voor rekening van deze 
gemeente. 

8. De ingezetenen, gevestigd, op het grond
gebied, dat tot de gemeente Groningen 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 1912 af als 
ingezetenen dier gemeente beschouwd. 

Voor zoover de personen, gevesti1<d op het 
overgaand grondgebied, geplaatst zijn op de 
voor het loopende jaar vastgestelde kiezers
lijst, zendt het bestuur der gemeente Hoog
kerk vóór 8 Januari 1912 een uittreksel uit 
die kiezflrslijst aan het pestuur der gemeente 
Groningen . 

Bij het opmaken der kiezerslijst 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 uit
treksel voorkomende personen gehandeld, als
of zij op de voor het loopende jaar vast
gestelde kiezerslijst voorkwamen. Te begin
nen met . 1 Januari 191<l worden in de tabel, 
bedoeld in de artikelen 1 tln 2 der Kieswet, 
door Groningen en Hoogkerk verstaan de ge
meenten, zooals zij bij artikel 1 dezer wet zijn 
gewijzigd. 
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9 . Op hen, die voor de lichting der nationale 
militie van 1912 in de gemeente Hoogkerk 
zijn ingeschreven en gevestigd zijn op het 
grondgebied, dat van die gemeente naar de 
gemeente Groningen overgaat, is artikel 21 
der Militiewet 1901 (Staatsblad n°. 212 van 1901), 
laatstelijk aangevuld en gewijzigd bij de wet 
van 5 December 1908 (Staatsblad n°. 347), van 
toepassing. 

Voor de toepassing dier wet en van de te 
harer uitvoering gegeven voorschriften, blij
ven zij mitsdien beschouwd worden als militie
plichtigen van eerstgenoemde gemeente. 

Zij, die in de gemeente Hoogkerk voorko
men in het register, bedoeld in artikel 122 
van voormelde wet, of in het register, bedoeld 
in artikel 26 der Landweerwet (Staatsblad n°. 
160 van 1901), laatstelijk aangevuld en gewij 
zigd bij de wet van 30 December 1909 (Staats
blad n°. 421), worden, voor zoover zij zijn ge
vestigd op het grondgebied, dat van die ge
meente naar de gemeente Groningen overgaat, 
op het register van laatstgenoemde gemeente 
overgeschreven. 

10. 'fe beginnen met 1 Januari 1912 wor
den in de tabel, bedoeld bij artikel 5 der wet 
van 16 A.pril 1896 (Staatsblad n°. 7<l), tot rege
ling der personeele belasting door Groningen 
en Hoogkerk 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 24sten 

Juni 1911. 
(get.) WILHELM I N A. 

De Mini.9ter 
(get. ) 

van B innenlandsche Zaken, 
Hll:EMSKl.:RK. 

(Uitgeg. 25 Juli 1911.) 

24 Juni 1911. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, noodig voor het verbreeden van 
de Tcmpeliersstraat te Haarlem. S. 157. 

24 Jimi 1911. Vi'ET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van uitbreiding van het stationsemplace
ment Heerde. S. 158. 

24 Jimi 1911. WET, houdende verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
eigendommen noodig voor de vergrooting 
van het post- en telegraafgebouw te Haar
lem. S. 159. 

24 Juni 1911. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van eene ongestoorde exploitatie van den 
Betuwschen stoomtramweg in de gemeente 
Elst. S. 160. 

24 Juni 1911. BESCHIKKING van den Minis
ter van Landbouw, Nijverheid en Han
del, houdende voorschriften boe gehan
deld moet worden met in beslag genomen 
viscb. 

De Minister van Landbouw, '1jverheid en 
Handel; 

Gelet op art. 33 Jer Visscherijwet (wet van 
6 October 1908, Staatsblad n°. 311) ; 

Heeft goedgevonden : 
te bepalen: 
I. met visschen, in beslag genomen inge

volge het bepaalde in art. 38, lste lid, der 
Visscherijwet, wordt door den verbalisant als 
volgt gehandeld : 

1. L e v e n d e v i s s c h e n worden weder 
vrijgelaten, zooveel doenlijk, in het water , 
waaruit zij afkomstig zijn. 

2. D o o d e v i s s c h e n worden : 
a. indien zij verkregen zijn door visch

strooperij of het visschen zonder schriftelijke 
vergunning van den rechthebbende op het 
vischrecht, buiten den op deze visschen vast
gestelden geslote i1 t\id en zij tevens boven do 
daarop gestelde maat zijn, ter beschikking ge
steld van den rechthebbende op het visch
recht , indien deze bekend is ; 

b. in alle andere gevallen en ook wanneer 
in het geval, onder a bedoeld de rechthebbende 
weigert de v isch te aanvaarden, zooveel doen
lijk ter beschikking gesteld van den burge
meester van do gemeente, waarin de visschen 
in beslag genomen worden, of van eene nabu
rige gemeente voor het gebruik van inrich
tingen van liefdadigheid. 

Laten de omstandigheden zulks niet toe, of 
is de hoeveelheid daartoe te onbeduidend, dan 
worden de visschen voor het gebruik onge
schikt gemaakt en vernietigd. 

II. Bij het in beslag nemen van visschen, 
die beneden de daarop gestelde mnat zijn, of 
die gedurende den daarvoor vastgestelden ge
sloten tijd gevangen zijn, is de verbalisant be
voegd, eenige daarvan te behouden en te con
serveeren. De flesscben of andere voorwerpen, 
waarin de geconserveerde visschen zich be
vinden, worden door den verbalisant verzegeld 
en gewaarmerkt en daarna op 's Rijkskosten, 
hetzij door den verbalisant zelf, hetzij op diens 
verzoek door de zorg van den burgemeester, 
in wiens gemeente de visschen in beslag ge-
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nomen werden, overgebracht naar de griffie 
van den bevoegden rechter . 

's Gravenhage, 24 Juni 1911. 
De Minister voornoemd, 

(get.) A. S. TALMA. 

26 Juni 1911. BESLUIT, tot vaststelling van 
een Reglement voor de visscherij in de 
Waddenzee, de Lauwerzee, den Dollart, de 
daaraan gelegen open havens en de Noor
delijke zeegaten (Waddenzee-visscherij
reglement). S. 161. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, l ijverheid en Handel van 16 Mei 
1911 n°. 2963, afdeeling Nij verheid; 

Gelet op de Visscberijwet (wet van 6 Octoher 
1908, Staatsblad n°. 311) en op Ons besl_uit van 
15 April 1911 (Staatsblad n°. 117), tot vast
stelling van de grenzen tusscnen kust- en binnen
visscberij en tusschen de wateren, waarin kust
visscherij wordt uitgeoefend ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 Juni 1911, n°. 28); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 Juni 1911, n°. 3836, 
afdeeling Nijverheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Met ingang van den dag, waarop de Vissche. 

rijwet in werking treedt, vast te stellen het 
hieronder volgende : 

R E G L E M E N T voor de visscherij in 
de Waddenzee, de Lauwerzee, den Dollart, 
de daaraan gelegen open havens en de 
Noordelijke zeegaten. 

Art. 1. I. In dit reglement wordt verstaan 
onder: 

a. Onze Minister, Onze Minister met de uit
voering van de Visscherijwet belast ; 

b. visschen, het te water brengen, hebben, 
lichten of ophalen van vischnetten , korven of 
andere vischtuigei:J., het bezigen van eenig mid
del om visch te vangen of te dooden, alsmede 
het uitzaaien van oesters of mosselen ; 

c. visschersvaartuig, ieder vaartuig, dat bij 
het visschen gebezigd wordt of gewoonlijk 
daarvoor wordt gebruikt; 

d. schipper, ieder gezagvoerder van een 
visschersvaartuig of hij, die dezen vervangt; 

e. natuurlijke bank, iedere niet in uitsluitend 
gebruik gegeven plaats, waar schelpdieren van 
nature zijn gevallen. 

II. Waar in dit reglement een tijdvak wordt 
aangeduid met de woorden: ,,van .. .. . . 
tot . . . . . . " worden de beide genoemde 
datums bij dat tijdvak inbegrepen. 

2. Het is verboden te visschen met gebruik
making van kokkelboonen, ongebluschte kalk, 
dynamietpatronen of andere vergiftige, be
dwelmende of ontplofbare stoffen. 

3. Het is verboden te visschen met : 
a. den harpoen, den elger, de aalschaar, zoo

mede alle andere vischtuigen, welke geëigend 
zijn de visch te verwonden, met uitzondering 
van alle hoekwant ; 

b. vischnetten, waarvan het netwerk van 
metaal is vervaardigd ; 

c. de beug, indien de wijdte van den bek der 
hoeken kleiner is dan 1 cM. 

4. 1. Het is verboden van 1 April tot 30 Sep
tember op oesters te visschen, oesters bij zich 
te hebben of in een vaartuig, bun of kaar voor
handen te hebben. 

2. Oesters, gedurende den daarvoor in 
het vorige lid vastgestelden gesloten tijd ge
vangen wordende. moeten onmiddellijk weder 
t e water worden geworpen. 

3. Het bepaalde in "de beide vorige leden is 
niet van toepassing op in uitsluitend gebruik 
gegeven plaatsen. · 

5. 1. Onze Minister kan: 1°. natuurlijke 
banken sluiten voor de visscherij ; 2°. de voor
waarden vaststellen, waaronder het visschen 
op natuurlijke banken zal zijn toegelaten. 

2. Het is verboden te visschen op natuurlijke 
banken gedurende den tijd, dat zij voor de 
visscherij zijn gesloten ; overtreding van de 
voorwaarden, waaronder het visschen op na
tuurlijke banken is toegelaten, wordt met 
visschen op natuurlijke banken, die voor de 
visscherij zijn gesloten, gelijk gesteld. 

3. De sluiting van natuurlijke banken, de op
heffing van die sluiting en de vaststelling van 
de voorwaarden, waaronder het visschen op 
natuurlijke banken wordt toegelaten, geschiedt 
telkens bij eene beschikking, die in de Staats
courant wordt bekend gemaakt. 

6. 1. Het is verboden vischtuigen, welke 
bij artikel 3 verboden zijn of niet aan de daarbij 
gestelde eiscben voldoen, op of in de nabijheid 
van wateren, waarop dit reglement van toe
passing is, bij zich te hebben, te vervoeren of te 
doen vervoeren, tenzij droog en zoodanig ver
pakt of in zoodanigen toestand, dal. zij niet 
voor dadelijk gebruik kunnen worden 0,an
gewend. 

2. In geval van o,ertre<iing van het bepaalde 
in het vorige lid door of vanwege den onder
nemer van een openbaar middel van vervoer 
als zoodanig, zal deze niet worden vervolgd, 
mits door hem de naam en de woonplaats van 
den afzender worden bekend gemaakt, uiterlijk 
op de eerste aanmaning van den ambtenaar 
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van het openbaar ministerie vóór het uitbren
den der dagvaarding en bij aannemelijk maakt, 
dat hij bij het begaan der overtreding te goeder 
trouw was. 

7. 1. De maat, welke op nagenoemde visch-
soorten wordt gesteld, bedraagt als volgt: 

a. voor aal of paling 25 cM. ; 
b. alikruiken . 9 mM. ; 
c. bot . . 20 cM. ; 
d. oesters 6 ,, , 
e. zalm . 40 
2. Onder maat wordt verstaan de lengte van 

den visch, gemeten van de punt van den snuit 
tot het uiteinde van de staartvin, behoudens 
dat voor de alikruik onder maat wordt verstaan 
de grootste dwarsdoorsnede van de schelp en 
voor den oester de breedte van de schelp op 
de smalste zijde gemeten. 

3. Visschen, beneden de in het eerste lid 
gestelde maat gevangen wordende, moeten 
onmiddellijk weder in het water worden vrijge
laten. Oesters mogen ook, onmiddellijk nadat 
het korren is afgeloopen, op een in uitsluitend 
gebruik gegeven plaats worden uitgezaaid. 

4. De in het eerste lid, letter d, gestelde maat 
is niet van toepassing op oesters van elders of 
van een in uitsluitend gebruik gegeven plaats 
afkomstig. 

8. Het is verboden : 
a. gevangen zeesterren over boord te werpen 

of te doen vallen ; 
b. eenige handeling te verrichten, waardoor 

de op natuurlijke banken aanwezige schelp
dieren kunnen worden beschadigd; 

c. te visschen met een oester- of mosselkor, 
die, al of niet bezwaard, meer weegt dan 35 
K.G. 

9. 1. De schippers van visschersvaartuigen 
zijn verplicht bij te draaien, zoodra zij daartoe 
door de ambtenaren, belast met het opsporen 
van de bij en krachtens de Visscherijwet straf• 
baar gestelde feiten, worden aangemaand. 

2. Als zoodanige aanmaning geldt het in 
top hijschen of zwaaien van een witte vlag of 
het aanroepen. 

10. 1. Ter bevordering van de teelt van 
schelpdieren in de wateren, waarop dit regle
ment van toepassing is, kunnen gedeelten van 
die wateren aan de openbare vi8scherij worden 
onttrokken en tijdelijk aan bijzondere per
sonen in uitsluitend gebruik worden uitgege,en 
voor de teelt van schelpdieren. 

2. Van de onttrekking aan de openbare 
visscherij kan worden uitgezonderd de visscherij 
met fuiken en andere staande vischtuigen. 

3. De aanwijzing van de plaatsen en de vis
scherijen, in de beide vorige leden bedoeld, en 

de vaststelling van de voorwaarden, waarop 
de plaatsen worden uitgegeven, geschiedt door 
Onzen Minister bij een beschikking, die in de 
St,a,atscourant wordt bekend gemaakt. Op 
dezelfde wijze wordt ook bekend gemaakt, dat 
bedoelde plaatsen weder aan de openbare 
visscherij worden teruggegeven, indien de 
reden van de onttrekking daarvan ophoudt 
te bestaan. 

11. 1. Onverminderd bet bepaalde in de ar
tikelen 13 en 27 der Visscb erij wet, is het ver. 
boden op een in uitsluitend gebruik gegeven 
plaats: 

a. de tot afbakening daarvan dienende 
bakens of boeien te beschadigen, om te halen, 
omver te varen of van hun plaats te verwijderen; 

b. koolasch of eenige opgehaalde vuilnis 
buiten boord te laten of over boord te werpen 
of te làten vallen ; 

c. tusschen een half uur na zonsondergang 
en een half uur vóór zonsopgang te korren of 
schelpdieren te rapen ; 

d. tijdens mist met de kor te visscben. 
2. Het is aan anderen dan den rechthebben

de op het viscbrecht verboden op een in uit. 
sluitend gebruik gegeven plaats met een vaar
tuig stil te liggen of zich daar te bevinden, 
tenzij met schriftelijke vergunning van den 
rechthebbende of ten behoeve van den open
baren dienst, gevallen van overmacht uitge
zonderd. 

3. Onze Minister is bevoegd plaatsen aan 
te wijzen, waar het verbod om met vaartuigen 
stil te liggen, bedoeld in het tweede lid, niet 
van toepassing zal zijn. 

12. Wanneer op grond van het bepaalde in 
het tweede lid van het vorige artikel de vissche
rij met fuiken en andere vischtuigen van de 
onttrekking aan de openbare visscherij is uit
gezonderd, worden zij, die met die viscbtuigen 
visscben, geacht in het bezit te zijn van de ver
gunning, bedoeld in artikel 11, tweede lid, 
van dit reglement en van artikel 13, eerste 
lid, der Visscherijwet. 

13. De schippers zijn aansprakelijk voor de 
naleving van het bepaalde in de artikelen 8 
en 11, eerste en tweede lid. 

14. Overtreding van de bepalingen van dit 
reglement wordt gestraft als volgt: 

a. met hechtenis van ten hoogste één maand 
of geldboete van ten hoogste honderd vijftig 
gulden, de overtreding van de artikelen 2, 3, 
letter c, 4, eerste en tweede lid, 5, tweede lid, 
en 7, derde lid ; 

b. met hechtenis van ten hoogste veertien 
dagen of geldboete van ten hoogste honderd 
gulden, de overtreding van de artikelen 3, 



26 J U N I 1 9 11 . 235 

letters a en b, 8, 9, eerste lid, en 11, eerste en 
tweede lid; 

c. met geldboete van ten hoogste honderd 
gulden, de overtreding van artikel 6, eerste lid. 

15. 1. In afwijking van het bepaalde in 
artikel 3, letter c, is het gedurende drie ma3:n
den na het in werking treden van dit reglement 
geoorloofd te visschen met een beug, waarvan 
de wijdte van den bek der hoeken minder dan 
1 cM. bedraagt. 

2. Gedurende dat tijdvak worden voor de 
toepassing van artikel 6, eerste lid, beugen, 
als in het vorige lid bedoeld; geacht aan de bij 
artikel 3, letter c, gestelde maat te voldoen. 

16. In afwijking van het bepaalde in artikel 
7, eerste lid, wordt, ook voor de toepassing van 
het derde lid van dat artikel gedurende twee 
jaren na het in werking treden van dit regle
ment de maat op bot gesteld op 16 cM. 

17. 1. Het bepaalde in de vorige artikelen 
is niet van toepassing op de deelnemers aan 
onderzoekingen, ingesteld op last of met goed
vinden van Onzen Minister. 

2. Door het districtshoofd kan onder de 
noodige voorwaarden tot het voorkomen van 
misbruik schriftelijk ontheffing worden ver
leend van bet bepaalde in de artikelen 2, 3, 4, 
eerste en tweede lid, 5, tweede lid, 6, eerste lid, 
7, derde lid, eersten zin, 8, en 11, eerste en 
tweede lid, iu het belang van de wetenschap, 
de vischteelt en de voeding van dieren in 
dierentuinen. 

3. De aanvrager kan van eene door het dis
trictsl1oofd voorwaardelijk verleende of ge
weigerde ontheffin'g . bini:i.e.n · veertien dagen 
schriftelijk in beroep komen bij Onzen Minister, 
wiens met redenen omkleédê beslissing aan den 
aanvrager wordt medeged~eÎd.- Eene beslissing 
in beroep, waarbij wordt afgeweken van die, 
waartegen beroep is ingesteld, treedt in de plaats 
daarvan. 

18. Dit reglement kan worden aangehaald 
onder den titel : ,,Waddenzee-visscherijregle
ment". 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is belast met de uitvoering van dit be
sluit, 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 26sten Juni 1911. 

(get.) W I L H E L M I A. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

(get. ) A. s. T ALMA. 

( Uitgeg. 29 J uni 1911.) 

26 J uni 19i'l. BESLUIT, tot vaststelling van 
eenige bepalingen voor de ásscherij in de 
Zuiderzee en de daaraan gelegen open 
havens(Zuiderzee-visscherijbesluit) . S.162. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 16 Mei 
1911, no. 2963, afdeeling Nijverheid ; 

Gelet op de Visscherijwet (wet van 6 October 
1908, Staatsplad n°. 311) en op Ons besluit van 
15 April 1911 (Staatsblad n°. 117), tot vast
stelling van de grenzen tusschen kust- en 
binnenvisscherij en tusschen de ,vateren, waar
in kustvisscherij wordt uitgeoefend ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 Juni 1911, no. 28); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 Juni 1911, n°. 3836, 
afdeeling Nij verheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met ingang van den dag, waarop de Vissche

rijwet in werking treedt, te bepalen: 
Art. 1. 1. In dit besluit wordt verstaan 

onder: 
a. Onze Minister, Onze Minister met de uit

voering van de Visscherijwet belast ; 
b. visschen, het te water brengen, hebben, 

lichten of ophalen van vischnetten, korven of 
andere vischtuigen, alsmede het bezigen van 
eenig middel om visch te vangen of te dooden ; 

c. visschersvaartuig, ieder vaartuig, dat bij 
het visschen gebezigd wordt of gewoonlijk 
daarvoor wordt gebruikt; 

d. schipper, ieder gezagvoerder van een 
visschersvaartuig of hij, die dezen vervangt. 

2. Waar in dit besluit een tijdvak wordt 
aangeduid met de woorden: ,,van ... . . . 
tot . . . . . ", worden de beide genoemde 
datums bij dat tijdvak inbegrepen. 

2. Het is verboden te visschen met gebruik
making van kokkelboonen, ongebluschte kalk" 
dynamietpatronen of andere vergiftige, be
dwelmende of ontplofbare stoffen. 

3. Het is verboden te visschen met : 
a. den harpoen, den elger, de aalschaar, 

zoomede alle andere vischtuigen, welke ge
eigend zijn de visch te verwonden, met uitzon
dering van alle hoekwant; 

b. viscbnetten, waarvan het netwerk van 
metaal is vervaardigd ; 

c. de beug, indien de wijdte van den bek 
der hoeken kleiner is dan 1 cM. 

4. 1. De nagenoemde visschen, gedurende 
de hieronder vermelde tijden gevangen wor
dende, moeten onmiddellijk weder in het water 
worden vrijgelaten. Die tijden zijn : 
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a. voor baars en snoek van 16 Maart tot 
30 April; 

b. voor brasem, meun, snoekbaars en winde 
van 23 April tot 31 fei; 

c. voor karper van 23 April tot 30 Juni; 
d. voor elft en fint van 21 Juni tot 28 Fe

bruari; 
e. voor steur van 1 Juli tot 31 Augustus; 
/. voor houting van 23 November tot 31 De

cember. 
2. Onze Minister is bevoegd de in bet vorige 

lid bepaalde tijden ten hoogste veertien dagen 
uoeger of later te doen ingaan of te doen ein
digen. 

3. De daaromtrent genomen beschikking 
wordt ten minste drie dagen, vóór zij in werking 
treedt, in de Staatscourant geplaatst. 

5. 1. Het is verboden vischtuigen, wellce bij 
artikel 3 verboden zijn of niet aan de daarbij 
gestelde eischen voldoen, op of in de nabijheid 
van de Zuiderzee, op openbare wegen of voet
paden, of in een openbaar middel van vervoer, 
bij zich te hebben, te vervoeren of te doen ver
voeren, tenzij droog en zoodanig verpakt of 
in zoodanigen toestand, dat zij niet voor dade
lijk gebruik kunnen worden aangewend. 

2. Ingeval van overtreding van het bepaalde 
in het vorige lid door of vanwege den onder
nemer van een openbaar middel van vervoer 
als zoodanig, zal deze niet worden vervolgd, 
mits door hem de naam en de woonplaats van 
den afzender worden bekend gemaakt, uiterlijk 
op de eerste aanmaning van den ambtenaar 
van het openbaar ministerie vóór het uitbren
gen der dagvaarding en hij aannemelijk maakt, 
dat hij bij het begaan der overtreding te goeder 
trouw was. 

6. 1. De nagenoemde visschen, beneden de 
hieronder vermelde maat gevangen wordende, 
moeten onmiddellijk weder in het water worden 
vrijgelaten. De maat bedraagt : 

a. voor aàl of paling . 25 cM.; 
b. baars . 18 
c. bot . . 20 ,, , 
d. brasem 20 

" 
; 

e. houting 25 
" 

; 

f. karper. 35 " 
; 

g. meun 25 
" 

; 

h. snoek 40 
" 

; 
i. snoekbaars . 40 

" 
; 

k. steur. 150 
" 

; 
l. winde . 25 

" 
; 

m. zalm. 40 
2. Onder maat wordt verstaan de lengte van 

den visch, gemeten van de punt van den snuit 
tot het uiteinde van de staartvin. 

7. 1. De schippers van visschersvaartuigen 

zijn verplicht bij te draaien, zoodra zij daartoe 
door de ambtenaren, belast met het opsporen 
van de bij en 1-rachtens de Visscherijwet straf
baar gestelde feiten, worden aangemaand. 

2. Als zoodanige aanmaning geldt het in 
top hijschen of zwac,ien van een witte v lag of 
het aanroepen. 

8. Overtreding van de bepalingen van dit 
besluit wordt gestraft als volgt: 

a. met hechtenis van ten hoogste één maand 
of geldboete van ten hoogste honderd vijftig 
gulden, de overtreding van de artikelen 2, 3, 
letter c, 4, eerste lid, en 6, eerste lid ; 

b. met hechtenis van ten hoogste veertien 
dagen of geldboete van ten hoogste vijf en 
zeventig gulden, de overtreding van de arti
kelen 3, le,;ters a en b, en 7, eerste lid ; 

c. met geldboete van ten hoogste honderd 
gulden, de overtreding van artikel 5, eerste lid. 

9. 1. In afwijking van het bepaalde in ar
tikel 3, letter c, is het gedurende drie maanden 
na het in werking treden van dit besluit ge
oorloofd te visschen met een beug, waarvan 
de wijdte van den bek der hoeken minder dan 
1 cM. bedraagt. 

2. Gedurende dat tijdvak worden voor de 
toepassing van artikel 5, eerste lid, beugen, als 
in het vorige lid bedoeld, geacht aan de bij 
artikel 3, letter c, gestelde maat te voldoen. 

10. In afwijking van het bepaalde in artikel 
6, eerste lid, bedraagt gedurende twee jaren 
na het in werking treden van dit besluit, de 
maat voor de nagenoemde visschen : 

voor baars. . 15 cM. ; 
bot . 16 
meun . 
snoek . 

20 
35 

snoekbaars . 35 ,, , 
winde . . . 20 

11. 1. Het bepaalde in de vorige artikelen 
is niet van toepassing op de deelnemers aan 
onderzoekingen, ingesteld op last of met goed
vinden van Onzen Minister. 

2. Door het districtshoofd kan onder de 
noodige voorwaarden tot het voorkomen van 
misbruik schriftelijk ontheffing worden ver
leend van het bepaalde in de artikelen 2, 3, 4, 
eerste lid, 5, eerste lid , en 6, eerste lid, in het 
belang van de wetenschap, de vischteelt en 
de voeding van dieren in dierentuinen. 

3. De aanvrager kan van eene door het dis
trictshoofd voorwaardelijk verleende of ge
weigerde ontheffing binnen veertien dagen 
schriftelijk in beroep komen bij Onzen Minister, 
wiens met redenen omkleede beslissing aan den 
aanvrager wordt medegedeeld. Eene beslissing 
in beroep, waarbij wordt afgeweken van die, 
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waartegen beroep is ingesteld, treedt in de 
plaats daarvan. 
- 12. Dit besluit kan worden aangehaald onder 

den titel "Zuiderzee-visscherijbesluW·. 
Onze M:imster van Landbouw, Nijverheid en 

Handel is belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het &taatsblad en gelijktijdig in de 
Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

H et Loo, den 26sten Juni 1911. 
(get.) WIL.HELMIN A. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Ii andel,, 
(get.) A. S. TALM.A. 

(Uitgeg. 29 Juni 1911.) 

26 Juni 1911. BESLUIT, tot vastst elling van 
een Reglement voor de visscherij in de 
Z1iidh0Uandsche stroomen en de daaraan 
gelegen open havens en zeegaten. (Zuid
hollandsche stroomen- ~isscherijreglement.) 
s. 163. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 28 April 
1911, n°. 2562, afdeeling Nijverheid ; 

Gelet op de Visscberijwet (wet van 6 October 
1908, Staatsblad n°. 311) en op Ons besluit van 
15 Apri l 1911 (Staatsblad n°. 117), tot vast
stelling van de grenzen tusscben kust en binnen
visscberij en tusschen de wateren, waarin 
kustvisscherij wordt mtgeoefend; 

Den Ra'1d van State gehoord (advies van 
13 Juni 1911 n°. 24); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemd en Minister van 2! Juni 1911 n°. 3835, 
afdeeling Nijverheid ; 

Hebben goe::lgevonden en verstaPn: 
Met ingang van den dag, waarop de Visscbe

rijwet in werking treedt, vast te stellen de na
volgende bepalingen,welke zullen uitmaken een 
R eglement voor de visscherij in de Zuidholland
sche stroomen en de daaraan gel,egen open havens 
en zeegaten. 

R E G L E M E N T voor de visscherij in 
de Zuidhollandsche stroomen en de da,ar
aan gel,egen open havens en zeegaten. 

§ 1. Algemeene bepalingen. 

Art. 1. I . Voor d e toepassing van dit regle
ment wordt ,erstaan onder Onze Minister, 
Onze Minister met de uitvoering van de Vis
scherijwet belast. 

II. Voor de toepassing van dit reglement 
wordt beschouwd als: 

1. visschen, het te water brengen, hebben, 
lichten of ophalen van vischnetten, korven of 
andere vischtuigen, alsmede het bezigen van 
eenig middel om viscb te vangen of te dooden; 

2. visschersvaartuig, ieder vaartuig, dat bij 
het visschen gebezigd wordt of gewoonlijk daar
voor wordt gebruikt; 

3. nacht. de tijd tusschen één uur na zons
ondergang en één uur vóór zonsopgang; 

4. hoepdwijdte, de middellijn of de grootste 
wijdte binnenwerks van den hoepel; 

5. maaswijdte, de lengte van de zonder bij
zondere krachtsinspanning gestrekte maas 
tusschen haar eindknoopen, nat gemeten. 

Bij meerwandige netten beeft de bepaling 
der maaswijdte betrekking op de boezemmazen; 

6. aalfuik, iedere fuik met een maaswijdte 
van ten hoogste 36 mM. en een hoepelwijdte 
van ten hoogste 110 cM. ; 

7. fint- of houtingdrijfnet, ieder drijfnet, 
waarvan de maaswijdte minder dan 12 cM., 
doch meer dan 35 mM. bedraagt ; 

8. schutwant, ieder net, waarmede bij ebbe 
geheel of gedeeltelijk droog vallende platen 
of oevers geheel of gedeeltelijk worden af
gezet; 

9. spieringdrijfnet, ieder één- of meerwandig 
drijfnet, waarvan de maaswijdte ten hoogste 
35 mM. bedraagt; 

10. spiering- of alverzegen, iedere zegen, waar
van de maaswijdte ten hoogste 50 mM. bedraagt; 

11. staand spieringnet, ieder één- of meer
wandig staand net, waarvan de maaswijdte 
ten hoogste 35 mM. hedraagt; 

12. steurdrijfnet, ieder drijfnet, waarvan de 
maaswijdte meer dan 25 cM. bedraagt; 

13. vischzegen, iedere andere zegen dan de 
zalm- of elftzegen en de spiering- of alverzegen ; 

14. zalm- of elftdrijfnet, ieder drijfnet, waar
van de maaswijdte meer dan 12 cM., doch min
der dan 25 cM. bedraagt. 

Stukken drijfnet, die tegelijk te water of in 
een vaartuig, of gedeeltelijk te water en ge
deeltelijk in een vaartuig zijn, worden als één 
drijfnet beschouwd ; 

15. zalm- of el,ftfuik, iedere fuik met een hoe
pelwijdte voor den grootsten hoepel van meer 
dan 1,25 M. en die gebruikt wordt, staande aan 
een steek of aan een andere uit schuttingen of 
vastgezette netten bestaande geleiding ; 

16. zalm- of el,ftzegm: 
a. iedere zegen, die met een spil ingehaald 

en aan een of meer vaste ophaalplaatsen opge
haald wordt, of bij het uitbrengen, afdrijven Of 
inhalen waarvan gebruik wordt gemaakt van 
mechanische kracht of van paarden; 

b. iedere zegen, die langer is dan 100 M. 
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en wordt gebruikt ge<;l.urende den voor de zalm
zegen gesloten tijd ; 

c. iedere zegen, die na te zijn opgehaald, 
weder in dezelfde zegendreef of zegenworp 
wordt uitgeworpen, of met een of meer andere 
zegens om beurten in dezelfde zegendreef of 
zegenworp in dier voege wordt gebezigd, dat 
het inhalen van de eene door het uitwerpen van 
de ander e gevolgd wordt. 

Stukken zegen, die t egelijk te water of in 
een vaartuig of gedeeltelijk te water en gedeel
t elijk in een vaartuig zijn, worden als één 
zegen beschouwd. 

III. Waar in dit reglement een tijdvak 
wordt aangeduid met de woorden: ,,van .. . . 
tot . . . . " worden de beide genoemde datums 
bij dat tijdvak inbegrepen. 

§ 2. Van de verboden stoffen, vischtuigen 
en vischwijzen. 

2. Het is verboden te visschen met gebruik
making van kokkelboonen, ongebluschte kalk, 
dynamietpatronen of andere vergiftige, be
dwelmende of ontplofbare stoffen. 

3. Het is verboden te visschen met : 
a. vaststaande steurnetten ; 
b. den harpoen, den elger, de aalschaar, zoo

mede alle andere vischtuigen, welke geëigend 
zijn d e visch te verwonden, met uitzondering 
van alle hoekwant; 

c. vischnetten, waarvan het netwerk " an 
meta,al is vervaardigd. 

4. 1. Het is .erboden: 
a. zalm- of elftdr ijfnetten vast te zetten of op 

korteren afstand van elkander uit te werpen, 
dan de dubbele lengte van het grootste net; 

b. op een zegenvisscherij met spil en een of 
meer vaste ophaalplaatsen meer dan twee netten 
tegelijk visscbende in het water te hebben, met 
dien verstande, dat een zegen met beide vleu
gels aan denzelfden oever toegehaald als niet 
visschende wordt beschouwd ; 

c. de rivier over meer dan de helft harer 
breedte, gemeten bij gewoon laag water in 
de kortste rechte lijn, van oever tot oever, te 
bezetten met een zalm- of elftsteek of met 

dere schuttingen van staken of rijshout, of 
met vaststaande netten, of met verschillende 
dezer inrichtingen. 

2. Als vaststaand net wordt beschouwd : 
a. ieder net, waarvan een of beide einden op 

den oever of aan een of meer stak.en of ankers 
in den rivierbodem bevestigd is ; 

b. ieder net, dat, zonder op den oever of in 
den rivierbodem bevestigd te zijn, meer dan 
15 minuten geheel of gedeeltelijk te water is 
zonder af te drijven. 

§ 3. Van het gebruik der vischtuigen en de 
eischen, waaraan deze moeten voldoen. 

5. Het is verboden te visscben met een 
ankerkuil, wanneer het daar voor gebruikt 
wordend vaartuig op een afstand van niet meer 
dan 50 M. is gaan liggen van een ander reeds 
geankerd liggend vaartuig, dat voor de anker 
kuilvisscherij gebruikt wordt. 

6. Het is verboden te visschen met : 
a. een zalm- of elftzegen of een zalm- of 

elftfuik, waarvan de maaswijdte kleiner is dan 
65 mM.; 

b. een spieringdrijfnet of een staand spiering
net, waarvan de maaswijdte kleiner is dan 
25 mM.; 

c. een spiering- of alverzegen, waarvan de 
maaswijdte kleiner is dan 20 mM. ; 

d. een zalm- of elftdr ijfnet, dat tusschen den 
houtreep en den loodreep breeder is dan·2.5 M. 
langs het garen der laddermazen gemeten ; 

e. schutwant, waarvan de maaswijdte kleiner 
is dan 80 mM. met dien verstande, dat op het 
Hollandsch diep boven de lijn, gaande van het 
kustlicht van Willemstad naar den havendam 
van umansdorp, niet mag worden gevischt 
met schutwant, waarvan de maaswijdte kleiner 
is dan 55 mM. ; 

/ . een zalm- of elftsteek, indien : 
1°. de palen en staken of rij zen van den 

steek of van iedere andere tot geleiding naar 
een of meer zalm- of elftfuiken dienende 
schutting minder dan 10 cM. en de dwars
verbindingen minder dan 20 cM. van elkander 
verwijderd zijn ; 

2°. de vaststaande netten, dienende tot ge
leidingen na11,r een of meer zalm- of elftfuiken, 
een kleiner maaswijdte hebben dan 14 cM. ; 

g. een reep of een beug, indien de wijdte 
van den bek der hoeken, zoo deze van weer
haken voorzien is, kleiner is dan 1 cM. ; 

h. een in de vorige letters niet genoemd 
vischnet, met uitzondering van d en kuil, de 
garnalenkor, het kruisnet, de aalkubbe en de 
aalfuik, waarvan de maaswijdte kleiner is dan 
55 mM. 

§ 4. Van de tijden gedurende welke niet 
gevischt mag worden. 

7. 1. Het is verboden te visschen: 
a. van 16 Maart tot 30 April op baars en 

snoek; 
b. van 

brasem, 
zeelt; 

23 April tot 31 Mei op barbeel, 
meun, sneep, snoekbaars, winde en 

c. van 23 April tot 30 Juni op karper; 
d. van 21 Juni tot 28 Februari op elft en fint; 
e. van 1 Juli tot 31 Augustus op steur ; 
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/. van 23 November tot 31 December op 
houting. 

2. Visschen, gedurende den daarvoor in 
het vorige lid vastgestelden gesloten tijd ge
vangen wordende, moeten onmiddellijk weder 
in het water worden vrijgelaten. 

.3. Als visschen, gevangen gedurende den 
daarvoor vastgestelden gesloten tijd, worden 
mede beschouwd die, welke gedurende dien 
tijd worden aangetroffen in het bezit van 
iemand, terwijl hij bezig is te visschen of zich 
te dien einde bevindt op of in de nabijheid van 
water, waarop dit reglement van toepassing is. 

8. Het is verboden te visschen : 
a. van 16 Augustus tot 15 October met de 

zalm- of elftzegen ; 
b. van 1 Juli tot 31 Augustus met het 

steurdrijfnet; 
c. van 23 April tot 14 September me, de 

spiering- of alverzegen, het spieringdrijfnet en 
het staand spieringnet ; 

d. van 1 April tot 31 Mei met den kuil, 
boe ook bevestigd ; 

e. van 23 April tot 31 Mei met a.lle overige 
viscbtuigen, met uitzondering van: 

1°. den aalkorf, de aalkubbe, de aalfuik, den 
aalreep, den hengel, de peur, de botbeug, de 
garnalenkor, het zalm- of elftdrijfoet, het 
fint- of houtingdrijfnet, de zalm- of elftfuik 
en het kruisnet ; 

2°. het schutwa~t, mits niet gebezigd op 
het Hollandscb diep boven de lijn, gaande 
van het kustlicht van Willemstad naar den 
havendam van Numansdorp. 

9. 1. Het is verboden te visschen van 1 Au
gustus tot 15 October met den kuil, hoe ook 
bevestigd, in het Rollandsch diep boven de 
lijn, gaande van het kustlicht van Willemstad 
naar den havendam van Numansdorp. 

2. Het bepaalde van het vorige lid is, 
wanneer het water aan de peilschaal te Keulen 
2.25 M.(= 38.09 M. + N.A.P.) of lager staat, 
niet van toepassing : 

a. op het gedeelte van het Hollandsch diep 
van de in het eerste lid genoemde lijn boven
waarts tot de lijn, gaande van den kop van 
den berm aan de benedenzijde van het ,Tan 
Colijnsgat naar het licht van de haven van 
de Klundert ; 

b. van 15 September tot 15 October op het 
gedeelte van het Hollandsch diep van de in 
letter a omschreven lijn bovenwaarts tot de 
lijn, gaande van het havenhoofd van Moerdijk 
naar het stoomgemaal van Strijensas, voor 
het visschen bij nachtebbe. 

10. 1. Onze Minister is bevoegd, met af
wijking van het in de drie vorige artikelen 

bepaalde, de tijdvakken, waarin op eenige 
vischsoort of met eenig vischtuig niet mag 
worden geviscb t, ten hoogste veertien dagen 
vroeger of later te doen ingaan of te doen 
eindigen. 

2. Do daaromtrent genomen beschikking 
wordt ten minste drie dagen, vóór zij in werking 
treedt, in de Staatscourant geplaatst. 

3. Het in het eerste lid van dit artikel 
bepaalde is n iet van toepassing op den in 
artikel 8, letter a, vastgestelden gesloten tijd 
voor het visschen met de zalm- of elftzegen. 

11. Het is verboden: 
a. met een zalm - of elftzegen of een zalm

of elftdrijfnet te visschen tusschen Zaterdag
avond zes uur en Zondagavond zes uur; 

b. een zalm- of elftfuik openstaande te water 
te hebben tusscben het tijdstip van het eerste 
laagwater na Zaterdagavond zes uur en het 
tijdstip van het tweede daaropvolgende laag
water. 

Een zalm- of elftfuik wordt slechts dan 
geacht niet open te staan, wanneer het einde 
van den niet aan de zijde van den bout zich 
bevindenden vleugel is vastgezet t egen den 
wel aan die zijde zich bevindenden vleugel. 

§ 5. Van het vervoer van vischtuigen. 

12. 1. Het is verboden vischtuigen, welke 
bij artikel 3 verboden zijn, zoomede die, welke 
niet aan de bij artikel 6 gestelde eischen vol
doen, op of in de nabijheid van wateren, 

· waarop dit reglement van toepassing is, op 
openbare wegen of voetpaden, of in een open
baar middel van vervoer, bij zich te hebben, 
te vervoeren of te doen vervoeren, tenzij droog 
en zoodanig verpakt of in zoodanigen toe
stand, dat zij niet voor dadelijk gebruik kunnen 
worden aangewend. 

2. In geval van overtreding van het be
paalde in het vorige lid door of vanwege den 
ondernemer van een openbaar middel van 
vervoer als zoodanig, zal deze niet worden 
vervolgd, mits door hem de naam en de woon
plaats van den afzender worden bekend ge
maakt, uiterlijk op de eerste aanmaning van 
den ambtenaar van het openbaar ministerie 
vóór het uitbrengen der dagvaarding en bij 
aannemelijk maakt, dat hij bij het begaan 
der overtreding te goeder trouw was. 

13. 1. Het is verboden op eenig water, 
waarop dit reglement van toepassing is, ge
oorloofde vischtuigen te ver voeren of te doen 
vervoeren, anders dan in een openbaar middel 
van vervoer , of op of in de nabijheid van 
zoodanige wateren geoorloofde vischtuigen bij 
zich te hebben. 
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Dit verbod geldt niet : 
a. wanneer het gebruik der vischtuigen in 

het water waarop of in welks nabijheid zij 
worden aangetroffen, op dat tijdstip niet ver
boden is ingevolge het bepaalde in artikel 8, 
en degene, die de vischtuigen vervoert of hij 
zien heeft, kan aantoonen, dat hij in dat water 
tot visschen bevoegd is ; 

b. wanneer degene, die de vischtuigen ver
voert of bij zich heeft, kan aantoonen, dat hij 
op weg is naar water, waarin op dat tijdstip 
het gebruik dier vischtuigen niet verboden is 
ingevolge het bepaalde in artikel 8, en waarin 
hij tot visschen bevoegd is, of zich vandaar 
naar huis begeeft. 

2. Het bepaalde in het vorige lid is niet 
van toepassing op den hengel. 

§ 6. Van de maat op de visch. 

14. 1. De maat, welke op de nagenoemde 
vischsoorten wordt gesteld, bedraagt als volgt: 

a. voor aal of paling 25 cl\1. ; 
b. baars 18 ,, , 
c. barbeel 
d. bot 
e. brasem 
/. houting 
g. karper 
h. meun 
i. sneep 
k. snoek 
l. snoekbaars 

m. steur 
n. 
0. 

p. 

winde 
zalm 
zeelt 

40 
" 

; 

20 
20 

" 
; 

25 
35 
25 

" ; 
25 

" ; 
40 

" 
; 

40 
" 

; 

150 
" 

; 

25 
" : 

40 
" 

; 
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2. Onder maat wordt verstaan de lengte 

van den visch, gemeten van de punt van den 
snuit tot het uiteinde van de staartvin. 

3. Visscben, beneden de in het eerste lid 
gestelde maat gevangen wordende, moeten 
onmiddellijk weder in het water worden vrij
gelaten . 

§ 7. Straf-, ove1·gangs- en slotbepalingen. 

15. 1. De schippers van visscbersvaartuigen 
zijn verplicht bij te draaien, zoodra zij daartoe 
door de ambtenaren, belast met het opsporen 
van de bij en krachtens de Visscberijwet 
strafbaar gestelde feiten, worden aangemaand. 

2. Als zoodanige aanmaning geldt het 
bijscben of zwaaien van een witte vlag of het 
aanroepen. 

16. Overtreding van de bepalingen van dit 
reglement wordt gestraft a ls volgt: 

a. met hechtenis van ten hoogste één maand 
of geldboete van ten hoogste honderd vijfüg 

gulden, de overtreding van de artikelen 2, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 en 14, derde lid; 

b. met hechtenis van ten hoogste veertien 
dagen of geldboete van ten hoogste vijf en 
zeventig gulden, de overtreding van de ar
tikelen 3 en 15 ; 

c. met geldboete van ten hoogste honderd 
gulden, de overtreding van artikel 12, eerste lid. 

17. 1. Gedurende vier jaren na het in werking 
treden van dit reglement is het geoorloofd te 
visschen met vischtuigen, met een kleiner 
maaswijdte dan in artikel 6 is bepaald, mits 
zij voldoen aan de vereischten, vastgesteld 
bij het voor het water, waarin gevischt wordt 
tot voornoemd tijdstip van kracht zijnde 
reglement, ter uitvoering van artikel 9 der 
Jagtwet. 

2. Gedurende dat tijdvak worden in ieder 
der provinciën Zuidholland en Noordbrabant 
voor de toepassing van artikel 12, eerste lid, 
de vischtuigen, 1velb.er mazen aan de in het 
vorige lid bedoelde vereischten voldoen, geacht 
aan de bij artikel 6 gestelde eischen te be
antwoorden. 

3. F. et bepaalde in het eerste en tweede 
lid van dit artikel geldt niet voor vischzegens 
met een kleiner maaswijdte dan 35 mM. 

18. 1. In afwijking van het bepaalde in ar
tikel 6, letter g, is het gedurende drie maanden 
na het in werking treden van dit reglement 
geoorloofd te visschen met een in dat artikel 
bedoelde reep of beug, waarvan de wijdte van 
den bek der hoeken minder dan 1 cM. bedmagt. 

2. Gedurende dat tijdvak worden voor de 
toepassing van artikel 12, eerste lid, reepen 
of beugen, als in het vorige lid bedoeld, geacht 
aan de bij artikel 6, letter g, gestelde maat 
te voldoen. 

19. In afwijking van het bepaalde in ar
tikel 14, eerste lid, wordt, ook voor de toe
passing van het derde lid van dat artikel, 
gedurende twee jaren na het in werking treden 
van dit reglement, de maat op de nagenoemde 
vischsoorten gesteld als volgt : 

voor baars. 15 cM. ; 
bot . 16 ,, , 
meun 20 ,, , 
sneep 20 ,, , 
snoek 315 ,, , 
snoekbaars . 35 ,, . 
winde . . . 20 ,, , 
zeelt. . . . 18 " 

20. l._ Het bepaalde in de vorige artikelen 
is niet van toepassing op de deelnemers aan 
onderzoekingen, ingesteld op last of met goed
vinden van Onzen Minister. 

2. Door het districtshoofcl. kan onder de 
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noodige voorwaarden tot het voorkomen van 1 

misbruik schriftelijk ontheffing worden ver
leend van het bepaalde in de artikelen 2, 3, 6, 
lett ers ar-----c en e-h, 7, 8, letters b-e, 9, 12, 
13 en 14, lid 3, in het belang van de weten
schap, de -vischteelt en de voeding van dieren 
in dierentuinen. 

3. De aanvrager kan van eene door het 
districtshoofd voorwaardelijk verleende of ge
weigerde ontheffing binnen veertien dagen 
schriftelijk in beroep komen bij Onzen Minister, 
wiens met redenen omkleede beslissing aan 
den aanvrager wordt medegedeeld. Eene be
slissing in beroep, waarbij wordt afgeweken 
van die, waa-rtegen beroep is ingesteld, treedt 
in de plaats daarvan. 

21 . Dit reglement kan worden aangehaald 
onder den titel : ,,Zuidhollandscbe stroomen
vissch erijregle ment''. 

Onze Minister van Landbouw, Nij verheid 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk 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 26sten Juni 1911. 
(get. ) WI LHELMIN A. 

De Min. van L andbouw, Nijverheid en Handel, 
(get.) A. S. TALMA. 

( Uitgeg. 29 J uni 1911.) 

26 Juni 1911. BESLUIT, tot vaststelling van 
een Reglement voor de visscherij in de 
Z eeuwsche stroomen (Zeeuwsche stroomen
visscherijreglement). S. 164. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 28 April 
1911, n°. 2562, afdeeling Nijverheid ; 

Gelet op de Vissctierijwet (wet van 6 Oc
tober 1908, S taatsblad n°. 3Ü ), op Ons besluit 
van 15 April 1911 (Staatsblad n°. 117), tot 
vast stelling van de grenzen tusschen kust- en 
binnenvisscherij en tusschen de wateren, 
waarin kustvisscberij wordt uitgeoefend, en 
op het Reglement betreffende de uitoefening 
van het recht der visscherij en van den visch
handel op 20 Mei 1843 tusschen Nederland 
en België vastgesteld, ter uitvoering van ar
tikel 9 van het tractaat tusschen beide landen 
gesloten op 19 April 1839 en behoorende bij 
het Koninklijk besluit van 9 September 1843 
(Staatsblad n°. 45) en gewijzigd bij de ver 
klaring van 27 Ji'ebruari 1890, afgekondigd 
bij Koninklijk besluit van 1 :Maart 1890 
(Staatsblad n°. 29) ; 

1911. 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 Juni 1911, n°. 24); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 24 Juni 1911, 
n°. 3835, afdeeling · Nijverheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met ingang van den dag, waarop de Vis

scherijwet in werking t reedt, vast te stellen 
het hieronder volgende : 

REGLEMENT voor de visscherij in de 
Zeeuwsche stroomen. 

§ 1. Van de consenten. 

Art. 1. Hij, die, tenzij met den hengel, 
vischt in de Zeeuwsche stroomen, moet voor
zien zijn van een door het bestuur afgegeven 
consent en dit op de eerste aanvrage aan de 
ambtenaren, belast met het toezicht op de 
naleving van dit reglement, vertoonen. 

2. Ter plaatse waar de Staat geen eigen
d om, noch vischrecht heeft, moet ieder, die 
er vischt, bovendien voorzien zijn van een 
schriftelijk bewij s van den eigenaar of recht
hebbende, overeenkomstig het vorig artikel 
te vertoonen. 

3. 1. E r zijn twee soorten van consenten : 
groote, geldig voor een jaar, kostende / 5 ; 
kleine, geldig voor ten hoogs te twee achter-

eenvolgende halfjaren, kostende / 0.25 per 
halfjaar. 

2. Groote consenten gaan in met den dag 
na dien der uitgifte, tenzij de aanvrager den 
eersten dag eener volgende maand als dag 
van ingang opgeeft. 

3. Kleine consenten gaan in met den dag 
van uitgifte. 

4. Groote consenten, ingaande in den loop 
van een maand, eindigen met den laatsten 
dag der elfde daarop volgende maand. 

4. 1. Een groot consent geeft aan den houder 
of, bij diens afwezigheid aan zijne daarop 
vermelde vervangers, het recht om alle vis
scherij uit te oefenen, en wel, als zij met vaar
tuig geschiedt, met behulp van de aan boord 
zijnde bemanning en anders van de in zijn 
dienst zijnde, hem vergezellende werklieden. 
De bemanning en de werklieden moeten vol
doen aan de voor waarden in artikel 5 gesteld. 

2. Voor het rapen van schelpdieren of 
kreukels op niet in uitsluitend gebruik gegeven 
vischplaatsen wordt voor ieder persoon af
zonderlijk een consent vereischt. 

3. Een klein c_onsent geeft alleen de be
voegdheid om zonder vaartu ig of vaste in
richting de visscherij uit t e oefenen ; het lv.at 
geen vervanging toe. 

16 
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5. Consenten worden alleen afgegeven : 
a. aan hen, die volgens de wet ingezetenen 

van het Koninkrijk der Nederlanden zijn; 
b. aan ingezetenen van het Koninkrijk België, 

doch slechts voor de wateren, bedoeld in ar
tikel 1 van het Reglement betreffende de uit
oefening van het recht der visscberij en van 
den vischhandel op 20 Mei 1843 tusschen 
Nederland en België vastgesteld, ter uitvoering 
van artikel 9 van het tractaat tusschen beide 
landen gesloten op 19 April 1839 en behoorende 
bij het Koninklijk besluit van 9 September 
1843 (Staatsblad n°. !5), welk Reglement is 
gewijzigd bij de verklaring van 27 Februari 
1890, afgekondig'd bij Koninklijk besluit van 
l Maart 1890 (Staatsblad n°. 29). 

6. 1. Aan hen, die tot gevangenisstraf van 
drie jaren of meer, of wegens diefstal, wegens 
heling of wegens verduistering van visch of 
vischtuig, of wegens medeplichtigheid aan of 
poging tot die rr...isdrij ven veroordeeld zijn, 
wordt een groot consent geweigerd gedurende 
drie jaren na het ondergaan der straf. 

2. Groote consenten worden geweigerd aan 
personen jonger dan 18 jaren. 

7. Consenten kunnen geweigerd worden aan: 
1 °. personen, die wegens overtreding van 

dit reglement of van het vorige reglement, 
behoord hebbende bij het Koninklijk besluit 
van 17 Augustus 1900 (Staatsblad n°. 149), 
veroordeeld zijn, gedurende een jaar nadat 
het vonnis dier veroordeeling onherroepelijk 
is geworden ; 

2°. personen, die wegens het visschen met 
de kor, de slagrijf of eenig ander werktuig op 
een verboden afstand, uit dijken, oeverwerken, 
hoofden of andere kunstwerken veroordeeld 
zijn, binnen het jaar nadat een veroordeeling 
wegens gelijke overtreding onherroepelijk is 
geworden, gedurende denzelfden termijn als 
sub 1°.; 

3°. personen, die de visscherij uitoefenen in 
vereeniging met of door tusschenkomst van 
veroordeelden wegens een der misdrijven in 
art. 6 genoemd, binnen een jaar nadat deze 
hun straf hebben ondergaan ; 

4°. personen, die het bestuur van de uit
oefening der visscherij meent t e moeten weren 
in Bet belang van de veiligheid der visscherijen 
of van des Staats rechten. 

8. Consenten, reeds afgegeven aan per
sonen, wien uit kracht der bovenstaande be
palingen geen consent mag uitgereikt worden, 
moeten, en die afgegeven aan personen, wien 
een consent kan geweigerd worden, kunnen 
door het bestuur worden ingetrokken. 

9. 1. Aanvragen om consenten worden ge-

richt aan den secretaris-penningmeester, aan 
een der bestuursleden of aan door het bestuur 
aangewezen personen. 

2. Ingezetenen van België kunnen hunne 
aanvragen ook richten aan den agent t e Bath, 
bedoeld in artikel 4 van het onder b van ar
tikel 5 genoemde R eglement. 

10. 1. Groote consenten bevatten : 
a. naam, voornaam en woonplaats van den 

consenthouder; 
b. naam, voornaam en woonplaats van één 

of twee vervangers, zoo die verlangd worden ; 
c. indien de consenthouder de visscherij met 

vaartuig wenscht uit te oefenen, de soort van 
het vaartuig, het letterteeken en nummer, 
bedoeld in artikel 15 van dit reglement, of, 
voor het geval dat het vaartuig bestemd is 
v.oor de wat eren, begrepen in artikel 1 van 
het onder b van artikel 5 genoemde Regle
ment, den naam, het letterteeken en het 
nummer, bedoeld bij -de artikelen 6 tot en rnét 
11 der internationale overeenkomst tot regeling 
van de visscherij op de Noordzee, den 2den 
Mei 1882 te 's Gravenhage gesloten ; 

d. begin en einde van bet jaar, waarvoor 
het geldt. 

2. Kleine consenten houden in : 
naam, voornaam en woonplaats van den 

consenthouder en den tijd, waarvoor het 
consent geldig is. 

11. 1. Ingeval de houder zijn consent naar 
het oordeel van het bestuur ten gevolge van 
overmacht heeft verloren, is het bestuur be
voegd hem kosteloos een duplicaat uit te 
reiken, welk duplicaat van gelijke waarde is 
als het oorspronkelijke. 

2. Het draagt aan het hoofd de woorden : 
,,duplicaat ter vervanging van het oorspron
kelijke". 

12. 1. Op verzoek van de erfgenamen van 
den consenthouder schrijft de voorzitter het 
consent kosteloos over ten name van één der 
erfgenamen, of van diens voogd, mits de 
persoon te wiens name het consent zal worden 
gesteld, de vereiscbten bezitte, noodig ter 
verkrijging van eenzelfde consent. 

2. Onder hetzelfde voorbehoud wordt gelijke 
overschrijving gedaan bij eigendomsovergang 
van een vaartuig ten name van den nieuwen 
eigenaar , of bij verandering van den zet
schipper, ten name van den nieuwen. 

13. De bepalingen van artikel 5 tot en 
met artikel 9 gelden ook ten opzichte van de 
in artikel 10 bedoelde vervangers. Deze laatsten 
moeten ingezetenen zijn van hetzelfde land 
als de houder van het consent. 

14. 1. Zijn niet bij de afgüte van een groot · 
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consent daarop een of twee vervangers, of 
het onder c van artikel 10 bedoelde letter
teeken en nummer vermeld, zoo kan die ver
melding alsnog door den secretaris-penning
meester, den voorzitter of door een der leden 
van het bestuur geschieden. 

2. Op dezelfde wijze kan de doorhaling 
geschieden van den naam van een vervanger 
met in de plaatsstelling van dien van een 
anderen vervanger. 

3. Het is aan ieder ander verboden iets 
op de consenten te veranderen, bij te voegen 
of door te halen, of van een consent, waarin 
dit een of ander is geschied, gebruik te maken. 

§ 2. Van letterteekens en nummers. 

15. l. Elk Nederlandsch visschersvaartuig 
moet het le~terteeken voeren, dqor Onzen Mi
nister bepaald en in de Staatscourant bekend 
gemaakt, en het nummer van inschrijving in 
het door den burgemeester der gemeente, 
waar het vaartuig thuis behoort, daartoe be
stemde register. 

2. Het letterteeken en het nummer van 
het vaartuig moeten staan ter wederzijde 
van den boeg, 8 tot 10 centimeters onder 
het potdeksel, tenzij het boord van het vaar
tuig niet genoeg ruimte onder het potdeksel 
aanbiedt of het vaartuig geen potdeksel heeft, 
in welke gevallen het letterteeken en het 
nummer hooger of op den bovenboei worden 
gepla;atst. 

3. Het letterteeken en het nummer moeten 
geschilderd zijn in witte olieverf op een zwarten 
grond en de navolgende afmetingen hebben: 

voor vaartuigen met een bruto inhoud van : 
42,45 M3• of meer, hoog 45, dik 6 cM. 
16 tot 42,45 M3

• 25, ,, 4 " 
beneden 16 " 10, ,, 2 " 

·4_ Dezelfde letterteekens en nummers moe
ten in olieverf geschilderd zijn aan weerszijden 
in het midden van het gaffelzeil 30 cM. boven 
den hoogsten rifband. Zij worden op witte 
zeilen en op zeilen, die de oorspronkelijke 
kleur van het zeildoek hebben, in zwarte verf 
geschilderd ; op zeilen van andere dan de 
evengenoemde kleuren, in witte verf. 

5. Het letterteeken en het nummer op de 
zeilen moeten de navolgende afmetingen 
hebben: 

voor vaartuigen met een bruto inhoud van : 
42,45 M3• of meer, hoog 60, dik 8 cM. 
16 tot 42,45 M3

• 40, ,, 6 " 
beneden 16 " 25, ,, 4 " 
6. Een stoomvaartuig moet het letterteeken 

en het nummer, behalve ter wederzijde van 
den boeg, in witte olieverf op eenzwartengrond 

voeren ter hoogte van 30 en ter dikte van 
4 centimeters op een ijzeren band, die op 
twee derde van de hoogte van den schoorsteen 
bovendeks, aan den schoorsteen met een 
tusscbenruimte van 5 centimeters is vast
geklonken. 

7. Een roeiboot, die bij een visschers
vaartuig behoort, moet het letterteeken en 
het nummer voeren van dat vaartuig. 

8. De in de vorige leden genoemde getallen 
geven de kleinste afmeting aan, die de letter
teekens en nummers mogen hebben. Zij moeten 
op den boeg zooveel grooter genomen worden, 
als de beschikbare ruimte toelaat. Do letters 
en cijfers moeten goed gevormd en duidelijk 
zichtbaar zijn. Hun onderlinge afstand mag 
niet kleiner dan 10 centimeters, de afstand 
tusschen het letterteeken en het nummer niet 
kleiner dan 25 centimeters zijn, of wat de 
letters en cijfers aan den schoorsteen betreft, 
zooveel kleiner als in verband met de beschik
bare ruimte noodig is. 

9. De vorige leden van dit artikel zijn 
niet van toepassing op de vaartuigen, die ook 
voor de zeevisscherij worden gebruikt. Die 
~aartuigen moeten het letterteeken en nummer 
voeren overeenkomstig het bepaalde in de 
overeenkomst tot regeling van de politie der 
visscherij in de Noordzee buiten de territoriale 
wateren, den 6den Mei 1882 tusschen Neder
land, België enz. gesloten en gewijzigd 1~ij de 
verklaring van 1 Februari 1889. 

10. Elk Belgisch visschersvaartuig moet 
voor het bevaren of bevisschen van de wateren, 
bedoeld in artikel l van het onder b van ar
tikel 5 van dit besluit genoemde Reglement 
voorzien zijn overeenkomstig elks consent van 
de merkteekenen, die elk vaartuig voeren 
moet ingevolge de artikelen 6, 7, 8 en 9 van 
de in het vorige lid genoemde overeenkomst. 

16. l. De visschersvaartuigen mogen geene 
andere letterteekens of nummers voeren dan 
die, welke zij naar de voorafgaande bepalingen 
moeten voeren. 

2. Het is verboden het letterteeken of het 
nummer uit te wisschen, te veranderen, on
duidelijk of onkenbaar te maken, te teeren, 
te tanen of te besmeren, te bedekken of te 
verbergen, door welk middel ook, of het ver
minkt, onduidelijk, geteerd, getaand, besmeerd, 
onherkenbaar of verborgen te voeren. 

§ 3. Van de rl!{Jeling der visscherij. 

17. 1. Op plaatsen in uitsluitend gebruik 
gegeven, is aan anderen dan den rechthebbende 
en den houders van zijne gedrukte of met 
inkt geschreven vergunning alle visscherij 

16'-' 
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verboden, mits die plaatsen zijn afgezet met 
over dag duidelijk zichtbare boeien of bakens. 

2. Deze vergunning moet aan de ambte
naren, met het toezicht op de naleving van 
dit reglement belast, op de eerste aanvrage 
worden vertoond. 

18. Het is aan anderen dan den recht
hebbende en den houders van zijn in het voor
gaande artikel bedoelde vergunning verboden : 

1°. zich te bevinden binnen de vleugels van 
weeren, fuiken en daarmede in verband staande 
schuttingen of zich te bevinden op in uit
sluitend gebruik gegeven plaatsen ; 

2°. voor de visscherij bestemde inrichtingen 
ongeschikt te maken voor de vangst of te 
beschadigen. 

19. Het is verboden op· een in uitsluitend 
gebruik gegeven plaats : 

a. zich met een andere stoom- of motorboot 
aan den grond te laten vallen of voor anker 
te komen dan met die, welke door of van wege 
den rechthebbende voor de visscherij wordt 
gebruikt; 

b. zich met een stoom- of motorboot aan 
den grond te laten vallen of voor anker te 
komen op minder dan op 25 M. uit de grenzen 
van de aan een ander in uitsluitend gebruik 
gegeven plaats ; 

c. met een schroefstoom- of motorboot te 
visscben, op welker voor- en achtersteven de 
diepgang niet met duidelijke cijfers is aan
gegeven, of de schroef in beweging te brengen, 
voordat ten minste 30 cM. water onder het 
diepst stekend gedeelte van het vaartuig is ; 

d. koolasch of eenig opgehaald vuilnis buiten 
boord te laten of over boord te werpen of te 
laten vallen ; 

e. de tot afbakening dienende bakens of 
boeien te beschadigen, om te halen, omver 
te varen of van hun plaats te verwijderen ; 

/ . van een half uur na zonsondergang tot 
een half uur vóór zonsopgang te korren of 
schelpdieren te rapen. Deze bepaling is niet 
toepasselijk op het opvisschen van voor het 
verkrijgen van aanslag te water gebrachte 
pannen of van kweekbakken. 

20. 1. Het is verboden voor na te noemen 
visscherijen andere netten of ander vischtuig 
te _gebruiken, op de in uitsluitend gebruik 
gegeven plaatsen voorhanden te hebben of 
aan boord van het vaartuig of van de daarbij 
behoorende roeiboot te hebben dan de na
volgende: 

a. voor de botvisscherij : de weer met fuik, 
het schutnet, het praamnet, het staande botnet, 
de botfuik, waarvan de mazen ten minste 
8 cM. wijd moeten z(jn en de bothaken ; 

b. voor de scharvisscherij : de scharkor, waar
van de mazen ten minste 8 cM. wijd moeten zijn; 

c. voor de wijting- (molenaar) visscherij: de 
zegen of het sleepnet en de fuik, waarvan de 
mazen ten minste 2 cM. wijd moeten zijn; 

d. voor de spieringvisscherij : de zegen, 
waarvan de mazen ten minste 2 cM. wijd 
moeten zijn, het spieringdrijfnet, waarvan de 
boezemmazen, of bij ontbreken van ladder . 
mazen, de mazen ten minste 25 mM. wijd 
moeten zijn en de ankerkuil, waarvan de mazen 
van den staart ten minste 13 mM. wijd moeten 
zijn, en de leggers van het raam niet langer 
dan 8 M. mogen zijn ; 

e. voor de garnal,envisscherij : het stootnet 
en de garnaalkor , waarvan de mazen over 
1/ 8 van de lengte van het net ten minste 25 mM. 
wijd moeten :z;ijn, en over de andere 2/ 3 ten 
minste 15 mM.; 

f. voor de haringvisscherij : de baringw_eer 
met fuik, waarvan het hout met tusschen
ruimte van ten minste 1 cM. moet geplaatst 
zijn, en het sleepnet ; de mazen van de fuik 
en van het sleepnet moeten ten minste 3 cM. 
wijd zijn; 

g. voor de sprot- (schardijn) visscherij: de 
schardijnkuil, waarvan de mazen ten minste 
15 mM. wijd moeten zijn, de ankerkuil, waar
van de mazen van den staart ten minste 
13 mM. wijd moeten zijn, en de leggers van het 
raam niet langer dan 8 M. mogen zijn en de 
aaskuil, waarvan de mazen van den staart 
ten minste 13 mM. wijd moeten zijn en de 
houten van het raam niet langer mogen zijn 
dan 2½ M.; 

h. voor de ansjovisvisscherij : de weer met 
fuik, waarvan de mazen ten minste 15 mM. 
wijd moeten zijn, en het sleepnet en het 
staande want, waarvan de mazen ten minste 
dezelfde wijdte moeten hebben ; 

i. voor de hardervisscherij : het sleepnet en 
het staand hardernet, waarvan de marnn 
ten minste 8 cM. wijd moeten zijn; 

k. voor de palingvisscherij : de fuik en het 
kruisnet, waarvan de mazen ten minste 15 mM. 
wijd moeten zijn; de aalreep, waarvan de 
bek van de haken ten minste 1 cM. wijd moet 
zijn, de welie, de paling- of aalkorf, de peur 
en de aalkubbe, waarvan de ma.zen ten minste 
12 mM. wijd moeten zijn en de hoepelwijdte 
ten hoogste 35 cM. mag zijn ; 

l . voor de rogvisscherij : de rogkor en het 
schutnet of staand rognet, waarvan de mazen 

. ten minste 25 cM. wijd moeten zijrr; 
m. voor de krabbenvisscherij : de krab ben

beugels; 
n. voor de kreeftenvisscherij : de kreeften-
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korven, voorzien van een trechtervormige 
opening en waarvan de mazen van het net 
of van het metaalgaas een middellijn van ten 
minste 5 cM. moeten hebben. 

2. Het bestuur kan in bijzondere gevallen 
voo~ wetenschappelijk onderzoek of anders
zins, gedurende een bepaalden termijn, ver
gunning geven tot het gebruiken van ander 
vischtuig. 

21. 1. Het is verboden voor de oester- en 
mosselvisscherij andere netten of ander visch
tuig te gebruiken of aan boord van het vaar
tuig of van de daarbij behoorende roeiboot 
te hebben dan de handrijf, de slagrijf en de kor. 

2. Dit verbod is niet toepasselijk op de 
visscherij en cultuur van schelpdieren op de 
in uitsluitend gebr uik gegeven plaatsen. 

22. Het is verboden oesters, uit de Zeeuw
sche stroomen afkomstig en voor de consumtie 
bestemd, te verzenden of af te leveren, tenzij 
voorzien van een certificaat van onbesmetheid, 
afgegeven door het bestuur. 

23. 1. Het is verboden bij zich te hebben 
of in een vaartuig, bun of kaar voorhanden 
te hebben visschen, die beneden de navolgende 
maat of het navolgende gewicht zijn : 

aal of paling 25 cM. ; 
bot 20 cM.; 
schar en schol 16 cM.; 
harder ½ kilogram ; 
tong 20 cM.; 
zalm 40 cM.; 
steur 150 cM. ; 
oesters 6 cM. op de smalste zijde gemeten ; 

mossels 4 cM. ; 
kreeften 11 cM., gemeten van de punt van 

den voorhoofdshoorn tot den boven achterrand 
van het borststuk. 

2. Hetzelfde geldt voor kreeften, die met 
eieren bezet zijn. 

3. O~der maat wordt, behalve voor oesters, 
mossels en kreeften, verstaan de lengte van 
den visch, gemeten van de punt van den snuit 
tot het uiteinde van de staartvin. 

4. Ten opzichte van oesters en mossels is 
het in het eerste lid gestelde verbod niet toe
passelijk op die, afkomstig van in uitsluitend 
gebruik gegeven plaatsen, benevens voor 
mossels, afkomstig van voor de openba-re 
visscherij opengestelde mosselbanken en voor 
mossels en kreeften, van elders voor de teelt 
aangevoerd. 

5. In afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid, wordt ook voor de toepassing van 
artikel 25 de maat op bot gedurende twee jaren 
na het in werking treden van dit reglement 
op 16 cM. gesteld. 

24. Het is verboden de nagenoemde vis
scherijen uit te oefenen of de daarin vermelde 
vischsoorten bij zich te hebben of in een vaar
tuig, bun of kaar voorhanden te hebben ge
durende den hieronder volgenden tijd: 

1 °. de bot- of hardervisscherij tusschen 
15 November en 15 Maart; 

2°. de ansj ovisvisscherij tusschen 1 Juli en 
l April; 

3°. de oestervisscherij tussohen 15 Maart 
en 1 October, elders dan op in uitsluitend 
gebruik gegeven plaatsen ; 

4°. de kreeftenvisscherij tusschen 15 Juli en 
1 31 Maart; 

5°. de wulkenvisscherij tusschen 15 Maart 
en 1 October. 

25. Visch, waarop een der verbodsbepa
lingen van de vorige artikelen van toepassing 
is, gevangen wordende, moet onmiddellijk weder 
te water worden geworpen. 

26. 1. Door het bestuur worden jaarlijks bij 
publicatie en advertentie bekend gemaakt de 
mosselbanken, die voor de openbare visscherij 
worden opengesteld . De sluiting wordt op 
dezelfde wijze bekend gemaakt. 

2. Mosselbanken, die niet aan den Staat 
behooren, kunnen door het bestuur, op verzoek 
van belanghebbenden, gedurende zekeren ter
mijn worden opengesteld ter bevissching door 
de eigenaren of de houders van hunne ver
gunning. 

27. Het is verboden: 
1 °. schelpdieren te visschen (kreukels zijn 

hieronder niet begrepen) op niet door het 
bestuur als voor de openbare visscherij open
gesteld bekend gemaakte mosselbanken van 
den Staat, of op aan particulieren toebehoorende 
mosselbanken, waarvan de bij ar tikel 26, 
2de lid, bedoelde openstelling niet heeft 
plaats gehad ; 

20. iets te doen , waardoor de op die banken aan 
wezige schelpdieren kunnen beschadigd worden 

28. Gedurende den tijd dat eenige vis
scherij of in het algemeen of op bepaalde plaat
sen, gesloten of verboden is, mogen ter plaatse, 
waar die sluiting of dat verbod toepasselijk 
is, geen vaste inrichtingen gesteld of netten 
of andere vischtuigen te water of aan boord 
zijn, welke dienen kunnen voor die gesloten 
of verboden visscherij en kunnen de vaste 
inrichtingen door of vanwege het bestuur op 
kosten van den nalatige worden opger uimd 
en de netten verwijderd. 

29. Het is verboden : 
a. in de stroomrichting voor weeren op 

minder dan 1000 meters afstand met schutnet 
of bardernetten te visschen ; 
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b. botnetten te zetten binnen den afstand 
van 500 M. en bot te rapen binnen den afstand 
van 50 M. van door een ander geplaatste 
botnetten; 

c. de visscherij uit te oefenen met weeren 
zonder fuik ; 

d. te visschen met een kor, die, al of niet 
bezwaard, meer weegt dan 35 K.G. ; 

e. tijdens mist met een kor of rijf de oester
of mossel v-isscherij uit t e oefenen ; 

/ . gevangen zeesterren over boord te werpen 
of te doen vallen. 

30. 1. Het plaatsen, hebben van, of visschen 
met vaste inrichtingen is verboden aan ieder, 
die daartoe niet van het bestuur vergunning 
heeft verkregen of de daarin gestelde voor
waarden niet in acht neemt. De vergunning 
wordt telkens voor niet langer dan een jaar 
verleend . 

2. Het bestuur is bevoegd de inrichtingen, 
die zonder zijne vergunning geplaatst zijn, 
of die binnen acht dagen na het eindigen van 
den termijn niet of niet geheel zijn weggeruimd, 
op kosten van den nalatige te doen opruimen. 

31. 1. Het is verboden, oesters van vreemden 
oorsprong in de Zeeuwsche stroomen t e brengen 
of te hebben, tenzij na vooraf verkregen ver
gunning van het bestuur. 

2. Worden ze aangetroffen en door de be
trokken gebruikers der vischplaats niet dadelijk 
na aanzegging daartoe opgeruimd, dan zal 
het bestuur ze op hunne kosten kunnen doen 
verwijderen. 

32. 1. De gebruikers van in uitsluitend ge
bruik gegeven plaatsen en bij ontstentenis van 
deze de pachters of concessionarissen, zijn ver
plicht hunne perceelen ten genoegen van het 
bestuur af te bakenen en die afbakening, in
zonder½eid de nummer- en letterpa!en, met 
koperen plaa~jes, in goeden toestand te onder
houden. 

2. Indien zij, in gebreke zijnde, niet binnen 
veertien dagen na daartoe door of vanwege 
het bestuur te zijn aangemaand, in het ont
brekende voorzien, is dit bevoegd zulks op 
hunne kosten te doen. 

33. Het is den gebruiker verboden wanneer 
de afbakening van een hem in uitsluitend 
gebruik toekomend perceel in het ongereede 
is geraakt, op dat perceel te visschen of te doen 
visschen, voordat de afbakening is hersteld . 

34. De vaartuigen_ gebruikt tot bewaking 
van in uitsluitend gebruik gegeven plaatsen, 
moeten voldoen aan de eischen bij artikel 15 
voor visschersvaartuigen gesteld. 

85. De weervisschers zijn verplicht : 
a. van iedere weer die des ~ondags niet 

bevischt wordt, het fuikgat ten minste 50 cM. 
hoog van den bodem open te laten ; 

b. voor elk tij , dat zij de weer niet bevisschen 
de fuik te verwijderen en de horde in het fuikgat 
ten minste 50 cM. op te schorten. 

§ 4. Algemeene bepalingen. 

36. In dit reglement wordt verstaan : 
a. onder de "wijdté eener maas" de lengte 

van de zonder bijzondere krachtsinspanning 
gestrekte maas tusschen haar eindknoopen, 
nat gemeten. Ook na de krimping van het net 
moeten de mazen de voorgeschreven wijdte 
hebben; 

b. onder "visch" mede alle eetbare week
en schaaldieren ; 

c. onder "visschen" ook het met de hand 
of met een werktuig rapen, scheppen of be
machtigen van visch op drooggevallen gronden 
of in ondiep water, het uitzaaien of bewerkeu 
van oesters en mossels, het te water brengen 
of hebben en het lichten of ophalen van visch
netten, korren of andere vischtuigen en van 
pannen of andere verzamelaars van oesterbroed 
(met uitzondering van het te water brengen 
van schelpen voor de oestercultuur) en het 
bezigen van vaste inrichtingen om visch te 
vangen; 

d. onder "oesters" en "mossels" deze week
dieren van elken leeftijd en van elke afmeting, 
hieronder begrepen zoogenaamd oesterbroed 
en mosselzaad ; 

e onder " vaste inrichtingen" : 
1°. weeren, voor de vangst van welke 

vischsoort ook gebezigd ; 
2°. inrichtingen voor de teelt van schelp

dieren; 
3°. in het algemeen alle netten en andere 

inrichtingen, voor de vangst van welke visch
soort ook gebezigd, die niet op eene of andere 
wijze worden voortbewogen, uitgezonderd het 
schutwant voor de bot- en hardervangst, de 
schardijnkuil, de aalkorf, de aalkubbe, de 
hengel en de peur ; 

/. onder "visschersvaartuig", ieder vaartuig, 
dat hij het visschen gebezigd wordt of gewoon
lijk daar voor gebruikt wordt; 

g. onder "in uitsluitend gebrnik gf!.{}even 
pl,aatsen", plaatsen, door den Staat verpacht, 
of in concessie gegeven en plaatsen door 
andere eigenaars in gebruik gegeven, verpacht 
of bij hen in eigen beheer ; 

wijders zoodanige Staatsvischplaatsen, die 
bij openbare aankondiging van het bestuur 
,erklaard zijn door of voor den Staat ten 
behoeve van onderzoekingen of proefnemingen 
tijdelijk te zullen worden gereser veerd ; 
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h. onder "mosselbanken" in de artikelen 26 
en 27 de zoogenaamde mosselzaadbanken; 

i. onder "Zeeuwsche Stroomen", de buiten
waarts van den kreukelberm der dijken gelegen 
tot de Zeeuwsche Stroomen behoorende wa
teren, alsmede de daaraan gelegen open havens 
en zeegaten; 

j. onder "Onze Minister", Onze met de 
uitvoering van de Visscherijwet belaste M:i
nister; 

k. onder "het bestuur" het bestuur der vis
scherijen op de Zeeuwsche stroomen ; 

l. onder "schipper" hij, wien voor het 
vaartuig een groot consent is afgegeven, of, 
bij diens ontstentenis, zijn vervanger. 

37. Het bestuur brengt ieder jaar vóór 
1 Mei aan Onzen Minister een naar door dezen 
te geven voorschriften ingericht verslag uit 
omtrent hetgeen het in het afgeloopen jaar 
ingevolge de bepalingen van dit reglement 
heeft verricht. 

§ 5. Straf-, overgangs- en slotbepalingen. 

38. De schipper is aansprakelijk voor de 
naleving van het bepaalde in de artikelen 14, 
derde lid , 15, 16, 19, 29 en 34. 

39. Overtreding van de bepalingen van 
dit reglement wordt gestraft met hechtenis 
van ten hoogste veertien dagen of geldboete 
van ten hoogste honderd gulden. 

40. 1. Behalve de beambten der Rijkspolitie 
en maréchaussée zijn met het toezicht op de 
visscherij belast de voorzitter des bestuurs, 
de opzieners, de controleurs en de schippers 
dier visscherij en. 

2. De processen-verbaal wegens overtre
ding van dit reglement opgemaakt door andere 
ambtenaren, dan die van het bestuur, worden 
door hen in afschrift of bij summieren inhoud 
binnen acht dagen na het opmaken aan den 
voorzitter van het bestuur medegedeeld. 

41. l. De bij artikel 40 bedoelde ambtenaren 
zijn bevoegd : 

a. alle in uitsluitend gebruik gegeven visch
plaatsen ten a llen tijde te bezoeken en te 
onderzoeken ; 

b. aan boord der visschersvaartuigen te 
komen, die te doorzoeken, de verboden netten 
en vischtuigen en de in strijd met dit reglement 
aanwezige visscben, alsmede alle voorwerpen, 
die kennelijk afkomstig zijn van eene in uit
sluitend gebruik gegeven vischplaats, en waar
van de schipper het bezit niet ten genoegen 
van die ambtenaren rechtvaardigen kan, in 
beslag te nemen. 

2. De schippers dier vaartuigen zijn ver
plicht bij te draaien, wanneer zij daartoe door 

die ambtenaren worden aangemaand. Als 
zoodanige aanmaning geldt het in top hijschen 
of zwaaien van eene witte vlag of het aan
roepen. 

3. Zoo noodig brengen de genoemde amb
tenaren het vaartuig, waarmede de overtreding 
is gepleegd, naar een der Nederlandsche havens 
aan de Zeeuwsche Stroomen te hunner kenze, 
om daar de inbeslagneming naar behooren uit 
te voeren. 

4. Zij zijn bevoegd de onder de wettelijke 
maat of in gesloten tijd aanwezig bevonden 
visschen te water te werpen, te doen werpen 
of onbruikbaar te maken. De schipper en de 
opvarenden van het visschersvaartuig moeten 
desgevorderd daarbij hulp verleenen. 

42. De bepalingen "l<an de Visscherijwet zijn, 
voor zooveel niet bij dit besluit omtrent eenig 
onderwerp op andere wijze is voorzien, ten 
aanzien van de visscherij in de bij dit regle
ment bedoelde wateren van toepassing. 

43. De vóór het in werking treden van dit 
reglement uitgereikte consenten blijven van 
kracht gedurende den tijd, waarvoor zij zijn 
afgegeven. 

44. Dit reglement kan worden aangehaald 
onder den titel: ,,Zeeuwsche stroomen -vissche
rijreglement". 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het St,aatsblad en gelijktijdig 
in de Staatscourant zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Het Loo, den 26sten Juni 19 ll. 
(get.) WILHELMINA. 

De Min. van Landboiiw, Nijverheid en Handel, 
(get .) A. S. TALMA. 

(Uitgeg. 29 Jiini 1911.) 

26 Juni 1911. BESLUIT, houdende bepalingen 
omtrent de taak en samenstelling van 
het Bestuur der visscherijen op de Zeeuw
sche stroomen. S. 165. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Landbouw, Nijverheid en Handel en van Fi
nanciën van 3 Mei 1911, n°. 2433, afdeeling 
Nijverheid en van 5 Mei 1911, n°. 76, afdeeling 
Domeinen; 

Gelet op de Visscherijwet (wet van 6 Oc
tober 1908, Staatsblad n°. 311), op Ons besluit 
van 15 April 1911 (Staatsblad n°. 117), tot 
vaststelling van de grenzen tusschen kust- en 
binnenvisscherij en tusschen de wateren, 
waarin kustvisscherij wordt uitgeoefend, en 
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op hot Reglement betreffende de uitoefening 
van het recht der visscherij en van den visch
handel op 20 Mei 1843 tusschen Nederland en 
België vastgesteld, ter uitvoering van artikel 9 
van het tractaat tusschen beide landen gesloten 
op 19 April 1839 en behoorende bij het Ko
ninklijk besluit van 9 September 1843 (Staats
blad n°. 45) en gewijzigd bij de ,erklaring van 
27 Februari 1890, afgekondigd bij Koninklijk 
besluit van 1 Maart J 890 (Staatsblad n°. 29) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 Juni 1911, n°. 25) ; 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde-Ministers van 22 Juni 1911, n°. 3798, 
afdeeling Nijverheid en van 23 Juni 1911, 
n°. 132, afdeeling Domeinen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met ingang van den dag, waarop de Vis

scherijwet in werking treedt, te bepalen: 
Art. 1. Het bestuur der visscberijen op 

de Zeeuwsche stroomen is belast met : 
a. de handhaving van de op het stuk der 

visscherij in de Zeeuwsche stroomen, de daar
aan gelegen open havens en zeegaten geldende 
voorschriften en met de zorg voor de veilig
heid harer belangen ; 

b. het beheer der tot het Domein van den 
Staat behoorende visscherijen in die wateren; 

c. de bevordering van de belangen der 
visscherij in die wateren, in het algemeen, ook 
door het opsporen, bekendmaken en helpen 
invoeren van elders tot stand gebrachte ver
beteringen. 

2. Het bestuur ressorteert onder Onzen 
Minister van Financiën, ma.ar stelt zich in 
betrekking tot en handelt overeenkomstig 
ontvangen opdrachten van Onzen Minister 
van Landbouw, Nij verheid en Handel voor 
al hetgeen niet behoort tot het financieel 
beheer der onder b van het vorige artikel 
bedoelde visscherijen. 

3. De samenstelling en de inrichting van 
het bestuur worden door Ons geregeld. 

4. 1. Waar zulks niet door het Reglement 
betreffende de uitoefening van het recht der 
visscherij en van den vischhandel op 20 Mei 
1843 tusschen Nederland en België vastgesteld, 
ter uitvoering van artikel 9 van het tractaat 
tusschen beide landen gesloten op 19 April 
1839, verboden is, kunnen gedeelten van de 
onder b van artikel 1 van dit besluit bedoelde 
wateren, bij openbare mededinging, door loting 
of verpachting, voor een bepaalden tijd in 
uitsluitend gebruik gegeven worden, en kan 
het stellen van vaste inrichtingen voor andere 
visscherij dan die op ansjovis, oesters of mossels, 
kosteloos vergund worden, hetzij bij loting, 

hetzij aan den eersten aanvrager of bij keuze_ 
2. Uit de band kunnen verpacht worden 

perceelen, waarop bij openbare mededinging 
niet of te weinig is geboden, en uit de hand 
kunnen in concessie worden gegeven perceelen, 
die bij loting wegens gebrek aan mededingers 
niet zijn toegewezen, of die door iemand zijn 
opgezocht, wiens perceel onbruikbaar is ge
worden, of die, hoewel hij aan de laatste ver
loting had deelgenomen, nog geen perceel 
heeft verkregen. 

3. Eveneens kunnen bij uitzondering per
ceelen ondershands worden verpacht uit hoofde 
van hunne geringe waarde, van hunne ligging 
ten opzichte van een ander perceel of andere 
perceelen, van de , ·eiligheid van omliggende 
visscherijen of van den korten tijd, waarvoor 
zij zouden kunnen worden uitgegeven. 

5. Het bestuur is verplicht aan het college 
voor de visscherijen en den hoofdinspecteur 
der visscherijen desgevraagd inlichtingen te 
verstrekken. Laatstgenoemde woont, zoo hij 
dit wenscbt of daartoe door het bestuur wordt 
uitgenoodigd, de vergaderingen van het be
stuur bij. Hij heeft daarin een rsadge~ende 
stem. 

Onze Ministers van Landbouw, Nijverheid 
en Handel en van Financiën zijn belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk iu het 
Staatsblad en gelijktijdig in de Staatscourant 
zal worden geplaatst en waarvan afschrüt zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 26sten Juni 1911. 
(get.) WILHELMINA. 

De Min. van Landboiiw, Nijverheid en Handel, 
(get.) A. S. TALMA. 

De Min. van Financiën, (get.) KoLKMAN. 

(Uitgeg. 29 Juni 1911.) 

26 Juni 1911. WETTEN, houdende natnrali
satie van: 

Joseph Peter Aloysius Prinz, geboren te 
Emden (Pruisen) den 3 December 1868, 
commissionnair in effecten,5 wonende te 
Rotterdam (provincie Zuidholland). S. 166. 

Eduard August Wilhelm Hirschfeld, gebo
ren te Bleicherode (Pruisen) den 25 Maart 
1872, kantoorbediende, wonende te Am
sterdam (provincie Noordholland). S. 167. 

Johann Schulte-Fischedick, geboren te Essen 
(Pruisen) den 8 Maart 1871, broodfabri
kant, wonende te Rotterdam (provincie 
Zuidholland). S. 168. 

Franz Evers, geboren te M ülheim a/d Ruhr
Styrum (Pruisen) den 1 Februari 1877, 
mijnwerker, wonende te Oberhausen/Al
staden (Pruisen). S. 169. 
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Franz Louis Gustav Dittrich, geboren te 
Bremen den 15 Januari 1869, koopman, 
wonende te Soerabaia (Ned. O.-Indië). 
s. 170. 

Johann Peter Spanjaard, geboren te B enrath 
(Pruisen) den 17 April 1874, fabrieksar
beider, wonende te Kleef (Pruisen). S. 171. 

Mathias Wetzlar, geboren te Altona (Pruisen) 
den 31 October 1861, procuratiehouder, 
wonende te Rotterdam (provincie Zïtid
holland). S. 172. 

Stephen Tattersall, geboren te New Accring
ton (Groot-Britannië) den 21 rovember 
1872, handelsagent, wonende te En
schedé (provincie Overijssel). S. 173. 

Philipp Schmidt, geboren te Oberlahnstein 
(Pruisen) den 13 October 1887, schipper, 
wonende te Lobith, gemeente Herwen en 
Aerdt (provincie Gelderland). S. 174. 

Mathias Peters, geboren te Weeze (Pruisen) 
den 27 Mei 1873, arbeider, wonende te 
Flühnbusch 204, Kr. M oers (Pruisen). 
s. 175. 

Otto Hugo Klever, geboren te K eulen 
(Pruisen) den 9 October 1850, koopman, 
wonende te Amsterdam (provincie Noord
holland). S. 176. 

Paul Heinrich Klever, geboren te Keulen 
(Pruisen) den 15September 1884, kantoor
bediende, wonende te Anisterdam (provin
cie N ()ordholland). S. 177. 

Carolus ~fagnus Löhr, geboren te Bamberg 
(Beieren) den 17 November 1876, han
delsagent, wonende te 's Gravenhage (pro
vincie Zuidholland). S. 178. 

Leon Hendrikus Maria Hustinx, geboren te 
Lanaeken (België) den 13 December 1873, 
directeur eener fabriek, wonende te Oss 
(provincie Noordbrabant). S. 179 

Albert Botjes Diddens, geboren te Boen 
(Pruisen) den 19 November 1861, land
bouwer, wonende te Eexta, gemeente 
Scheemda (provincie Groningen) . S. 180. 

Johann Peter Beijer, geboren te I senbruch, 
gemeente Havert (Pruisen) den 27 Maart 
1876, landbouwer, wonende te Susteren 
(provincie Limburg). S. 181. 

Mathias Gerhard Adolph Longerich, gebo
ren te Duisburg (Pruisen) den 23 Decem
ber 1875, arbeider, wonende te Urmond 
(provincie Limburg). S. 182. 

Alfred Hethey, geboren te Horst (Pruisen) 
den 20 Maart 1875, bankier, wonende 
te Anisterdam (provincie Noordholland). 
s. 183. 

J ohann Zadow, geboren te Freudenfier (Prui
sen) den 24 Juni 1868, schipper, wonende 

te Anisterdam (provincie Noürdholland). 
s. 184. 

Emil Goldstein, geboren te Crefeld (Prui
sen) den 28 Januari 1878, vertegenwoor
diger van buitenlandsche huizen, wonende 
te Anisterdam (provincie Noordholland). 
s. 185, 

Josef Jongen, geboren te Oestrich (Pruisen) 
den 28 Juli 1874, mijnwerker, wonende 
te Heerlen (provincie Limburg). S. 186. 

Petrus van Daele, geboren te Stekene (Bel
gië) den 8 Juni 1859, landbouwer, wonende 
te Koewacht (provincie Zeeland). S. 187. 

Bernard Antoine Charles Baron van Lijnden 
tot Oldenaller, geboren te Sint-Jans-Mo
lenbeek (België) den 10 October 1874, tap
per, wonende te Laeken (België). S. 188. 

Alexander Cramer, geboren te Preussisch 
Holland (Pruisen) den 29 November 1855, 
tabakshandelaar, wonende te Anisterdam 
(provincie Noordholland) . S. 189. 

Henri Hubert Benedic, geboren te Nazareth, 
gemeente Battice, (België) den 21 Febru
ari 1869, leerlooier, wonende te Aken 
(Pruisen). S. 190. 

Ernst Loeb, geboren te Diiren (Pruisen) den 
30 Juli 1878, koopman en winkelier, wo
nende te Leiden (provincie Zuidholland). 
s. 191. 

Koenraad Hendrik Frederik Christiaan Oud
schans Dentz, geboren te Leeuwarden (pro
vincie ·Friesland) den 3 September 1876, 
waarnemend administrateur van het mili
tair hospitaal te Paramaribo, wonende te 
Paramaribo (Suriname). S. 192. 

Lorenz Vollmers, geboren te Nordenau (Prui
sen) den 3 October 1866, winkelier, wo
nende te Gouda (provincie Zuidlwlland). 
s. 193. 

26 Juni 1911. WET, houdende aunvulling en 
verhooging van het elfde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1911. 
s. 194. 

Bij deze wet wordt een nieuw artikel inge
voegd . 

26 Juni 1911 . WET, houdende nadere verhoo
ging en wijziging van de koloniale huis
houdelijke begrooting van Surinarne voor 
het dienstjaar 1909. S. 195. 

26 Juni 1911. Bi,:sLUIT, betreffende nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
10 N ovem her 1892 (Staatsblad n°. '..!53), laat
stelijk gewijzigd bij het Koninklijk besluit 
van 9 September 1910 (Staatsblad n°. 279). 
s. 196. 
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W1J WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Binnenlandsche Zaken, van Land
bouw, Nijverheid en Handel , van Financiën, 
van Marine en van Koloniën, van 13 Januari 
1911, Kabinet, Litt. R• ; van 19 Januari 1911, 
n°. 247, afdeeling Binnenlandsch bes\uur; van 
25 Januari 1911, Directie van den Landbouw, 
n°. 577, 2de Afdeeling, Bureau A; van 30 
Januari 1911, n°. 51, afdeelingen Directe Be
lastingen en Generale Thesaurie; van 7 Fe
.bruari 1911, Bureau S n°. 56; en van 10 Fe
bruari 1911, Afdeeling C, lste Bureau, no. 53; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
9 Mei 1911 no. 18) ; 

Gezien het nader rapport van voornoemde 
Ministers van 1 Juni 1911, Kabinet Litt. W 42 ; 

van 9 Juni 1911, n°. 2514, afdeeling Binnen
landsch Bestuur; 12 Juni 1911, Directie van 
den Landbouw, n°. 6462, 2de Afdeeling, Bu
reau A; 14 Juni 1911, n°. 43, afdeeling Directe 
Belastingen; 16 Juni 1911 Bureau S n°. 3 en 
21 Juni 1911, Afdeeling C, lste Bureau, no. 39; 

Overwegende, dat het noodig is gebleken, 
alsnog eene wijziging te brengen in het Konink

-lijk besluit van 10 November 1892 (Staatsblad 
n°. 253), waarvan, na herhaalde wijziging, de 
tekst is bekend gemaakt bij het Koninklijk 
besluit van 19 Februari 1903 (Staatsblad no. 78) 
en hetwelk daarna laatstelijk is gewijzie;d bij 
het K oninklijk hesluit van 9 September 1910 
(Staatsblad n°. 279); 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen : 
1n bovenvermeld gewijzigd Koninklijk be

sluit zal in Bijlage E de zinsnede : 
., Deze verklaringen kunnen door de belang

hebbenden aan de districtsveeartsen of aan 
de plaatsvervangende districts-veeartsen ge
vraagd worden, in welk geval door deze aan 
de betrokken personen geene kosten in reke
ning worden gebracht." 

worden gelezen als volgt : 
.,Deze verklaringen kunnen door de belang

hebbenden gevraagd worden aan de districts
veeartsen of aan de plaatsvervangende districts
veeartsen, die daarvoor aan de betrokken per• 
sonen geene kosten in rekening brengen, 
,vanneer de verklaringen uiterlijk drie dagen 
voor den aanvang der keuring bij hen zijn 
aangevrangd." 

Onze Ministers van Oorlog, van Binnen
landsche Zaken, van Landbouw, Nijverheid en 
Handel , vau Financiën, van Marine en van 
Koloniën, zijn,-ieder voor zooveel hem betreft, 
belast met de uitvoering van dit besluit, het-

welk in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
wanrvan afschrift :r.al worden gezonden aim 
den Raad van State. 

Het Loo, den 26sten Juni 1911. 
(ge t. ) W I L H E L MI N A. 

De Minister van Oorlo,q, (get.) H. COLIJN. 

De lot inister van Binneruandsche Zaken, 
(get. ) l-JFJEMSKERK. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(qet. ) A. S. TALMA. 

De Minister van li'inanciën, (get.) KOLKMAN. 

De Minister van Marine, 
(get.) J. WENTHOLT. 

De Min ister van Koloniën, 
(qef. ) DE WAAL MALEFIJT. 

(Ui tgeg. 6 Aug. 1911.) 

26 Juni 1911. WET, nopens het voorbehoud 
der bevoegdheid tot toetreding voor Ne
derland en zijne Koloniën tot de op 13 No. 
vember 1908 te Berlijn gesloten herziene 
Berner Conventie ter bescherming van 
letterkundige- en kunstwerken ; en voorbe
houd der bevoegdheid tot het sluiten van 
soortgelijke verdragen. S. 197. 

WrJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben 
dat het wenschelijk is, dat de Nederlandsche 
letterkundige- en kunstwerken bescherming 
genieten in den vreemde en buit-enlandsche 
letterkundige- en kunstwerken hier te lande 
worden beschermd, en dat het raadzaam is dat 
Wij ons de bevoegdheid voorbehouden om voor 
Nederland en zijne koloniën toe te treden tot 
de op 13 November 1908 te Berlijn gesloten 
herziene Berner Conventie, alsmede om, 
binnen zekere grenzen, soortgelijke verdragen 
te sluiten; 

Mede overwegende dat een verdrag strek
kende tot zoodanige bescherming wettelijke 
rechten betreft ; 

Gelet op artikel 59 der Grondwet; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Wij behouden Ons voor de bevoegd-

heid tot toetreding voor N ederland en zijne 
koloniën tot de nevens deze wet in afdruk (1) 
gevoegde op 13 November 1908 te Berlijn 
tusschen België, Denemarken, het Duitsche 
Rijk, Frankrijk, Groot-Britannië en I erland, 
Italië, Japan, Liberia, Luxernburg, Monaco, 
Noorwegen, Spanje, 1'unis, Zweden en Zwit
serland gesloten herziene Berner Conventie 
ter bescherming van letterkundige- en kunst
werken. 

(1) De in de Fransche taal gestelde afdruk
ken zijn hierna niet opgenomen. 
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2. Bij die toetreding wordt gebruik gemaakt 
van de bevoegdheid verleend bij de 2de zin
snede van het 3de lid van artikel 25 van het 
den 13den November 1908 te Berlijn geslat.en 
verdrag, in dien zin, dat artikel 8 van genoemd 
verdrag zal worden vervangen door artikel 5 
der op 9 September 1886 te Bern gesloten 
conventie, gelijk dat artikel gewijzigd werd 
door artikel 1, paragraaf III der Additioneele 
Akte van Parijs van 4 Mei 1896 en in afdruk (1) 
nevens deze wet is gevoegd ; 

dat artikel 9 zal worden vervangen door 
artikel 7 der Berner Conventie, gelijk dat artikel 
gewijzigd werd door artikel 1, paragraaf IV 
der Additioneele Akte van Parijs en in af 
druk ( 1) nevens deze wet is gevoegd ; 

dat artikel 11, tweede lid, zal worden ver
,'.l.ngen door het in afdruk (1) nevens deze 
wet gevoegd artikel 9, tweede lid, der Ber
ner Conventie. 

3. Wij behoudens Ons de bevoegdheid 
voor met die Mogendheden, welke de op 13 No
vember Hl08 te Berlijn gesloten conventie niet 
zullen hebben bekrachtigd of daartoe niet 
zullen zijn toegetreden, voor Nederland en zijne 
Koloniën verdragen te sluiten binnen de grenzen 
dier conventie met inachtneming van het in 
artikel 2 dezer wet aangegeven voor\)ehoud. 

4. Deze wet treedt in werking op den dag 
harer afkondiging. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 26sten 

Juni 1911. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Biiitenlandsche Zaken, 
(qet.) R. DE MAREES VAN 8WINDEREN. 

De .Minister van Justitie, 
(g it. ) E. R. H. REGOUT. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(get.) A. s. TALMA. 

De 1l'I inister van Koloniën, 
DE WAAL MALEFIJT. 

( Uitgeg. 28 Juli 1911.) 

26 .foni ]911. BE CHIKKlNG van den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel tot 
vaststelling eener instructie voor de k<?ur
meesters van de gekaakte haring. 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
H andel : 

Gelet-op artikel 10, eerste lid, der Visscherij
wet (wet van 6 October 190~. (Staatsblad n°. 
311) en op artikel 3, twee<le lid , van het Ko
ninklijk besluit van 15 April 1911 (Staatsblad 
no. 1J8); 

(l ) De iu de Fransche taal gestelde afdruk
ken zijn hierna niet opgenomen. 

Heeft goedgevonden : 
met ingang van den dag waarop de Vis

scherijwet in werking treedt, vast te stellen de 
volgende: 

INSTRUCTIE voor de keurmeestet·s van 
de gekaakte haring. 

Art. 1. l. De keurmeesters gedragen zich 
stipt naar de voorschriften, vervat in het Ko
ninklijk besluit van 15 April 1911 (Staatsblad 
n°. 118) en in deze instructie. 

2. De bevelen hun door den hoofdinspecteur 
der visscherijen gegeven worden door hen on· 
middellijk en nauwkeurig uitgevoerd. 

2. De keurmeesters zijn belast: 
1°. met het keuren van de gekaakte haring, 

van de Nederlandsche visscherijen afkomstig 
2°. met het verstrekken van inlichtingen aan 

den hoofdinspecteur der visscherijen en het 
bijeenzamelen van gegevens omtrent de ge
steldheid van de visscherijen in het algemeen en 
die van de baring in het bijzonder. 

3. Aan den opperkeurmeester als zoodanig, 
en, behoudens de verplichtingen die hij met 
de overige keurmeesters gemeen heeft, is op
gedragen: 

a. te waken, dat de bepalingen dezer in
structie behoorlijk worden nageleefd en de voor• 
schriften omtrent de keuring overal gelijkmatig 
worden toegepast ; 

b. het opmaken van een jaar! ijksch verslag 
omtrent den dienst der baringkeur en de uit
komsten van de zeevisscherij in het afgeloopen 
jaar. 

4 . Ten einde de verplichtingen, hem bij 
het vorige artikel opgelegd, behoorlijk te kun
nen naleven, begeeft de opperkeurmeester zich, 
zoo dikwijls noodig, naar de plaatsen waar 
keurmeesters gevestigd zijn, tot het houden 
van toezicht. 

5 . Het verslag, bij artikel 3, letter b, be
doeld, wordt ingericht naar de Yoorschriften 
daaromtrent door den hoofdinspecteur der 
visscherijen te geven en aan dezen vóór 15 
Maart ingezonden. 

6 . 1. Jaarlijks tegen de helft van de maand 
Mei zendt de opperkeurmeester aan den hoofd
inspecteur der visscherijen eene opgaaf van 
het aantal en de namen van de ter zoutharing
visscherij uitgeruste schepen , alsmede van de 
namen der reeders. 

2. Zoodra het bekend wordt, wanneer de 
eerste schepen zullen uitzeilen en zoo,lra de 
schepen van de visscberij terugkeeren, zendt 
hij daarvan bericht aan genoemden hoofd
inspecteur. 
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7. 1. De keurmeesters zijn verplicht den 
oµperkeurmeester al de inlichtingen te ver
strekken, welke hij voor de richtige vervulling 
van zijne taak mocht verlangen. 

2. Zij gedragen zich naar zijne aanwijzingen 
en voorschriften omtrent het keuren van de 
haring. 

3 . .Achten zij zich met die voorschriften be
zwaard, dan vragen zij de beslissing van den 
hoofdinspecteur der visscherijen. 

8. 1. De keurmeesters zullen de personen, 
die zich tot het doen keuren van gekaakte 
haring a&nmelden, met bescheidenheid beje
genen, hun de verlangde inlichtingen geven 
en aan hunne aanvragen met gepasten spoed 
voldoen. 

2. Te dien einde zullen zij zich dagelijks, 
Zon- en algemeene feestdagen uitge:wnderd, 
ter beschikking stellen van belanghebbenden. 

9. Gedurende de maanden Juni tot en met 
N ovember mogen de keurmeesters zich voor 
niet langer dan 24 uren uit hunne standplaats 
begeven zonder toestemming van den hoofd
inspecteur der visscherijen. 

10. Wanneer bij de keuring blijkt, dat 
fusten in buHengewone verhouding zoodanig 
met zout en visch gepakt zijn, dat er grond 
bestaat voor het vermoeden, dat een onge
ool"loofd vervoer van zout bedoeld is, zullen 
de keurmeesters die fusten dadelijk afzonderen, 
en van het bevondene proces-verbaal opmaken. 
Zij voldoen overigens onmiddellijk aan de be
velen, die hun, naar aanleiding van het be
paalde in artikel 7 alinea 2, der wet van 11 
December 1857 (Staatsblad n•. 213), vanwege 
de ambtenaren van 's Rijksbelastingen gegeven 
worden. 

11 . Van alle bijzonderheden, die zich bij 
de keuring voordoen, houden de keurmeesters 
nauwkeurig aanteekening en geven daarvan 
kennis aan den hoofdinspecteur der vissche
rijen en den opperkeurmeester. 

12. Het is den keurmeesters ten strengste 
verboden voor het keuren van baring, buiten 
hun wettig bepaald loon, eenige gift in geld 
of eenig ander goed aan te nemen ." Overtreding 
wordt voor de eerste maal gestraft met schor
sing in hunne betrekking voor den tijd van 
zes weken. Bij herhaling draagt de hoofd
inspecteur der visscherijen den sch uldige tot 
ontslag voor. 

13. Op plaatsen waar meer dan één keur
meester zijn gevestigd, wordt het verdiende 
keurloon onderling en in gelijke verhouding 
verdeeld. Indien een keurmeester is geschorst, 
heeft hij gedurende zijn straftijd op het keur
loon geen aanspraak. 

14. Jaarlijks in de maand Januari zenden 
de keurmeesters aan den opperkeurmeester 
eene opgaaf van de hoeveelheid gekeurde 
haring, benevens een verslag omtrent de uit
komsten van de zeevissche rij in het afgeloopen 
jaar, inhoudende alle vermeldenswaardige bij
zonderheden daaromtrent. Zij voegen daarbij 
tevens hunne beschouwingen omtrent de wer
king van het keuringsreglement en de ver
anderingen die zij in de voorwaarden en de 
wijze van keuring noodzakelijk zouden achtén. 
Dit verslag wordt ingericht naar de voorschrif
ten door den opperkeurmeester te geven. 

15. Bij hunne aanstelling leggen de keur
meesters in handen van den burgemeester 
hunner gemeente, elk naar de wijze zijner 
godsdienstige gezindheid, den eed of belofte 
af, dat zij de plichten hunner bediening ge
trouw zullen vervullen. 

's Gravenhage, :.16 Juni 1911. 

De Minister voornoemd, 
IJJel. ) .A. S. TALMA. 

28 Juni 1911. MISSIVE van à.en Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Commissa
rissen der Koningin in de provinciën, be
treffende kennisgeving Nederlanderschap. 

Ingevolge overleg met den Minister van 
Justitie heb ik de eer U H.E.G. te verzoeken 
het volgende onder cle aandacht van de bur
gemeesters Uwer provincie te brengen. 

Tengevolge van de wet van 15 Juli 1910 
(Staatsblad n•. 216) is de verplichting tot 
het doen van eene kennisgeving, als bedoeld 
in art. 7, sub 5, der wet op het Nederlander
rnhap en het ingezetenschap, vervallen voor 
hen, die in het Rijk en zijne koloniën of be
zittingen in andere werelddeelen zijn geboren. 

De aanneming van dergelijke kennisgevin
gen zoude in het vervolg onder opgave van 
redenen kunnen worden geweigerd, mits de 
autoriteit, aan wie kennis wordt gegeven, zich 
door eigen onderzoek of uit de overgelegde 
stukken (b.v. geboorte akte) met zekerheid 
heeft overtuigd, dat de aangever inderdaad 
in het Rijk of in zijne koloniën of bezittingen 
in andere werelddeelen is geboren. Hierbij 
dient in het oog te worden gehouden, dat het 
voorkomt, dat personen van geringe ontwik
keling niet steeds met zekerheid dé plaats 
hunner geboorte kunnen opgeven of dienaan
gaande in dwaling verkeeren . 

De M inister 1•an B innenlandsche Zaken, 
(qet.) HEEMSKERK. 
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29 Juni 1911. BESLUIT, waarbij, met intrek
king van het , laatstelijk bij Koninklijk be
sluit van 8 Augustus 1910 (Staatsblad 
n•. 251) gewijzigde Koninklijk besluit van 
24 December 1901 (Staatsblad, n°. 274), de 
gemeenten zijn aangewezen, waar de be- -
paling van artikel 19, l ste Jid der Munt
wet 1901 niet geldt. S. 198. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voord racht van Onzen Minister van 
Financiëu van 27 Mei 1911, n°. 138, Generale 
Thesaurie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 13den Juni 1911, n°. 12) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor• 
noemden Minister van 23 Juni 1911, n°. 94, 
Generale Thesaurie ; 

H ebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Art. 1. Ons besluit van 24 December 1901 
(Staatsblad n°. 274), zooals dat is gewijzigd, 
laatstelijk bij Ons besluit van 8 Augustus 1910 
(Staatsblad n°. 251), wordt, te rekenen van 
15 Juli 1911 , vervangen door het volgende: 

Als gemeenten, waar het ingevolge artikel 19, 
2de lid, der Muntwet 1901 geoorloofd is, 
vreemde munten in betaling te geven, worden 
aangewezen : 

a. voor zilveren, nikkelen en koperen munten 
van het Duitsche Rijk: 

in de provincie G,ronin_qen: 
de gemeenten Beerta , Nieuweschans, Belling

wolde en Vlagtwedde ; 
in de provincie Drenthe , 

de gemeen ten Schoonebeek, Coevorden en Sleen; 
in de provincie Ove,·ijssel: 

de gemeenten L osser en Lonneker ; 
in de provincie Gelderland: 

de gemeenten Aalten, Wisch, Dinxperlo, Gen
dringen, B ergh, Z evenaar, Herwen en A erdt, 
Millingen, Ubbergen en G,roesbeek; 

b. voor zilveren, nikkelen en koperen munten 
van het Koninkrijk België : 

in de provincie Z eeland: 
de gemeenten Cadzand, Retranchement, Sluis, 

Eede, Aardenb1<rg , St. Kruis, IJzendijke, Bier
vliet, Philippine, Sas van Gent, Westdorpe, Zuid
dorpe, Axel, Overslag, Koewacht, St. J .mssteen, 
Clinge, Hulst en Grauw en Langenda,n ; 

in de provincie Noordbrabant : 
de gemeenten Ossendrecht, Putten, H uybergen, 

Ginneken, Chaam, B aar le Nassau, Reusel, Borkel 
en Soerendonk ; 

c. voor zilveren munten var, het Koninkrijk 
B elgië: 

in de provincie Noordbrabant : 

de gemeenten Rosendaal, Hilvarenbeek, Luyks
gestel en Budel; 

d. voor zilveren munten zoowel van het 
Duitsche Rijk als van het Koninkrijk B elgië , 

alle g0meenten in de provincie Limb1,rg ; 
e. voor nikkelen en koperen munten van 

het Duitsche Rijk : 
alle gemeenten in de provincie Limburg, 

met uitzondering van de gemeenten Maastricht, 
St. Pieter, Oi<d-Vroenhoven, Eysden, R ijckholt, 
G,ronsveld, H eer, Amby, M eerssen, B orgharm, 
Itteren, Bunde, Geulle, Elsloo, Beek, Ulestraten, 
Berg en Terblijt, B e,nelen, Cadie,· en Keer, Mar
graten, St. Geertruid en M esch. 

2 . Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van 
het Staatsblad en van de Staatscourant, waarin 
het geplaatst is. 

Onze Minister voornoemd 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 Raad van State. 

H et L oo, den 29sten Juni 1911. 
(get .) WILHELMINA. 

De Minister van F inanciën, 
(get .) KoLKMAN. 

(Ui t_qeg. 7 Juli 1911.) 

30 Juni 1911. BESLUIT, tot vernietiging van 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Overijse/ yan 7 F ebruari 1911, n•. 605/500, 
4de afdceling, waarbij gegrond is ve rklaard 
het beroep, ingesteld door G . H. KLEIN 
GEUBINK te Haaksbergen, tegen het besluit 
van Burgemeester en Wethoude rs dier 
gemeente van 28 November 1910 tot intrek
king van het hem verleende verlof voor 
den verkoop van alcoholhoudenden drank, 
anderen dan sterken drank. S. 199. 

WIJ WILH.ELMIN A, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 20 Mei 1911, no. 
2391, afdeeling Volksgezondheid en Armwezen , 
betreffende het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Overijssel van 7 Februari 1911, n°. 
605/500, 4de afdeeling, waarbij gegrond is ver
klaard het beroep, ingesteld door G. B. KLEIN 
GEBBINK , te Haaksber_qen, tegen het besluit 
van Burgemeester en Wethouders dier ge
meente van 28 November 1910, tot intrekking 
van het hem 'l'erleende verlof voor den ver
koop van alcoholhoudenden drank, anderen 
dan sterken drank ; 

Overwegende, dat voormeld besluit van Ge
deputeerde Staten van Overijssel berust op de 
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navolgende gronden: dat appellant bij onher
roepelijk vonnis respectievelijk op 12 Decem
ber 1906 en op l Mei 1907 werd veroordeeld 
wegens overtreding van artikel 50, lste alinea, 
n°. 3 en artikel 50, lste alinea, n•. 7 der Drank
wet; dat op 15 Mei 1907, den datum, op welken 
het laatste vonnis in kracht van gewijsde is 
gegaan, termen bestonden tot intrekking van 
het aan appellant verleende verlof, krachtens 
artikel 39, 10 der Drankwet; dat, toen de om• 
standigheid zich daartoe voordeed, Burge• 
meester en W ethouders niet tot intrekking 
van bedoeld verlof :>:ijn overgegaan en d ie in 
trekking eerst beeft plaats gehad den 28sten 

ovember 1910, derhalve ongeveer 2½ jaar na 
het tijdstip, waarop zij had kunnen geschieden; 
dat hoewel art. 39, lste lid der Drankwet 
niet eene facultatieve bevoegdheid, maar eene 
bepaalde opdracht aan het gemeentebestuur 
geeft , de uitoefeni ng dezer opdracht , naar de 
bedoeling der wet, niet kan geacht worden 
aan geen enkelen termijn gebonden te zijn, 
wat tot groote onbillijkheden aanleiding zou 
kunnen geven; dat integendeel , waar het recht 
van strafvordering na verloop van den bij de 
wet bepaalden termijn verjaart, zoo ook de uit• 
oefening dezer opdracht, nl geeft de wet te 
dezen niet eene uitdrukkelijke bepaling, binnen 
e.in ongeveer gelijken termijn moet geschieden, 
wat in dezen niet heeft plaats gevonden en 
dat het besluit van Burgemeester en Wethou
ders van Haaksbergen van 28 November 1910 
derhalve moet worden beschouwd als te zijn 
in strijd met de bedoeling der wet; 

Overwegende, dat vaststaat, dat G. B. KLELN 
GEBDINK, te Haaksbergen, aan wien verlof 
was verleend voor den verkoop van aleohol
boudenden drank, anderen dan sterken drank• 
binnen de laatste vijf jaren twaemaal onher• 
roepelijk is veroordeeld wegens een der feiten, 
omschreven in artikel 50, eerste lid , n•. 3 en 
7 der Drankwet (Staatsblad 1904, n°. 235); 

dat volgens het bepaalde bij artikel 39, 1°. 
juncto artikel 36, lste lid, 2°. dier wet, het 
verlof in zoodanig geval door Burgemeester 
en Wethouders wordt ingetrokken; 

dat de Drankwet geen termijn noemt binnen 
welken die intrekking moet geschieden ; 

dat bij gebreke van elke aanwijzing daar• 
omtrent dus ook niet mag worden aangenomen, 
dat de bedoeling zoude zijn, dat de intrekking 
moet plaats hebben binnen een termijn, onge• 
veer gelijk aan dien binnen welken het recht 
van strafvordering verjaart; 

dat Burgemeester en Wethouders van Haaks• 
bergen dus ook op 28 November 1910 nog ver• 
plicht waren het verlof voor den verkoop van 

alcoholhoudenden drank, anderen dan sterken 
drank, staande ten name van G. B. KLEIN 
GEBBINK, in te trekken en het tegen die in• 
trekking ingestelde beroep ongegrond bad 
moeten worden verklaard ; 

Gelet op de artikelen 166 en 168 der Pro• 
vinciale W et; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
13 Jun: 1911, n°. 27; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken van '27 Juni 1911, 
n°. 4875, afdeeling Volksgezondheid en Arm• 
wezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovenvermeld besluit van Gedeputeerde 

Staten van Overijssel van 7 Februari 1911, no. 
605/500, 4de afd., te vernietigen wegens strijd 
met de wet. 

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

Het Loo, den 30stE1n Juni 1911. 
(.get. ) WILHELMINA. 

De Ministe,· van Binnenlandsche Zake,~, 
(get. ) HEEMSKERK. 

( Uilgeg. 11 Juli 1911.) 

l Juli 1911. H.:SLUIL' van den Minister van 
Binnenlandscbe Zaken, betreffende de zit
ting van het hoofdstembureau in verband 
met de verkiezing van leden van den raad 
der gemeente Lonneker. 

De Minister van Binnen landsche Zaken ; 
Gelet op art. 93, derde lid , der Kieswet: 

Heeft goedgevonden : 
na ingewonnen advies van Gedeputeerde 

Staten van Overijssel, te bepalen dat in de 
kiesdistricten voor de verkiezing van leden 
van den raad der gemeente L onneker, de zit· 
ting van het hoofdstembureau tot het vast• 
stellen van den uttslag der verkiezing gehou• 
den wordt onmiddellijk na afloop van de werk· 
zaamhoid bedoeld in art. 92, eerste zinsnede, 
der Kieswet. 

's Gravenhage, 1 Juli 1IJ11. 
(qet.) HEEMSKERK. 

l Juli 1911. MISSIVE van den Minister van 
Waterstaat aan de Gedeputeerde Staten 
der provinciën betreffende het doen van 
aanbeveling tot benoeming van personen 
in waterschapsbesturen . 

In weerwil van de daaromtrent bestaande 
circulaires, waaraan laatstelijk werd herinnerd 
bij het dezerzijdsc.b schrijven van 9 Septem-
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her 1907, n•. 229, afdeeling Waterstaat, komt 
het herhaaldelijk voor, dat op de aan bevelings
lijsten tot benoeming van leden in de water
schapsbesturen personen worden geplaatst, die 
den leeftijd van 70 jaren overschreden hebben. 

Dit geeft mij aanleiding nader te dezer zake 
den volgenden leiddraad te geven. 

Als algemeene regel zullen ~eene personen, 
die den leeftijd vnn 70 jaren hebben over
schreden, door U worden aanbevolen. 

Met een h\eftijd dier candidaten van 70 ja
ren zal genoegen kunnen worden genomen, 
indien door Uw College op deugdelijke gronden 
de benoeming van deze personen uitdrukkelijk 
wordt aanbevolen. 

Candidaten van 71 jaren zullen slechts dan 
aan Hare Majesteit ter benoeming kunnen 
worden voorgedragen, in het hier voren be
doelde geval en wanneer tevens met voldoende 
zekerheid kan worden aangenomen, dat geen 
andere geschikte candidaat beschikbaar is. 

Voorstellen tot benoeming in waterschaps
besturen van personen van 72 jaren en daar
boven zullen in de toekomst in geen geval 
kunnen worden gevolgd. 

Ik heb de eer Uw College te vernoeken het 
bovenstaande onder de aandacht van de 
waterschapsbesturen te brengen en bij het 
doorzeuden van meer bedoelde aanbevelings
lijsten daarmede wel rekening te willen hou
den. 

3 Juli 1911. MISSIVE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Commis
sarissen der Koningin in de provinciën, 
betreffende kosten in zake de militie. 

Ik heb de eer U H.E.G. mede te deelen, dat 
door eene wijziging van de omschrijving van 
artikel 105 van Hoofdstuk V der Staatsbe
grooting het mogelijk is gemaali.t om indien 
belanghebbenden die niet zelven betalen, ten 
laste van mijn Departement te brengen de 
kosten der terugreis van de manschappen, be
doeld onder 3a, der circulaire van mijn ambts
voorganger d.d. 1 Maart 1906, n°. 2852 M., 
afdeeling Militie en Schutterijen, die onder 
geleide voor Gedeputeerde Staten zijn ge
bracht. Voorts is daardoor de gelegenheid 
geopend om de bedoelde manschappen ook 
zonder geleide voor Rijksrekening voor Gede
puteerde Staten te doen verschijnen, in welk 
geval hun vrij vervoer naar de hoofdplaats 
der provincie, en zoo noodig terug, alsmede 
een tegemoetkoming in de kosten van voeding 
en c. q. van huisvesting kan worden toege
kend. 

In verband met het bovenstaande behoort 

het ve rmelde onder 3a van de dezerzijdsche 
circulaire van 1 Maart 1906, n°. 2852, M., af
deeling Militie en Schutterijen, te worden ge-
lezen als volgt : 

"a. de kosten van de reis, al of niet onder 
geleide geschiedende, naar de hoofdplaats der 
provincie, en zoo noodig, de terugreis, als
mede voeding en huisvesting van de man
schappen, bedoeld in de artikelen 147, 153, 
158 en 161 der aangehaalde wet, om het even 
welke uitspraak door Gedeputeerde Staten 
omtrent hen wordt gedaan;" 

Of er termen bestaan om een militieplichtigo 
als vorenbedoeld zonder geleide naar de hoofd
plaats van de provincie te laten reizen, hangt 
hoofdzakelijk af van de vraag of er voldoende 
wauborg bestaat, dat hij, alleen reizende, op. 
den bepaalden tijd voor Gedeputeerde Staten 
zal verschijnen, hetgeen in elk zich voordoend 
geval afzonderlijk zal zijn te beoordeelen. 

De Minister van Oorlog heeft in overleg 
met mij, goedgevonden, dat eenvoudigheids
halve de alleenreizende militieplichtigen zul
len gebruik maken van vervoerbewijzen als 
vanwege dat Departement thans zullen wor
den verstrekt ten behoeve van dienstpl i eb tigen 
van de nationale militie en van de landweer. 

Door den Burgemeester der gemeente, waar· 
de reis aanvangt wordt de militieplichtige 
voorzien van de noodige vervoerbewijzen en 
c. q. passagebiljetten, zooveel mogelijk over
eenkomstig de modellen en met inachtneming 
van de regelen, dienaangaande vastgesteld 
bij het "Voorschrift betreffende dienstreize" 
van dienstplichtigen der nationale militien 
enz. (Beschikking van den Minister van Oor
log, rl.d. 28 April 1909, afdeeling Militie en 
Landweer, M. N°. 166). 

Het bepaalde in § 15 vervalt. Kosten van 
andere middelen van vervoer dan spoor- en 
tramwegen of stooinbooten, zullen dezerzijds 
worden vergoed, indien de uitgaaf bij het in 
rekening brengen behoorlijk wordt toegelicht. 
Uitgaven van boven f 3.- moeten met een 
qu itantie worden bestaafd. 

De modellen n•. 1 en 2 behoeven eenige 
wijziging; waar in die modellen sprake is van 
"dienstplichtigen der nationale militie" of van 
"verlofgangers der landweer" moet worden 
gebezigd de algemeene uitdrukking "militie
plichtigen" en in model n°. 2 zou bovendien 
bij de invulling ter plaatse met (16) aange
duid, kunnen worden vermeld: ,.door Gede
puteerde Staten te worden onderworpen aan 
de toepassing van . . . . (in te vullen het of 
de wetsartikel(cn)", of wel in een vervoer
bewijs voor de terugreie : ,,als onderworpen 
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zijnde door Gedeputeerde Staten~aan de:toe-
passing van .... . ... (iu te vullen "het 

. 1 ) •. woon lt of de wetsart1kc (en naar z1Jn verblijf P aa s 

terug te keereu." 
l s de militieplichtige bepaaldelijk niet bij 

machte om de voeding gedurende de reis en 
c. q. het tijdelijk verblijf in de hoofdplaats 
der provincie te bekostigen, dan kan hem 
door den burgemeester, indien Je uitgaaf 
meer dan f 3.-- bedraagt, (tegen bewijs van 
ontvangst) tevens eene tegemoetkoming daa~in 
worden verstrekt tot ten hoogste f 1.- per 
dag (gedeelten van dagen voo r geheele te 
rekenen.) 

Leidt de uitspraak van Gedeputeerde Stateu 
niet tot de onmiddellijke of latere i"nlijving 
van den militieplichtige en wenscht hij ten 
dage van de uitspraak of, zoo dit niet wel 
mogelijk is , uiterlijk daags daarna naar zijn 
woon- of verblijfplaats terug te keeren, dan 
kunnen hem door den burgemeester van de 
hoofdplaats der provincie eveneens de noodige 
vervoerbewijzen en c. q. passagebiljP.tten wor
den verstrekt, alsmede (indien de uitgaaf 
meer dan f 3.- bedraagt tegen bewijs van 
ontvangst) eene tegemoetkoming in de kos
ten van zijn onderhoud gedurende de terug
reis tot ten hoogste een guldm (f 1.-) per 
dag (gedeelten van dagen voor geheele te re
kenen) indien de militieplichtige bepaaldelijk 
niet bij machte is in dat onderhoud te ,oor
zien. 

De eventueel door de Burgemeesters aan de 
manschappen te verstrekken gelden voor voe
ding en huisvesting zullen door eerstgenoemden 
op de gewone wijze aan mijn Departement in 
reken ing worden gebracht. 

4 J uli 1911. BESLUIT, tot nadere aanvulling 
en wijziging van het Koninklijk Besluit 
van 2 D ecember 1901 (Staatsblad n°. 230), 
houdende voorschriften betreffende de uit
voering van de Militiewet 1901 tStaats
blad 1901, n°. 212), zooals dat Besluit laat
stelijk is aangevuld en gewijzigd bij het 
Koninklijk Besluit van 9 Januari 1909 
(Staatsblad n°. 10). S. 200. 

WIJ WILHELM! A, ENZ . . 

Op de gemeenschappelijke voordracht van 
Onze Ministers van Oorlog, van Marine en 
van Binnenlandscbe Zaken van 25 Maart 1911, 
Afdeeling Militie en Landweer (M,) no. 217; 
van 31 Maart 1911, Bureau H, n•. 83; en van 
5 April 1911, n°. 8006, afdeeling Binnen
landsch Bestuur ; 

Gezien Ons Besluit van 2 December 1901 
tStaatsblad n•. 230), houdende voorschriften 
betreffende de uitvoering der Militiewet 1901 
(Staatsblad 1901 , n•. 212), laatstelijk aangevuld 
en gewijzigd bij de wet van 5 Dt3cember 1908 
(Staatsblad n°. 3'17), welk Besluit laatstelijk 
werd aangevuld en gewijzigd hij Ons Besluit 
van 9 Januari 1909 (Staatsblad n•. 10) ; 

Overwegende, dat eerstvermeld Besluit en 
de daarbij behoorende modellen, zooals zij 
thans luiden, nadere aanvulling en wijziging 
behoeven; 

Den Raad van State geboord (ad,i es van 
16 Mei 1911, n•. 28); 

Gezien het nader gemeenschappelijk rapport 
van Onze genoemde Ministers van 31 Mei 1911, 
Afdeeling Militie en Landweer (M.) n°. 282; 
van 10 Juni 1911, Bureau B, n°. 45, en van 
30 Juni 1911, n•. 8357, afdeeling Binnen
landseb Bestuur ; 

H ebben goedgevonden en verstaan; 
Ons bovenaan~ehaald Besluit van 2 Deeem

ber 1901 (Staatsblad n°. 230) en de daarbij be
hoorende modellen, zooals dat Besluit en die 
modellen laatstelijk zijn aangevuld en gewij
zigd bij Ons Besluit van 9 Januari 1909 
(Staatsblad n•. 10), nader aan te vullen en te 
wijzigen als volgt: 

Art. 83. H et bepaalde onder II wordt ge
lezen: 

,,als zendelingleera.·en: 
Zij, die bij een binnen het Rijk gevestigd 

kerkgenootschap, of, overeenkomstig de sta
tuten of reglementen van eene binoen het 
Rijk gevestigde, als rechtspersoon erkende 
godsdienstige vereeniging, bij die vereeniging 
de hoedanigheid van zendelingleeraar hebben 
verkregen en deze bediening voortdurend en 
met uitsluiting van iedere andere niet gods
dienstige betrekking uitoefenen;" 

Het bepaalàe onder VI wordt gelezen: 
.,als zendelingkweekelin_qen: 

Zij, die als zendelingkweekeling zijo toege
laten in eene inrichting van onderwijs, daartoe 
bestemd door een binnen het Rijk gevestigd 
kerkgenootschap of eene binnen het Rijk ge
vestigde, als rechtspersoon erkende godsdien
stige vereeniging, en aan die inrichting voort
durend onderricht ontvangen, met het stellig 
gebleken voornemen om tot zendelingleeraar 
te worden opgeleid;" 

Art. 84. Het bepaalde onder II wordt gelezen: 
.,voor zendelingleeraren: 

het bestuur van het kerkgenootschap of 
van de als rechtspersoon erkende godsdienstige 
vereeniging, waarbij zij hunne bediening uit• 
oefenen;'' 
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Het bepaalde onder VI wordt gelezen : 
,, voor zendelingkweekelingen : 

het beetuûr van het kerkgenootschap of 
van de als rechtspersoon erkende godsdienstige 
vereeniging, in wier· inrichting van onderwijs 
zij tot zendelinglceraar worden opgeleid;" 

Model n°. 18, lit. T., wordt gelezen overeen
komstig het bij dit Besluit gevoegde nieuwe 
model. 

Model n°. 18, lit. U., wordt gelezen overeen
komstig het bij dit Besluit gevoegde nieuwe 
model. 

Onze Ministe rs van Oorlog, van Marine en 
van Binnenlandsche Zaken zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit Besluit, dat in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

H et L oo, den 4den Juli 1911. 
(qet. ) W I L H E L MI ~ A. 

De Mini8ter van Oo,-log, (.qet .) H. COLIJN. 

De Jfini8ter van Marine, 
(qel. ) J. WENTHOLT. 

De Mini8te,· 
(get.) 

van Binnenlandsche Zaken, 
H Ei>MSKERK. 

(Ui tgeg . 2 Attg. 1911.) 

MODEL n°. 18, lit. T. 

Art. 113 der Militiewet 1901. 

N ATION ALE MILITIE. 

(Eerste geval). 

van ..... 
(Naam van het kerkbestuur) 
. . . . . . . . . . . . . . verklaart, 

( aam van het kerkgenootschap) 
dat ..... .. .. .. . ....... . 

(Geslachts- en voornamen voluit geschreven) 
bij dat kerkgenootschap de · hoedanigheid 

van zendelingleeraar heeft verkregen en deze 
bediening voortdurend en met uitsluiting van 
iedere andere niet godsdienstige betrekking 
uitoefent. 

( Tweede geval). 
H et Bestuur van de bij Koninklijk Besluit 

van . . . . N°. . . . . , als rechts
persoon erkende godsdienstige vereeniging 

(Naam de r vereeniging en gemeente, waar 
deze gevestigd is) 

verklaart , dat . . . . . . . . . . . . 
(Geslachts- en vuur11t1111eu voluit geschreven) 
overeenkomstig de statuten of reglem·enten 

van genoemde vereenig ing. bij die vereeniging 
1911 . 

de hoedanigheid van zendelingleeraar heeft 
verkregen en deze bediening voortdurend en 
met uitsluiting van iedere andere niet gods
dienstige betrekking uitoefent. 

. . . . . . .. , den . . . . . 19 . 
Het Bestuur voornoemd, 

.N. N. 
Voorzitter. 
.N. N. 
Secretaris. 

Gezien voor legalisatie der handteekeningen 
van 

den . . . . . 19 . 
De Bu,·gemeester, 

N.N. 

MODEL n°: 18, !it. U. 

Art. 113 der Militiewet 1901. 

NATIONALE MILITIE. 

(Eer8te geval). 

(Naam va·n het kerkbestuur) 
van ..... 

verklaart, 
\Naam van het kerkgenootschap) 
dat .. ........... . 

(Geslachts- en voornamen voluit geschreven) 
als zendelingkweekeling aan de daartoe door 
genoemd kerkgenootschap bestemde inrichting 
van onderwijs. . . . . . . . . . . . . 

(Naam der inrichting en gemeente, waar 
deze gevestigd is) 

voortdurend onderrich t ontvangt met het stel
lig gebleken voornemen om tot zendeling· 
leeraar bij voormeld kerkgenootschap te wor
den op!l'eleid. 

( Tweede _qeval). 

H et Bestuur van de bij Koninklijk Besluit 
van . . . . . . . N°. . . . . , als rechts
persoon erk~nde godsdienstige vereeniging 

(.Naam der vereeniging en gemeente, 
waar deze gevestigd is) 

verklaart, dat. . . . . . . . . . . . . 
(Geslachts - en voornamen voluit geschreven) 

als zendelingkweekeling aan de daartoe door 
genoemde vereeniging bestemde inrichting 
van onderwijs. . . . . . . . . . . . . . 

(Naam der inrichting en gemeente, waar 
deze gevestigd is) 

voortdurend onderricht ontvangt met het stel
lig gebleken voornemen om tot zendeling• 

17 
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leeraar bij voormelde vereeniging te worden 
opgeleid. 

. , den . .... 19 . 
Het Bestuur vo01·noem.(l, 

N.N. 
Voorzitter. 
N.N. 
Secreta,·is . 

Gezien voor legalisatie der handteekening 
van 

den .. ... 19 
De Btwgemeester, 

N.N. 

7 Juli 1911. BESLU1T , tot nadere w1Jz1gmg 
van het reglement voor de Rijkskweek
scholen voor vroedvrouwen. S. 201. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 20 Mei 1911, n°. 
6956, afdeeling Volksgezondheid en Armwezen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 Juni 1911, n•. 14); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 1 Juli 1911, n•. 4913, 
afdeeling Volksgezondheid en Armwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
I. in het Reglement voor de Rijks Kweek

scholen voor vroedvrouwen, vastgesteld bij 
Ons besluit van 21 J•11i 1902 (Staatsblad n°. 157), 
en gewijzigd bij Onze Besluiten van 16 Maart 
1904 (Staat.yblad n•. 61), 3 October 1906 (Staats• 
blad n°. 255), en 21 December 1909 (Staa tsblad 
n•. 410), worden de hiernevens gevoegde wijzi 
gingen gebracht ; 

II. de tekst van het reglement, zooals hij 
na deze wijzigingen luidt, wordt in het Staats
blad geplaatst ; 

III. de hiernevens gevoegde wijzigingen van 
het reglement treden in werking op 1 Januari 
1912. 

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

Het Loo, den 7den Juli 1911. 
(get. ) W I L H E L ~ I N A. 

De Minister van Binnenlandsche Z aken, 
(get.) HEEMSKERK. 

(Uit_qeg. 28 J uli 1911.) 

Wijzigi,igen wn het Reglement voor de Rijks 
Kweekscholen voor vroedvrotttl'en. 

. Art. I. In artikel 1, eerste lid wordt achter 
,,Amsterdam" ingelascht: ,,en te Rotterdam". 

Het vierde en vijfde lid van genoemd arti
kel vervallen . 

Art. II. Artikel 2 wordt gelezen als volgt : 
"Waar in d it reglement gesproken wordt 

van de directie, wordt daarmede bedoeld de 
commissie van Toezicht en Beheer". 

Art. III. Artikel 3, tweede lid , wordt ge 
le:i:en als volgt: 

" De leerlingen ontvangen tevens voortgezet 
lager onderwijs en natuurkundig onderwijs. 

H et onderwijs wordt gegeven aan de school 
te Rotterdam door een geneesheer-directeur, 
aan de school te Amsterdam door een leeraar, 
en voorts aan beide scholen door een of meer 
adsistenten, meesteressen-vroed vrouwen, onder
wijzers of onderwijzeressen. 

De geneesheer-directeur wordt door de Ko
ningin benoemd, geschorst en ontslagen. 

De adsistenten, meesteressen-vroedvrouwen, 
onderwijzers of onderwijzeressen worden door 
den Minister van Binnenlandsche Zaken en op 
de door dezen bepaalde jaarwedden, na aanbe
veling van de directie, benoemd. 

T en behoeve van het practisch onderwijs is 
aan elke kweekschool eene kraaminrichting 
verbonden. 

Voor den dienst daarin worden bij het huis 
houdelijk reglement, bedoeld in artikel 13, voor
schriften gegeven". 

Art. IV. Art. 13 wordt gelezen als volgt: 
"H et dagelijksch beheer van de kweekschool 

te Amsterdam en van de daaraan verbonden 
kraaminrichting is onder de directie opgedra. 
gen aan beambten. 

Het dagelijksch beheer van de kweekschool te 
Rotterdam en van de daaraan verbonden kraam
inrichting is onder de directie opgedragen aan 
een geneesheer-directeur; het financieel beheer 
is evenwel onder de directie opgedragen aan 
een beambte. 

De beambten van elke kweekschool en van 
de daaraan verbonden kraaminrichting worden 
benoemd en ontslagen door den Minister van 
Binnenlandschti Zaken , de directie gehoord. 
De werkzaam heden en verplichtingen van 
deze beambten worden geregeld in een huis
houdelijk reglement door de di rectie, onder 
goedkeuring van genoemden Minister, vast te 
stellen. 

H et noodige dienstpersoneel wordt aangesteld 
door de directie, daartoe door genoemden 
Minister gemachtigd." 

Art. V. Artikel 14 wordt gelezen als volgt: 
"Het in artikel 13 bedoelde huishoudelijk 

reglement bevat ook de noodige bepalingen 
omtrent de regeling der werk:i:aamheden \'an 
de commissie van toezicht en beheer en voor 
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zooveel de kweekschool te Rotterdam betreft, 
de noodige bepalingen omtrent de vervanging 
van den geneesheer-directeur bij diens onge
steldheid, afwezigheid of ontstentenis. 

Eene instructie voor den geneesheer-direc
teur wordt door den Minister van Binuenland 
scbe Zaken vastgesteld". 

Behoort bij Koninklijk besluit van 7 Juli 
1911 (Staatsblad u 0 • 201). 

Mij bekend, 

De M inister van Binnenlandsche Zaken , 
(get. ) HEll:MSKERK. 

7 Jt1li 1911. BESLOJT, houdende aanvulling 
van het laatstelijk bij K oninklijk besluit 
van 23 September 1909 (Staatsblad n°. 320 ) 
gewijzigde Koninklijk besluit van 19 De
cember 1901 (Staatsblad 1.0 . 271), regelende 
de voorwaarden, waaronder voor rekening 
van anderen dan het Ri~k aan 's Rijks Munt 
klln worden gemunt, medailles kunnen 
worden geslagen en stempels kunnen wor
den vervaardigd. S. 202. 

WIJ WILHELMlNA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van den 7den Juni 1911, n°. 114, 
Afdeeling Generale Thesaurie; 

Den Raad van State geboord, (advies van 
den 20sten Juni 1911, n°. 15); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den lster. ,Juli 1911, 
n°. 48, Afdeeling Generale Thesaurie; 

Hebben goedge,·ondeu en verstaan : 
T e bepalen als volgt : 
Art. 1. Aän artikel 6 van Ons Besluit van 

19 December 1901 (Staatsblad no. 271), zooals 
dat is gewijzigd laatstelijk bij Ons Besluit va11 
23 September 1909 (Staatsblad n°. 320), wordt 
als tweede lid, het volgende toegevoegd : 

"Tenzij de leveraar bij de inzending der 
baren verklaard beeft, dat bij gehalte-bepaling 
van elke baar afzonderlijk wenscbt, kan de 
Muntmeester, zoo bij dit wenscbelijk acht, 
het gemiddeld gehalte van de gezamenlijke 
baren, op de daaruit genomen kapsels, doen 
bepalen . . 

"In dit geval is de leveraar een essaailoon 
van f l per baar verschuldigd." 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dog na dien der dagteekening van 
het Staatsblad en van de Staatscourant, waarin 
het geplaatst wordt. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad en gelijktijdig in de Staatscourant 

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

Het Loo, den 7den Juli 1911. 
(get. ) WIL H ~~ L MI N A. 

De Minister van l!inanl'iën, 
(ge t. ) Kor.K~1AN. 

(Uifge_q . 18 Juli 1911.) 

7 Juli 1911. BESLUIT, houdende beslissing 
dat, waar vaststaat dat de betrokken 
gemeente behoefte heeft aan een perceel 
voor den bouw van een nieuw gemeen
tehuis, de vraag, of aan een besluit van 
den Raad tot aankoop van zoodanig per
ceel, goedkeuring kan worden verleend, 
uitsluitend beoordeeld moet worden in 
verband met den financieelen toestand 
der gemeente. 

Wn WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende. op het beroep ingesteld door 
den Raad der gemeente Kerkrade, tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg, 
dd. 10 Maart 1911, l• afd. Litt. 1483/F, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan het besluit 
van dien Raad dd. 24 Februari 1911, n°. 49, 
tot aankoop van een terrein voor den bouw 
van een nieuw gemeentehuis ; 

Den Raad van State, afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 Juni 1911, n°. 122; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 1 Juli 1911, n°. 2834, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Overwegende, dat bij besluit dd. 7 Juli 
1910, n°. 20, de Raad der gemeente Kerkrade 
besloot tot aankoop - van Mejuffrouw MARIA 

JoSEPH.A ACKENS te K erkrade - van de 
perceelen kadastraal bekend sectie E, nos. 95, 
96 en 97 gedeeltelijk, te zamen groot 7.82 
Aren tegen een koopprijs van / 9000.- ; 

dat tegen den aankoop bij Gedeputeerde 
Staten bezwaren zijn ingediend, in hoofdzaak 
hierop neerkomende, dat bij het nemen van 
bedoeld besluit geen· rekening zou gehouden 
zijn met de financieele belangen der gemeente, 
nademaal de weduwe S. DAELEN bereid zou 
zijn, een gedeelte van haar perceel sectie E, 
n°. 57, voor den bouw van een raadhuis tegen 
een bedrag van / 4000.- aan de gemeente 
af te staan en laatstbedoeld terrein, wat ge
schiktheid beireft, nog te verkiezen zou 
zijn boven dat van mejuffrouw ACKENS ; 
dat, nadat Burgemeester en Wethouders ter 
ondersteuning van het raadsbesluit er op 
hadden gewezen : 

17* 



260 7 JULI 1911. 

l •. dat het terrein der weduwe DAELEN 
te bekrompen en niet diep genoeg zou zijn ; 

2•. dat wegens de drukte op den Rijksweg 
en op de daar naast liggende speelplaats der 
openbare lagere school het laatstbedoeld 
terrein minder geschikt is ; 

3•. dat meerdere gebouwen in den omtrek 
van dit terrein, · tengevolge der onderaardsche 
mijnwerken gescheurd zijn en dat dit scheuren 
op de Markt nog niet voorgekomen is ; 

dat Gedeputeerde Staten bij besluit van 
30 December 1910, l • afd., N°. 8112/ 1, aan 
het raadsbesluit dd. 7 Juli 1910, n°. 20, de 
goedkeuring hebben onthouden, daarbij over
wegende, 

ad I um, dat waar bij onderzoek gebleken 
is, dat het aan alle zijden open terrein der 
weduwe DAELEN een diepte heeft van 35 à 
40 M. en over de langste zijde grenst aan 
gemeentegrond, hetzelve kan geacht worden 
te voldoen aan de eischen, welke te dien aan
zien aan een gemeentehuis zijn te stellen ; 

ad Il um. dat, wanneer de drukte op den 
Rijksweg een beletsel zou vormen voor den 
bouw van het gemeentehuis aldaar, dit bezwaar 
ûch eveneens doet gevoelen bij een bouw op 
de Markt; 

ad III um. dat naar het deskundig oordeel 
der Directie van de Domaniale steenkolen
mijnen de terreinen op de Markt en aan den 
Rijksweg, voor wat de mogelijkhei<l tot scheuren 
tengevolge van mijnontginning betreft, als 
volkomen gelijkwaardig zijn te beschouwen; 
dat al ware dit laatste niet het geval, de bouw
constructie zoodanig samengesteld kan·worden, 
dat met mogelijke zakking van het terrein 
rekening kan gehouden worden en bij eventueele 
schade, tengevolge van de mijnontginning 
ontstaan, de mijndirectie ongetwijfeld in rechten 
zal kunnen aangesproken worden ; 

dat, waar alzoo de door Burgemeester en 
Wethonders aangehaalde argumenten tegen 
den bouw van het gemeentehuis aan den Rijks
weg niet afdoende zijn en de bouw van een 
gemeentehuis aan den Rijksweg met evenveel 
grond kan verdedigd worden als een plaatsing 
op de Markt, hunne Vergadering alleen de 
vraag heeft t e beantwoorden, of met den voor
genomen aankoop van een perceel op de Markt 
de belangen der gemeente voldoende behar
tigd zijn; 

dat deze vraag beslist in ontkennenden zin 
moet beantwoord ,vorden, nademaal het 
t,errein, gelegen aan den Rijksweg tegen een 
bedrag van / 4000.- aan de gemeente wordt 
afgestaan, terwij l de aankoop van het terrein 

van mejuffrouw AcKENS eventueel zou plaats 
hebben voor een bedrag van f 9000.-; 

dat bij besluit dd. 4 Februari 1911, n°. 49, 
de Gemeenteraad besloot tot aankoop der 

, perceelen kadastraal bekend sectie E, n°. 95, 
96 en 97 gedeeltelijk tegen eene koopsom 
van f 8500.- aan welk raadsbesluit bij besluit 
van Gedeputeerde Staten dd. 10 Maart 1911, 
l • afd. Litt. 1483/F, de goedkeuring is ont
houden, uit overweging, dat dezelfde gronden, 
welke destijds gegolden hebben om aan het 
raadsbe~luit van 7 Juli 1910 de goedkeuring 
te weigeren, ook thans ten aanzien van het 
onderwerpelijk besluit kunnen aangevoerd 
worden, vermits ook bij eene vermindering 
van den bedongen koopprijs van f 9000.
op f 8500.- in verband met het recht van 
beschikking over een voor den bouw even 
gunstig terrein voor een bedrag van / 4000.
de belangen der gemeente niet geacht kunnen 
worden voldoende behartigd te zijn ; 

dat van het besluit van Gedeputeerde 
Sta.ten de gemeenteraad bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende, d11.t voor een terrein, 
waarop tevens staat een schuur en huisje, 
gelegen aan de Markt een bedrag van / 8500.
niet te hoog te noemen is; dat verder de af
braak van die schuur en dat huis op ruim 
f 700.- kan geschat worden, waardoor dus 
de koopprijs feitelijk zou verminderen tot 
een bedrag van / 7800.-; 

dat wat verder de bewering van Gedepu
teerde Staten aangaat als zoude een even 
gunstig terrein voor den prijs van / 4000.
te verkrijgen zijn, volgens adressantes mee
ning niet juist genoemd kan worden; dat toch 
het terrein, door Gedeputeerde Staten bedoeld, 
gelegen is op een plaats waar telkens scheuren 
in de nabij gelegen huizen ontstaan door het 
onderaardsch werken van mijnen; c'at wat 
verder den prijs van / 4000.- betreft, hier 
niet uit het oog moet worden verloren, dat 
_dit terrein slechts een grootte heeft van 5 Are 
en 40 c.a. en dat de ligging van dit terrein, 
op verre na zoo gunstig niet is als het eerst
genoemde; 

0., dat terwijl vaststaat, dat de gemeente 
Kerk,rade behoefte heeft aan een perceel voor 
den bouw van een-nieuw gemeentehuis, behoort 
t e worden onderzocht of Gedeputeerde Staten 
terecht, uitsluitend om redenen van financieelen 
aard, aan het raadsbesluit dd. 24 Februari 
1911 n°. 49, waarbij een perceel voor d it doel 
is aangekocht, hunne goedkeuring hebben 
onthouden; dat in verband met den financi
eelen toestand der gemeen i;e deze vraag in 
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ontkennrnden zin moet word en beantwoord ; 
Gezien de Gemeentewe t ; 

H ebben goedgevonden en verstaa n · 
met v~rnietiging van het bestreden besluit 

van Ged '•pn teerde Staten van Limburg dd. 
10 Maart 1911, 1° afd. Litt. 1483/F , Onze 
goedkeuring t e verleenen aa n het besluit 
van den Raad der gemeente Kerkrade, dd. 
24 F ebruari 191 l , n°. 49, t ot aankoop der 
perceelen kadastraal bekend sectie E, n°. 95, 
96 en 97 gedeeltelijk, t egen eene koopsom 
van / 8500.-. 

Onze Minister van Binnenla ndscbe Za ken 
is belast enz. (W. v. d. B. A. ) 

11 Juli 1911. BE~I-UIT, tot nadere wijziging 
van het Konin lrlijk besluit van 23 ovem
ber 1901 (Sta.,, tsblfül n°. 24 3), tot nndere 
vaststelling de, voorwaarden voor de op· 
nem ing en ve rpleging van krankz innigen 
in ' s Rijks gestichten te M edemblik en te 
Grave. . 203. 

WIJ WILHELMlN A., xNz. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 3 Mei 1911, n•. 2008, 
afdeeling Volksgezondheid en Armwezen, en 
van Onzen Minister van Justiti e van 9 Mei 
1911, 3de afdecling A. , n°. 587 ; 

G elet op artikel 10 der wet van 27 April 
1884 (Stantsblad .n•. 96), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 15 Juli 1904 (Staatsblad n•. 157) ; 

Den Raad van State geboord (advies van 
20 Juni 1911 'n•. 22); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Mini sters van 3 Juli 1911, n•. 5023, 
afdeeling V olksgezondheid en Armwezen , en 
van 6 Juli 1911, 3de afdeeling A , n~. 614 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 
Art. 1. Met ingang vau 1 Janua ri 1912 

wordt artikel 4 der voorwaarden voor de op
neming en verpleging van krankzinnigen in 
's B.ijks gestichten te 1"\fedem blik en te Grave, 
vastgesteld bij On s besluit vnn 23 N ovember 
1904 (Staatsblad n°. 243) en gewijzigd bij dat 
van 6 Januari 1908 (Staatsblall n°. 6), als volgt 
gelezen: 

"Geschied t de ve rpleging in het gestich t 
zelve, zoo bedraagt het verpl eeggeld f 1 per 
dag. Geschiedt de .-erpleging in eene won ing, 
bedoeld in artikel 35a der wet, zoo bed raagt 
het verpleeggeld f 0,75 per dag ." 

"Het verpleeggeld voor de ve rpleging in 
het ges t.icht zelve word t met / 2 of f 1 per 
dag verhoogd , al naar gelang de verpleegde 
al dan niet in de bijzondere afdeeling van het 

gesticht te M edemblik is opgenomen , voor die 
patienten, op wier overplaatsing door Onzen 
Minister van Binnenlandscbe Zaken bij het 
bestuur, dat voor de voldoening van het ver
pleeggeld aansprakelijk is. tevergeefs is aan
gedrongen. De verhooging gaa t in met den 
dag door Onzen voornoemden Minister in elk 
geval afzonderlijk te lepalen. " 

2 . Met ingang van 1 Januari 1912 wordt 
Ons bes luit van 6 J anuari 1908 (S taatsblad 
n•. 5) ingetrokken . 

On:>:e Ministers van .Binnen landsche Zaken 
en van Justitie zijn belas t met de uitvoering 
van dit besluit, d at in het Staatsblad en gelijk
tijdig in de Staatsco,,,-ant :>:al worden geplaatst , 
en waa rvan afsch rift :>:al worden gezonden aan 
den Raad van State en aan de A l_e;emeene 
Rekenkamer. 

lfct L oo, den llden Juli 1911. 
(get.) W 1 L H E L M I N A. 

De Mi nister van Binnenlandsche Zaken 
(get.) Hin:M KKRK. 

De M inister van Ju stitie, 
(ge t. ) E. R. H. H.EGO UT. 

( Ui tgeg. 29 Juli 1911.) 

11 ifo li 1911. BESCHIKKING van den Mi-
nister van Oorlog , tot wijzigi ng van het 
besluit van 21 J anua ri [909, tot vaststel
ling van de Militie-Beschikking 1909, met 
daa rbij behoorende Militie-Instructi e 1909. 

De Minister va~ Oorlog , 
H eeft goedgevonden te bepal en, dat in ar · 

tikel 2~. II, der Militie-Instructie 1909, be
hoorende bij de Beschikking van 21 Januari 
1909, Afdeeling Militie en Landweer (M.) 
n°. 110, welke In structie laatstelijk is gewij
zigd en aangevuld bij de Beschikking van 17 
Maart 1911, Afdee ling :Mi litie en L andweer 
(M.) n°. 242, voor ,.(jattr ,·an inlij ving)" wordt 
gelezen: .,(jaar rnn in lijving , of zoo hij oor
spronkelijk bes temd was om krachtens den 
eersten volzin van de tweede zinsnede van 
art. 99 der wet te worden ingelijfd , het jaar 
te voren)" . 

112 

V oo r den Mini ster , 
De Secretaris- Gene,·aal , (qet.) D ~: BRUIJN. 

Juli 1911. BESLUIT, houdende beslissing 
dat, om in aanmerking te komen voor 
de Rijksbijdrage al bedoeld in a rt. 48, 
1°. b, laatste zinsned e d er wet op het 
L. 0. zooals die is gewij zigd bij de wet van 
14 Juli 1910 (Staatsblad n°. 202), het 
noodig is, dat de chool voldoet aan de 
in dat a rt. gestelde ei chen en geen beroep 
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kan worden gedaan op het bepaalde in 
art. II dier laatste wet om bij niet vol
doening aan die eischen in het genot 
te worden gesteld van die verhoogde 
bijdrage. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Inspecteur van het Lager onderwijs in 
de 3° Inspectie, tegen het besluit van Gedepu
teerde Staten van Friesland, dd. 23 Maart 
1911, n°. 63, (2• afd. F) genomen op de aan
vrage van het Bestuur der bijzondere lagere 
school aan het Oud-Kerkhof te Sneek van de 
vereeniging voor Christelijk Schoolonderwijs 
aldaar, om de Rijksbijdragen, bedoeld in artikel 
59 der wet tot regeling van het lager onderwijs, 
over het jaar 1910 ; 

Den Raad van State, afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur gehoord, advies van 
23 Juni 1911 , no. 130; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 8 Juli 1911, n°. 5361, 
afdeeling Lager Onderwijs ; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten 
de Rijksbijdrngen voor deze school over 1910 
hebben bepaald op f 7,233.36, waaronder 
zijn begrepen de met de minimum-jaarwedden 
gelijkstaande Rijksbijdragen voor 4 niet 
verplichte ondernijzers van bijstand; dat 
van het besluit van Gedeputeerde Staten de 
Inspecteur bij Ons in beroep is gekomen, 
daarbij te kennen gevende, dPt Gedeputeerde 
Staten blijkbaar de meening waren toegedaan, 
dat hier artike' 48, l • lid, l • b, laatste alinea 
der wet op het lager onderwijs toepasselijk 
was, waartoe zij waarschijnlijk geleid zijn door 
de verklaring van het schoolbestuur, dat de 
school voldeed aan de voorlaatste alinea van 
genoemd artikel, welke verklaring wordt be
vestigd in de door den schoolopziener in het 
district H eerenveen ingediende tabel 0 1 kolom
men 6--9; 

dat evenwel uit de overgelegde roosters 
van lesuren blijkt, dat het onderwijs aan ge
noemde school van 1 Januari- 12 November 
1910 niet heeft voldaan aan het bepaalde in 
.artikel 48, 1 c lid, 1 • b, voorlaatste alinea, 
-waaruit volgens artikel II der wet van 14 Juli 
1910 (Staatsblad n°. 202) volgt, dat het bestuur 
der school niet in de termen valt om aanspraak 
te maken op de Rijksbijdrage voor vier boven 
het minimum aanwezige onderwijzers, maar 

·zich tevreden moet stellen met · de bijdrage 
·voor drie dergelijke onderwijzers; 

.0., dat vaststaat, dat de onderhavige 

school van 1 Januari-12 November 1910 
niet heeft voldaan aan de eischen bij artikel 
48, 1 • b, voorlaatste zinsnede der wet tot 
regeling van het lager onderwijs tot het be
komen van de verhoogde bijdrage als meer 
uitgebreid lager onderwijs school gesteld en 
eerst sinds laatstgenoemd tijdstip aan die 
eischen heeft voldaan ; 

dat wel is waar volgens Gedeputeerde Staten 
voormelde omstandigheid de aanspraak op 
de Rijksbijdragen bedoeld in artikel 48, 1 • b, 
laatste zinsnede, ook over eerstgenoemd tijd
vak voor de school niet doet verloren gaan, 
daar toch volgens artikel II, al. 3 der wet 
van 14 Juli 1910 (Staatsblad n°. 202) de eisch, 
dat in de drie hoogste klassen feitelijk onderwijs 
wordt gegeven, niet wordt gesteld voor de 
eerste twee jaren na het in werking treden 
dier wet, mits worde aangetoond, dat voor 
1 J anuari 1910 tot reorganisatie der betrokken 
school was bes! oten ; 

dat dit betoog evenwel niet opgaat; 
dat toch artikel II voornoemd in de wet 

is opgenomen, omdat de wetgever met het 
oog op eene te verwachten reorganisatie van 
dit gedeelte van het onderwijs niet heeft 
gewild, dat het meer uitgebreid lager onder
wijs zich dadelijk na de invoering der wet 
zou gaan inrichten naar de eischen gesteld 
bij de voorlaatste zinsnede van artikel 48, 
l •. b, dier wet, zooals die is gewijûgd bij de 
wet van 14 Juli 1910 (Staatsblad n°. 202); 

dat in verband hiermede artikel II, al. 1 
bepaalt, dat alleen die scholen de verhoogde 
Rijksbijdragen zouden ontvangen, die op 
15 Januari 1910 voldeden aan de eischen, 
die voor het onderwijs in de vakken l, m, 
n en p van artikel 2 gesteld zijn ; 

0., dat deze strenge eisch van voldoening 
op 15 Januari 1910 is verzacht v.>or de in al. 2 
en 3 bedoelde scholen, waardoor ook deze 
scholen, die op grond van al. 2 zouden zijn 
uitgesloten, zoodra zij voldoen aan de gestelde 
eischen, de verhoogde Rijksbijdragen kunnen 
erlangen ; 

0., dat echter ook voor die scholen de 
voldoening aan de gestelde eischen - gedurende 
de overgangsjaren aan artikel 48, 1°. b, voor
laatste zinsnede, der wet in verband met 
artikel II, al. 1 der wet van 14 Juli 1910 
(Staatsblad n°. 202) en na dien tijd alleen 
aan artikel 48, 1 • lid b, voorlaatste zinsnede -
de voorwaarde voor het verkrijgen van de ver
hoogde Rijksbijdrage blijft; 

0., dat uit het bovenstaande volgt, dat de 
bijdragen voor de niet verplichte onderwijzers 
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bij deze school, over het tijdvak van 1 Januari-
12 November 1910 alleen kunnen worden toe
gekend naar den maatstaf van de zevende 
zinsnede van artikel 48, 1°. b, en dus voor drie 
onderwijzers op de minima-jaarwedden aan
spraak kan worden gemaakt ; 

dat over het tijdvak van 12 November-
31 December 1910 naar den maat staf van de 
laatst e zinsnede van a rtikel 48, l 0 • b, voor 
vijf onderwijzers op de minima-jaarwedden 
aanspraak zou kunnen worden gemaakt, doch 
t oen slechts drie boventallige onderwijzers 
aanwezig waren ; 

dat mitsdien over het geheele jaar slechts 
aanspraak bestaat op Rijksbijdragen voor 
3 onderwijzers, boven het minimum van onder 
wijzers bij artikel 24 der wet gest eld ; 

Gezien de wet tot regeling van het lager 
onderwijs ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met wijziging van het bestreden besluit 

van Gedeputeerde Staten van Friesland de 
Rijksbijdragen voor deze school over 1910 
va.Et te stellen op / 7,004.20. 

Onze Mini~ter van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. (W. v. d. B. A.) 

14 Juli 1911. BESLUI T , tot schorsing van het 
besluit van den raad der gemeente Mar 
ken, d.d . 23 Juni 1911, waarbij aan J . Z oN
D KRV AN C z N . , aldaar , ontheffin g is ver 
leend van eene der bepalingen van de 
bouw- en woningverorden ing voor die ge
meente. S. 204. 

Geschorst lot l Ocluber 1911. 

17 Juli 1911. BESL UIT , tot nadere wijziging 
van het K oninklijk besluit van 12 Juli 
1909 (Staatsblad n•. 206), gewijzigd bij Ko
ninkliJk besluit van 27 ,1 uli 1910 (Staats
blad n°. 242). S. 20n. 

WIJ WILHELMINA, E NZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
L andbouw , Nijverheid en Handel van 1 Juni 
1911, n°. 1274, Afdeeling Arbeid ; 

Overwegende, dat On s besluit van 12 Juli 
1909 (Staatsblad n°. 266), 7,ooals dat luidt na 
de daarin bij On s besluit van 27 Juli 1910 
(Staatsblad n°. 242) aangebrachte wijziging, 
nader behoort te worden gewijzigd ; 

Gezien de artikelen 5, tweede lid, en 11, 
tweede lid, der •Arbeidswet ; 

Den .Raad van State gehoord (adv ies van 
27 Juni 1911, n•. 24); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor-

noemden Minister van 7 Juli 1911, n•. 1606, 
Afdeeling Arbeid ; 

H ebben goedgev~nden en ve rstaan : 
Art . 1. In artikel 1 onde·r II van Ons be

sluit van 12 Juli 1909 (Staatsblad no. 266), 
zooals dat lu idt na de daarin bij On s besluit 
van 27 Juli 1910 (Staatsblad n°. 242) aange
brachte wijziging, wordt in plaats van "1 Au• 
gustus 1911", gelezen " 1 Janua ri 1912" . 

2 . Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na d ien van de dagteekening van 
het Staatsblad en van de S taatscourant waarin 
het is geplaatst . 

On ze Minister van L andbouw, Nijverheid 
en H andel is belast met de ui tvoering van 
dit besluit, dat gelijktijdig in het Staatsblad 
en in de Staatscoi.ran t zal worden geplaatst 
en waarvan afsch rift zal word~n gezonden 
aan den Raad van State. 

H et L oo, den 17den Juli 1911. 
(ge l. ) W IL H EL M IN A. 

De M in. van L andbouw, Nijverheid en Handel. 
(get.) A. S. T AI.MA. 

(Uilgeg. 28 J uli 1911.) 

17 Juli 1911. WET, tot ve rklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen 
dommen , noodig om zekerheid te 
erlangen, dat een deel der Loo laan en een 
aansluitend deel van den A chte rweg te 
Vo01·burg voor doeleinden van algemeen be
lang beschikbaar blijven of komen . S. 206. 

17 Juli 1911. Wi;;T , tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, noodig voor het verbrePden 
van de Rechter-Rottekade en van K atshoek 
te Rotterdmn. S. 207. 

17 Juli 1911. WET, tot nadere wijziging en 
aanvulling der wet van 4 December 1872 
(S taatsblad n•. 134), houdende voorzienin
gen tegen besmettelijke ziekten. S. 208. 

B ijl. Hand. :l• Kamer 1910/11 , n°. 161 , 1-8. 
Hand. i d. 1910/11 , bladz. 2044-:2054. 
Hand. 1° Kamer 1910/11, bladz. 600, 601 , 

605 , 637. 

WIJ v\TlL HELMINA, E N Z . . , doen te weten : 
A lzoo Wij in overweging g eno m en h ebben , 

dat het wenschelijk is de bepalingen omtrent 
de inenting der koepokken voorkomende in 
de wet vau 4 Dece mber 1872 (Staatsblad n°. 134), 
houdende voorz ieningen tegen besmettelijke 
ziekten, zooals die is gewijzigd bij de wet van 
3 December 1874 (Staatsblad no. 188), van 28 
Maart 1877 (Staatsblad n°. 36), van 16 April 
1886 (Sta.atsblad n•. 64), van 8 April 1893 
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(Staatsblad n° 64), ,·an 21 Juli 1899 (Staat.•
blad n•. 166) en van 21 Juni 1901 (Staatsblad 
n•. 167), te wijzigen en aan te vullen; 

Zoo is het , dat Wij , den Raad van tate , enz. 
Art. l. Artikel 17 der wet van 4 December 

1872 (Staatsblad n•. 134) wordt vervangen door 
vijf nieuwe artikelen, luidende: 

"Artikel 17. Onderwijzers, onderwijzeressen 
en leerlingen worden in de scholen slechts toe
gelatlln, indien wordt overgelegd eene verkla
ring van een geneeskundige, dat zij met goed 
gevolg of meer dan eens de inenting tegen de 
pokken hebben ondergaan of aan de natuur
lijke kinderpokken (variolae) hebben geleden. 

Onderwijzers , onderwijzeressen "n leerlingen 
evenwel, die eene onderteekende en gedagtee· 
kende verklaring overleggen van een genees
kundige, dat zij zonder goed gevolg éénmaal 
de inenting tegen de pokken hebben ondergaan, 
worden gedurende één jaar te rekenen vau den 
dag, waarop de inenting geschied is, in de 
scholen toegelaten. 

Artikel 17a. Onder inenting tegen de pokken, 
geschied na een bij a lgemeenen maatregel van 
bestuur te bepalen tijdstip, wordt verstaan de 
inenting, welke is verricht met inachtneming 
van de voorschriften, daaromtrent bij d ien al 
gemeenen maatregel van bestuur gegeven. 

Artikel 17b. Met afwijk ing van het bepaalde 
in artikel 17, wordt een onderwijzer,eene onder
wijzeres of een leerling in eene school mede toe• 
gelaten, indien wordt overgelegd eeneondertee
kende, gedagteekende en met redenen omkleede 
verklaring van twee geneeskundigen, dat van 
de inenting tegen de pokken voor de gezond
heid van den persoon, te wiens behoeve de 
verklaring wordt overgelegd, bijzonder gevaar 
te duchten is. 

Zoodanige verklaring blijft gedurende drie 
jaren na de afgifte van kracht. 

Artikel 17c. Een persoon, voor wien eene 
verklaring, als bedoeld in het vorige artikel, 
is overgelegd, wordt evenwel in eeno school 
niet toegelaten na den dag, waarop de burge
meester van de g e meente, waarin de schoo i 
is gelegen, of van de gemeente, waarin die 
persoon met dor woon is gevestigd, ingevolge 
artikel 2l bij openbare aankondiging heeft be
kend gemaakt, dat de pokken in de gemeente 
epidemisch voorkomen. 

Artikel 17d. De vorm, de plaats en de wijze 
van inlevering, van bewaring en van teruggave 
der verklaringen, bedoeld in de artikelen 17 
en 17b, worden bij algem:ienen maatregel van 
bestuur geregeld . 

Deze verklaringen zijn vrij van zegelrecht 
en van de formaliteit van registratie. ' ' 

Art. IL In het eerste en in het tweede lid 
van artikel 18 de r wet van 4 December 1872 
(S taatsblad no. 134) worden onderscheidenlijk 
achter de woorden: ,,herinenting" en "kunst
bewerking" ingevoegd de woorden : ,,met in
achtneming van de voorschriften, omtrent de 
inenting tegen de pokken door Ons ingevolge 
artikel 17a gegeven". 

Art. III. In artikel 30 der wet van 4 De 
cember 1872 (Staatsblad n•. 134) wordt 2°. ge
lezen als volgt: 

" i•. overtreding van de artikelen 11, l ste en 
2de lid, 14, 16, 16, 17, behoudens het bepaalde 
in artikel 17/J, lste lid, en van artikel 17c. 

Wegens het in de school zenden van kinderen 
in strijd met het bepaalde in de a rtikelen 14, 
17, - behoudens het bepaalde in artikel 17b, 
lste lid, - en in artikel 17c, zijn de ouders 
of voogden dier kinderen strafbaar. 

W egens overtreding van artikel 17, behou
dens het bepaalde in artikel 17b, lste lid , en 
van artikel 17c, zijn verder strafbaar de hoof
den of de bestuurders der scholen, die de 
onderwijzers of onderwijzeressen hebben toe
gelaten, en de onderwijzers en onderwijzeressen 
zelven, die onderwijs op de school hebben ge
geven ;" 

Art. IV. Deze wet treedt in werking op 
een nader door OM te bepalen tijdatip. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten P aleize het Loo, den 17den 

,Juli 1911. 
(get.) W I L H E L M I N A. 

De Minister van Binnenlandsc}u) Zaken , 
(qet.) HEEMSKERK. 

( Uit_qeg. 26 Juli 1911.) 

17 Juli 1911. WET, houdende bepalingen be
treffende het merken .-an kaas, afkomstig 
van aangeslotenen bij een kaascontröle
station, hetwelk zich onder Rijkstoezicht 
heeft gesteld. t:l. 209. 

B ijl. Hand. 2• Kame:r 1909/10, no. 315, 1- 3; 
1910/11, n°. 78, 1-4. 

H and. id. 1910/11, bladz. 1711. 
Hand. l• Kamer 1910/11, bladz. 487-489, 671, 

672, 610-617. 

WIJ WILHELMINA, E NZ .. • doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de noodzakelijkheid is gebleken, maatre
gelen te nemen in het belang van de hier te 
lande gevestigde kaascontrölestations, welke 
zich onder Rijkstoezich t hebben gesteld; 

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

Eenig artikel. 

1. Door Onzen Minister vaD Landbouw, Nij-
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verheid en Handel worden merken vastgesteld , 
welke uitsluitend bestemd zijn, om door of van
wege aangeslotenen bij een onder Rijkstoezicht 
staand kaascontrölestation te worden aange
brncb t op de door of vanwege die aangeslotenen 
bereide kaas. 

2. Deze merken worden in de Nederlandsche 
Staatscourant bekend gemaakt, benevens de 
door Onzen voorooemden Minister nader te 
geven voorschriften , betreffende het aanbren
gen van die merken op de waar. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 17den 

J uli . 1911. 

(gel.) W I L H E L M I N A. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(get. ) A. S. TALMA. 

(Uitgeg. 4 Aug. 1911.) 

17 Juli 1911. WET, tot verhooging van het 
tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1911. S. 210. 

Bij deze wet wordt een artikel verhoogct en 
twee artikelen ingevoegd. 

Ten gevolge van deze verhooging wordt het 
totaal der Ilde afdeeling van gezegd hoofd
stuk met f 30,000 en het eindcijfer van hoofd
stuk X der begrooting van Staatsuitgaven 
voor het dienstjaar 1911 met gelijk bedrag 
verhoogd. 

17 J1ûi l911. Wi,:-r, houdende aanvulling en 
wijziging van de artikelen 16, 18 en 26 
der "Jagtwet". S. 211. 

B ijl. Hand. 2• Kamer 1910/11 , n°. 137, 1-8. 
Hand. id. 1910/11 , bladz. 2487, 2488. 
Hand. l • Kamer 1910/11, bladz. 632, 637. 

W1J WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is de artikelen 16, 18 en 26 
der Wet van 13 Juni 1857 (Staatsblad n°. 87) 
(,,J agtwet") aan te vullen en te wijzigen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. In het lste lid van artikel 16 der 

"Jagtwet" worden achter de woorden "het 
houden van klopjagten op grof wild en scha
delijk gedierte, ook op spoorsneeuw" ingelascht 
de woorden: ,,het houden van drijfjagten op 
spoorsneeuw". 

Art. II. ln het lste lid , onder littera c van 
art. 18 der "Jagtwet" wordt, in plaats van het 
woord "klopjagten", gelezen : ,,klop• en drijf
jagten". 

Art. III. In het 2de lid van artikel 26 der 
.,Jagtwet" worden achter de woorden "in ge-

sloten of open jagttijd" ingelascht de woorden : 
,,ook op spoorsneeuw" . 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den l 7den 

Juli 1911. 
(get. ) W I L H E L M I N A. 

De Jlfin. van landbouw, Nijverheid en Handel, 
(get.) A. S. TALMA. 

(Uitgeg . 4 Aug. 1911.) 

17 Juli 1911. WET, houdende bepali ngen tot 
wering en bestrijding van ziekten van 
cultuurgewassen en van voor cultuurge
wassen schadelijke dieren. S. 212. 

Bijl. Hand. 2• Ka111er 1910/11. n° . 136, 1-9. 
Hand. id. 1910/11, bladz. 2056, 2057. 
Hand. l• Kamer 1910/11 , bladz. 597-599, 606, 

607, 628-631. 

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

dat het wenschelijk is de wettelijke voorschrif
ten tot wering van voor den land-, tuin- of 
boschbouw schadelijke dieren en van planten
ziekten te wijzigen en aan te vullen met voor
schriften tot bestrijding van voor de.:: land- of 
tuinbouw schadelijke dieren en van planten
ziekten; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Tot wering van voor den land-, tuin

of boschbouw schadelijke dieren en van plan
tenziekten kunnen bij algemeenen maatregel 
van bestuur de in- en doorvoer hetzij recht
streeks, hetzij middellijk, worden verboden of 
niet dan voorwaardelijk worden toegestaan van: 

a. in dien maatregel aan te duiden voort
brengselen van land-, tuin- of boschbouw of 
afval daarvan, afkomstig uit in dien maatregel 
aan te duiden landen ; 

b. kisten, tonuen, manden en andere stoffen 
of voorwerpen, welke met voorwerpen, als 
bedoeld onder a, in aan raking zijn geweest of 
vermoed worden te zijn geweest. 

2. Indien voor den land- of tuinbouw scha
delijke dieren of plantenziekten zich in die 
mate vertoonen, dat zij een ernstig gevaar voor 
de cultuut· van land- of tuinbouwgewassen 
opleveren, kuqnen bij algemcenen maatregel 
van bestuur hetzij voor het geheele Rijk, hetzij 
voor bepaalde gedeelten daarvar., voorschriften 
tot bestrijding worden gegeven. 

3. Tegelijk met de afkondiging van een al
gemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld 
in een der vorige artikelen, wordt een voor
stel van wet, houdende regel ing van het in 
den algemeenen maatregel van bestuur gere
gelde onderwerp, aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal gezonden. 



266 17 JULI 1911. 

Indien het voorstel tot wet wordt ve rheven, 
houdt te gelijk met de inwerkingtreding de 
algemeene maatregel van bestuur op van kracht 
te zijn. 

Indien het voorstel wordt ingetrokken of 
indien een van de beide Kamers der Staten
Generaal tot niet aanneming van het voorstel 
besluit, wordt de algemeene maatregel van 
bestuur dadelijk ingetrokken. 

4 . Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kunnen bepalingen worden vastgesteld omtrent 
het gebruik van bepaalde voor het leven of 
de gezondheid van menschen of dieren scha
delijke stoffen, welke voor de bestrijding van 
voor den land- of tuinbouw schadelijke di eren 
of van plantenziekten worden gebezigd . 

5. Door Ons wordt met het oog op de uit
voering van de krachtens of naar aanleiding 
van deze wet vast te std lcn wettelijke voor
schriften een Phytopathologische Dienst in
gesteld en geregeld. 

6 . Met hei opsporen van de in deze wet 
strafbaar gestelde overtredingen zijn belast, 
behalve de bij artikel 8, 1°. tot en met 6°. , 
van het W etboek van Strafvordering aange
wezen ambtenaren: 

a. de bij den Phytopathologischen Dienst 
werkzame, door Onzen Minister van Land
bouw , Nijverheid en Handel aangewezen per
sonen ; 

b. de marechaussee ; 
c. alle andere ambtenaren van R\jks- en ge

meentepolitie; 
d. de ambtenaren van de invoerrechten en 

accijnzen. 
7. De in het vorige artikel onder a bedoelde 

personen zijn bevoegd, tusschen zonsopgang 
en zonsondergang, terreinen en inrichtingen , 
bestemd tot het kweeken of bewaren van land
of tuinbouwgewassen binnen te treden. 

Indien hun de toegang wordt geweigerd , 
verschaffen zij zich dien desnoods met in roe
ping van den sterken arm. 

In plaatsen, in het eerste lid bedoeld, die 
alleen door eene woning toegankelijk zijn, 
treden zij tegen den wil van den bewoner niet 
binnen dan op vertoon van een. scb riftelijken, 
bijzonderen last van den burgemeester of van 
den kantonrechter. Van dit binnentreden 
wordt door ben een proces-verbaal opgemaakt , 
dat binnen tweemaal vier en twintig uren aan 
dengene, in wiens won ing is binnengetreden, 
in afschrift wordt medegedeeld. 

8. Onder de uitvoering van de krachtens 
of naar aanleiding van deze wet vast te stellen 
wettelijke voorschriften behoort de bevoegd
heid tot het op kosten van de overtreders doen 

wegnemen, beletten of verrichten van hetgeen 
in strijd met die wettelijke voorschriften is 
of wordt ondernomen of nagelaten. 

9. Overtreding van een der krachtens of 
naar aanleiding van deze wet vast te stellen 
wettelijke voorschriften wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste eene maand of geld
boete van ten hoogste vijf honderd gulden . 

t 0 . Roerendll voorwerpen, waarin of waar
mede de overtreding is gepleegd, met uitzon
dering van openbare middelen van vervoer, 
worden zoo apoedig mogelijk in beslag genomen. 

11. Indien in beslag genomen voorwerpen 
uit hoofde van gevaar voor besmetting niet t'!r 
bewaring geschikt zijn, worden zij, na te zijn 
gewaardeerd, op bevel van den ambtenaar, die 
de voorwerpen heeft in beslag genomen, zoo 
spoedig mogelijk vernietigd of onschadelijk 
gemaakt. 

12. De in het vorige artikel bedoelde waar
deering geschiedt door een door den burge
meester benoemden deskundige. 

Indien de burgemeester of de eigenaar of 
diens gemachtigde of beiden, geen genoegen 
nemen met de waardeering, benoemt de kan
tonrechter terstond bij eenvoudige beschikking, 
op ver,;oek van den burgemeest'!r, twee des
kundigen, die met den eersten deskundige de 
waardeering verrichten. 

13. Bij veroordeeling kunnen de in beslag 
genomen voorwerpen worden verbeurd ver
klaard. 

14. Indien de wering van besmetting dit 
eischt, beveelt de rechter de vernietiging of 
onschadelijkmaking van in beslag genomen 
voorwerpen , onder bepaling of, en zoo ja, tot 
welk bedrag de eigenaar zal worden schade-
loos gesteld. · 

t 5. Indien in beslag genomen voorwerpen 
overeenkomstig artikel 11 zijn vernietigd of 
onschadelijk gemaakt, bepaalt de rechter bij 
het vonnis of, en zoo ja, tot welk bedrag de 
eigenaar zal worden schadeloos gesteld. 

16. Indien de zaak niet wordt voortgezet, 
worden de in beslag genomen voorwerpen op 
bevel van den ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie aan den belanghebbende terug ge• 
geven. 

Indien in het geval, bedoeld in het eerste 
lid , de in beslag genomen voorwerpen zijn 
vernietigd of onschadelijk gemaakt, wordt de 
eigenaar op bevel van den ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie, dat hem bij exploit wordt 
beteekend, tot een door dieu ambtenaar te be
palen bedrag schadeloos gesteld. 

t 7 . De in de vorige drie artikelen bedoelde 
schadeloosstelling wordt door een door Onzen 
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Minister van Financiën uan te wijzen ambte 
naar aan den rechthebbende uitgekeerd. 

18. De rechthebbeude kan zich gedurende 
vijf jaren, nadat het vonnis onherroepelijk is 
geworden, de opgelegde geldboete is betaald 
of het in het tweede lid van artikel 16 be
doel.de bevel van den ambtenaar van het Open
baar Ministerie is beteekend, tot den door 
Onzen Minister van Financiën aan te wijzen 
ambtenaar wenden, om de schadeloosstelling 
te ontvangen. 

Na verloop van deze vijf jaren is de vor
dering vervallen. 

19. De in deze wet strafbaar gestelde feiten 
worden beschouwd als overtredingen. 

20. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel van "Plantenziekten wet". 

21. Met hei in werking treden dezer wet 
vervallen de wet van 5 J un~j 1875 (Staatsblad 
n°. 113), betrekkelijk het nemen van maat
regelen tegen overbrenging van den Colo rado
kever, gewijzigd bij de wet van 15 April 1886 
(Staatsblad n°. 64), en de wet van 2 April 1898 
(Staatsblad 11°. 79), houdende bepalingen tot 
wering van voor den land-, tuin- of boschbouw 
schadelijke dieren en van plantern:iekten. 

22. Vo;:ir de toepassing van deze wet worder: 
met naar aanleiding van deze wet vast te stellen 
wettelijke voorschriften gelijk gesteld de wet 
van 23 Mei 1899 (Staatsblad n•. 127), houdende 
bepalingen tot wering van de San José-schild
luis (Aspidiotns perniciosus), en de wet van 
23 Mei 1910 (Staat.<blad n°. 145), houdende be 
pal ingen tot wering van den Amerikaanschen 
kruisbessen meeldauw . 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 17den 

Juli 1911. 
(qel.) W I L H E L M I N A. 

De J.llin. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(get.) A. S. TALMA. 

De Minister van Financiën, 
(get. ) 1COLK~1AN. 

(Uitgeg. 15 Aug. 1911.) 

17 Juli 1911. WET, tot wijziging van de wet van 
28 Mei 1869 (Staatsblad n°. 96), betrekke
lijk de afgifte van zeebrieven en vergun
ningen tot het voeren van de Nederland
sche vlag. 8 . 213. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1910/11, n°. 232, 1-7. 
Hand . id. 1910/11 , bladz. 2487. 
Hand. l • Kmne,· 1910/ll , bladz. 632, 637. 

WrJWILHELMINA,ENZ .. . doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is de wet van 28 Mei 1869 

(Staatsblad n°. 96), betrekkel ijk de afgifte van 
zeebrieven en vergunningen tot het voeren van 
de Nederlandsche vlag, te wijziger.; 

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

Eenig artikel. 

Het eerste lid van artikel 12 van de wet van 
den 28sten Mei 1869 (Staatsblad n°. 96) wordt 
gelezen als volgt : 

Voor schepen, alléén voor de rivier- of kust
vaart buiten Nederland gebruikt wordende door 
Nederlanders buiten Nederland gevestigd of 
door personen, vennootschappen of vereenigin
gen, vallende in de termen van artikel 2, kunnen 
de door Ons aangewezen consuls of andere 
autoriteiten tijdelijk vergunning verleenen tot 
het voeren der N ederlandsche vlag voor een 
in de vergunning aangegeven gebied. 

Lasten en bevelen em:. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 17den 

Juli 1911. 
(get.) W IL H E L iVI I N A. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(qet.) A . S. TA.LMA. 

De J.lfinister van Buitenlandsche Zaken, 
(qet.) R . DE MAREES VAN SWINDEREN. 

1 Uitge_q . 12 Aug. 1911.) 

17 Juli 1911. W;;T, tot wijziging van de wet 
van 5 Juli 1910 (Staatsblad n°. 181), tot rege
ling van de samenstelling van den hoogen 
raad, de gerechtshoven, de arrondisse
ments-rechtbanken en de kantongerechten 
en van de jaarwedden der rechterlijke 
ambtenaren, alsmede van de klassen der 
rechtbanken en kantongerechten. S. 214. 

Bi[jl. Hand. 2• Kamer 1910/11, n°. llO, 1-9. 
Hand. id. 1910/11, bladz. 2054, 2055. 
Hand. I • Kanier 1910/ ll , bladz. 586, 610. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat de klassen der kantongerechten nieuw ge
regeld moeten worden ; 

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

Eeni_q arti kel . 

In artikel 4 der wet van 5 ,fuli 1910 (Staats
blad n°. 181), tot regeling van de samenstel 
ling van den hoogen raad, de gerechtshoven, 
de arrondissements-rechtbanken en de kanton
gerechten en van de jaarwedden der rechter
lijke ambtenaren, alsmede van de klassen der 
rechtbanken en kantongerechten, worden de 
woorden: ,,D. Utrecht" tot en met "ambtena
ren van het openbaar ministerie, ieder .... 
f 1500" gelezen : 
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D. Utrecht, Haarlem, Groningen. 
ten hoogste 2 kantonrechters, ieder f 3000 
1 griffier . . . . . . . . . . . . . 2500 
ten hoogste 1 substituut-griffier . . . 1500 
ten hoogste 8 kantonrechters-plaatsvervan-

gers, zonder bezoldiging. 
E. 's-Herto_qenbosch, Tilburg , Maastricht, 

A,·nhem, Nijrnegen, Enschedé, L~iden, 
Schiedam, Hilvers1<m, Leeuwarden. 

1 kantonrechter . . · . . . . . . . . f 3000 
1 griffier . . . . . . . . . . . . . 2000 
ten hoogste 6 kantonrechters-plaatsvervan• 

gers, zonder bezoldiging. 

Il. TWEED'll: KLASS'll:. 

Eindhoven, Breda, Bergen op Zoom, Heerlen, 
Roermond, Venlo, Helmond, Wageningen, Te,·
borg, Zutphen, Apeldoorn, Deventer. Zwolle, Al
melo, Delft, Gouda, Dordrecht, Middelburg, 
Goes, Alkmaar, Hoorn, Zaandam, Amersfoort, 
Winschoten, -Zuidbroek, Assen, Emmen. 

1 kantonrechter .. . . . ..... f2500 
1 griffier . . . . . . . . . . . . . 1500 
ten hoogste 6 kantonrechters-plaatt vervan-

gers, zonder bezoldiging. 

Ill. Ü1':RDK KLASS1':. 

De overige kantonqerechten. 
1 kantonrechter . . . . . . . . . . f2200 
1 griffier . . . . . . . . . . . . 1200 
ten hoogste 6 kantonrechters-plaatsvervan-

gers, zonder bezoldiging. 
Bij de kantongerechten van alle klassen: 
ambtenaren van het openbaar ministerie, 

ieder . . . . . . . . . ·. . . . . . . f 1500 
Overgangsbepaling. 

De rechters en de griffiers, op den dag van 
de inwerkingtreding van deze (wijzigings)wet 
bij kantongerechten werkzaam, ontvangfln, 
zoolang zij in dezelfde betrekking werkzaam 
blijven, de wedde (verhoogingen inbegrepen), 
op welke zij ingevolge de bepalingen van de 
wet van 5 Juli 1910 (Staatsblad n•. 181) aan
spraak hebben, indien deze wedde hooger is 
dan de wedde (verhoogingen inbegrepen), welke 
zij ingevolge de bepalingen dier wet, zooals 
die bij deze wet gewijzigd worden, zouden 
ontvangen. 

Slotbepaling. 
Deze wet treedt in werking op een nader 

door Ons te bepalen tijdstip. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 17den 

Juli llllL 
(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, 
(get.) E. R. H. REGOUT. 

( Uitge_q. 20 J uli 1911.) 

17 Ji.ti 1911. WET, houdende voorziening in 
de bestaande onzekerheid ten aanzien van 
den vorm, waarin eeden, beloften en beves
tigingen moeten worden afgelegd. S. 215. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1910/11, n•. 138, l-12. 
Hand. id. 1910/11, bladz. 2182-2207, 2210-

2220, 2228-2241. 
Hand. l • Kamer 1910/11, bladz. 5\16, 597,610. 

WIJ WILH.1!:LMIN A, ENZ . •. doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat onzekerheid bestaat ten aanzien van den 
vorm, waarin eeden, beloften en b,westigingen 
moeten worden afgelegd en dat mitsdien voor
ziening te dier zake noodig is; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art . 1. Hij, die ter uitvoering van een wet

telijk voorschrift mondeling een eed, belofte 
of bevestiging moet afleggen, zal : 

a. indien hij een eed aflegt, onder het op
steken van de twee voorste vingers van zijn 
rechterhand, uitsprel,rnn de woorden: ,,Zoo 
waarlijk helpe mij God Almachtig", 

b. indien hij een belofte aflegt, uitspreken 
de woorden : ,.Dat beloof ik", indien hij een 
bevestiging aflegt, uitspreken de woorden : 
,.Dat verklaar ik", 

tenzij hij aan zijn godsdienstige gezindheid 
den plicht ontleent den eed, de belofte of de 
bevestiging op andere wijze te doen. 

2 . Indien bij het wettelijk voorschrift andere 
uit te spreken woorden zijn vastgesteld als 
de in het vorig artikel voorgeschrevene, tre
den de bij het bijzonder wettelijk voorschrift 
vastgestelde voor deze in de plaats. 

3. Hij, die tengevolge van een lichaarns
of spraakgebrek den eed, de belofte of de be
vestiging niet kan afleggen op de bij de arti
kelen 1 en 2· bepaalde wijze, zal den eed, de 
belofte of de bevestiging afleggen op een 
wijze, zooveel mogelijk_ overeenstemmende 
met het bij die artikelen voorgeschrevene, te 
bepalen door dengene in wiens handen de eed, 
de belofte of de bevestiging wordt afgelegd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 17den 

Juli 1911. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, 
(get.) E. R. H. R...:oouT. 

( Uitge,q. 25 Juli 1911.) 

17 Juli 1911. WET, houdende verhooging van 
het vierde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1910. S. 216. 

Bij deze wet worden drie artikelen verhoogd. 
Ten gevolge van deze verhooging worden de 



17 JULI 1911. 269 

totalen van de Ilde, VIIlste en lXde afdee• 
ling van het IV de hoofdstuk der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1910 verhoogd respec
tievelijk met f 2000; f 110,000 en f 6000 en 
wordt het eindcijfer van dat hoofdstuk ver· 
hoogd met f 118,000. 

17 Juli 1911. W!î.T, tot wijziging van de wet, 
houdende regeling der samenstelling en 
bevoegdheid van den Raad van State. 
S. >217 . 

Bijl. Hand. 2• Kc11ner 1909/10, n°. 255, 1- 4; 
1910/11, n°. 38, 1-2. 

Hand. id. 1910/11, bladz. 2054. 
Hand. l • Kamer 1910/ 11, bladz. 586, 605, 610. 

WIJ WILRELMlN A, ~;in . . . doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat wijziging van artikel 8 en, in verband 
daarmede van artikel 18, tweede lid, van de 
wet, betreffende . de samenstelling en de be
voegdheid van den Raad van tate wensche· 
lijk is ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. I. In de wet van 21 December 1861 

(Staatsblad n°. 129), laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 8 December 1906 (Staatsblad n°. 296), 
worden de navolgende wijzigingen gebracht : 

In artikel 8 wordt achter "advocaat" gelezen: 
"procureur", en wordt, in plaats van "elke 
openbare bediening", gelezen: .,elke openbare 
bediening, aan welke een vaste belooning of 
toelage is verbonden, zoomede het lidmaatschap 
van lichamen , waarvoor de keuze geschiedt bij 
krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven 
verkiezingen'·. 

Het tweede lid van artikel 18 wordt gelezen 
als volgt: 

,,Zij bekleeden geen andere openbare be
diening zonder Onze goedkeuring." 

Art. Il. Deze wet treedt Ïn werking op den 
dag harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 17den Juli 

1911. 
(gel.) W I L HE L MINA. 

De Minister van Justitie, 
(gi t. ) E. R. H. REGOUT. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken . 
( _ _qet. ) HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 26 Juli 1911.) 

17 Juli 1911. WETTEN, houdende naturali
satie van 

August Carl Josef Liebelt, geboren te Ullers
dorf bij Naumburg (Pruisen) den 19 Maart 
1873, onderopzichter in dienst bij de 

Atjehtram, wonende te Bireuën, Atjeh en 
Onderhoorigheden (Ned.-0 .-Indië). S. 218. 

Jacob Wilhelm Baron, geboren te Lobberich 
(Pruisen) den 19 April 1875, fabrieksar
beider, wonende te Lobberich (Pruisen). 
s. 219. 

Gerhard Joseph Beermann, geboren te Met
tingen (Pruisen) den 22 Augustus 1861, 
winkelier, wonende te Kampen (provin
cie Overij ssel). S. 220. 

Carl Wilhelm Steinmann, geboren te D<>rt
mund (Pruisen) den 5 November 1852, 
fabrikant. wonende te Gennep (provincie 
Limburg). S. 221. 

Amandus Livinus Joannes Lefebure, gebo
ren te Gent (België) den 11 November 
1862, muziekleeraar, wonende te M eerssen 
(provincie Limburg). S. 222. 

Johann Heinrich Stevelmans, geboren te 
Widdeshoven (Pruisen) den 10 Februari 
1873, arbeider, wonende te Noithausen bij 
Grevenbroich (Pruisen) . S. 223. 

Hubert Fridrich Wilhelm Schütz, geboren 
te Hauset (Prnisen) den 12 Januari 1864, 
steenhouwer, wonende te Venlo (provincie 
Limburg). S. 224. 

Philipp Maria Schneider, geboren te Hein
richshaus (Pruisen) den 16 Januari 1869, 
graancont.roleur, wonende te Rotterdam 
(provincie Zuidholland) . S. 225. 

Adrianus Emil Locher, geboren te I s elburg 
(Pruisen) den 25 Maart 1877, assuradeur, 
wonende te 's Gravenhage (provincie Zuid
holland). S. 226. 

Franz Joseph ûffergeld, geboren te A ken 
(Pr·uisen) den l Januari 1858, wever, 
wonende te Aken (Pruisen). S. 227. 

Gustavus Desiderius Jacobus Depla, geboren 
te H outhem (België) den 6 Februari 1861, 
handelaar, wonende te Rotterdam (pro
vincie Zuidholland). S. 228. 

Ferdinand Eduard De Bruyne, geboren te 
M eirelbeke (België) den 27 October 1860, 
koopman, wonende te Middelburg (pro
vincie Zeeland). S. 229. 

I sidore Stijsel, geboren te Parijs (Frankrijk) 
den 11 April 1873, diamantbewerker, 
wonende te Antwerpen (België). S. 230. 

Emmanuel Batavier, geboren te Parijs 
(Frankrijk) den 14 September 1876, dia
mantmakelaar, wonende te Antwerpen 
(Belg,:ë). S. 231. 

Salomon Jacob de Klerk, geboren te Parijs 
(Frankrijk) den 24 November 1874, dia
mantmakelaar, wonende te Antwerpen 
(België). S. 232. 



270 18 JULI 1911. 

18 Juli 1911. WET, houdende machtiging tot 
het sluiten van eene overeenkomst met 
het waterschap Noord-Oostelijk Noord
Brabant, waarbij de som, die dat water
schap ingevolge de met den Staat onder 
dagteekening van 30 Augustus 1883 ge
sloten overeenkomst mag inbonden van 
zijn bijdrage ad 2 millioen gulden, in de 
kosten der verlegging van den Maasmond, 
wordt bepaald op hoogstensf450,000. S. 233 . 

18 Juli 1911. WET, tot wijziging van de wet 
van 14 Juni 1909 (Staatsblad n°. 185). S. 234. 

18 Juli 1911. WET, houdende verklaring van 
het algemeen nut der onteigening ten be
hoeve van een spoorweg van Metslawier 
naar Anj um. S. 235. 

18 Juli 1911. WET, tot w1Jz1gmg en aanvul
ling van het de:rde hoofdstuk der Staatsbe
grooting voor het dienstjaar 1910. S. 236. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd , één art. door een ander vervangen, 
één nieuw ingevoegd en één verminderd. 

Ten gevolge van deze verboogingen , aan
vulling en vermindering wordt b_et totaal 
der Ilde afdeeling van gezegd hoofdstuk 
nader vastgesteld op f 1,029 ,308.34 en dat der 
IIIde afdeeling op f 64,475. 

18 Juli 1911. WE'.l', houdende goedkeuring 
der op 26 Februari 1909 te Londen onder
teekende verklaring van zeeoorlogrecbt. 
s. 237. 

W1JWILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat de op 26 Februari 1909 te Londen onder
teekende verklaring betreffende zeeoorlogs
recht wettelijke rechten betreft ; 

Gelet op het bepaalde bij artikel 59 der 
Grondwet; 

Zoo is het. dat Wij, den Raad van tltate enz. 
Art. 1. Wordt goedgekeurd de nevens deze 

wet in afdruk gevoegde te Londen op 26 Fe
bruari 1909 onderteekende verklaring be
treffende zeeoorlogsrecht. 

2. Deze wet treedt in werking op den dag 
harer afkondiging. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 18den 

,Juli 1911. 
(qet.) WILHELMINA. 

De Minister van .Buitenlandsche Zaken, 
(qet. ) R. DE MAREES VAN SwINDEREN. 

( Uifgeg. ö At,g. 1911.) 

DÉCLARATION relative au droit de let 
Guerre 111 ariti,ne. 

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi 
de Prusse ; le Président des États-Unis d 'Amé
riq ue; Sa Majesté l'Empereur d' Autriche, 
Roi de Bohême, &c., et Roi Apostolique de 
Hongrie; Sa Majesté le Roi d'Espagne; le 
Président de la R épublique Française; Sa 
M,i,jesté Ie Roi du Royaume-Uni de Grande
Bretagne et d'lrlande et des Territoires Bri
tanniques au delà des roers, Empereur des 
Indes ; Sa Majesté le Roi d'Italie; Sa Majesté 
l'Empereur du Japon; Sa Majesté la Reine 
des Pays-Bas; Sa Majesté l'Empereur de 
Toutes les Russies; 

Considérant l'invitation par laquelle le 
Gouvernement Britannique a proposé à 
diverses Puissances de se r éunir en Conférence 

· afin de déterminer en commun ce que com
portent les règles généralement reconnues 
du droit international au sens de l'article 7 
de la Convention du 18 octobre 1907, relative 
à l'établissement d'une Cour internationale 
des prises; 

Reconnaissant tous les avantages que, dans 
le cas malheureux d'une guerre ma1·itime, 
la détermination desdites règles présente, 
soit pour Ie commerce pacifique, soit pour les 
belligérants et pour leurs relations politiques 
avec les Gouvernements neutres; 

Considérant que les principes généraux du 
droit international sont souvent, dans leur 
application pratique, l'objet de méthodes 
divergentes; 

Animés du désir d'assurer dorénavant une 
plns grande unüormité à eet égard · 

Espérant qu'une ccuvre d 'un intérêt commun 
anssi important rencontrera l'approbation 
générale; 

Ont nommé pÓur Leurs Plénipotentiaires, 
savoir: 

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi 
de Prusse : 

M. KRIEGE, Conseiller Actuel Intime ' de 
Légation et J urisconsulte au P,épartement 
des Affaires Étrangères, Membre· de la Cour 
Permanente d' Arbitrage. 

Le Président des Etats-Unis a' Amérique: 
M. CHARLES H. STOCKTON, Contre-Amiral 

en retraite, 
M. GEORGE GRAFTON WILSON, Professeur 

à l'Université de Brown et Conférencier en 
Droit Interna.tional à l'Ecole Navale de Guerre 
et à l'Université de Harvard. 

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de 
Bohême, &c., et Roi Apostolique de Hongrie: 
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.Son Excellence M. ÜONSTANTIN THÉODORE 
DuMBA, Conseiller InUme de Sa Majesté 
Impériale et R oyale Apostolique, Envoyé 
Extraordinaire et Ministre Plénipotent iaire. 

Sa Majesté Ie Roi d 'Espagne: 
M. GABRIEL MAU&A Y GAMAZO, Comt e de 

la Mor tera, Dép uté au Parlement. 
Le Président de Ia R épublique Française : 
M. LOUIS RENAULT, Professeur à la Faculté 

de Droit de Pa ris, Ministre Plénipot entiaire 
Honoraire, J urisconsulte du Ministère des 
Affaires Étrangères, Membre de l'Institut 
de France, Membre de la Cour Per manente 
d ' Arbürage. 

Sa Majesté Ie Roi du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires 
Britann iques au delà des mers, Empereur des 
Indes: 

M. Ie Comte DE DESART, K.C. B. , Procureur
Général du Roi. 

Sa Majesté Ie Roi d 'Italie : 
M. Gurno F usINATO, Conseiller d' État, 

Député au Parlement, ancien Ministre de 
l'Instruction Publique, :Membre de la Cour 
Per manente d'Arbit rage. 

Sa MP jesté l'Empereur du J apon: 
M. Ie Baron TosmATSU SAKAMOTO, Vice

Amiral, Chef du Département de l'Éducation 
N8vale, 

M. ENJIRO YAllIAZA, Conseiller de l'Ambvs
sade I mpériale à Londres. 

Sa Majesté la Reine des. P ~.ys-Bas : 
Son Excellence M. Ie J onkheer J. A. ROËLL, 

Aide-de-Camp de Sa Majesté la R eine en Ser vice 
Extraordinaire, Vice-Amiral en ret raite, ancien 
Ministr e de Ia Marine, 

M. de -Jonkheer L . H. R UYSSENAERS, 
Envoyé Extraordin,iire et Ministre P lénipo
tentiaire, ancien Secrétaire-Généra l de la Cour 
Permanente d' Arbitrage. 

Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies : 
M. Ie Baron TAUBE, Doct eur en Droit, Con

seille-r au Ministère I mpérial des Affaires 
Étrangères, Professeur de Droit International 
à l'Université de Saint-Pétersbourg. 

Lesquels, après s'être communiqué leurs 
pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due 
for me, son t convenus de faire la présente 
Décla.r ation : 

Disposition Préliminaire. 

Les Puissances Signataires sont d'accord 
pour constater que les r ègles contenues dans 
les Chapitres suivants répondent, en substance, 
aux principes généralement reconnus d u droit 
international. 

CHAPITRE PREMIER. 

Du blocus en temps de guerre. 

Art. 1. Le blocus doit être limité aux 
ports et au cötes de l'ennemi ou occupés par lui. 

2. Conformément à Ia Déclaration de Paris 
de 1856, Ie blocus, pour être obligat oire, doit 
être effectif, c'est-à-dfre maintenu par une 
force suffisante pour interdire réellement 
l'accès du littoral ennerui. 

3. La question de savoir si le blocus est 
effectif est une question de fa it. 

4. Le blocus n'est pas considéré comme 
levé si, par suite du niauvais temps, les forces 
bloquantes se sont momentanément éloignées. 

5. Le blocus cloit être impart ialeruent 
appliqué aux d ivers pavillons. 

6. Le commandant de Ia force bloquante 
peut accorder à des navires de guerre la per
mission d 'entrer clans le port bloqué et- d'en 
sortir ultérieurement. 

7. Un navire neut re, en cas de détresse 
constatée par une autorité des forces bloquan
tes, peut pénétrer clans Ia localité bloquée 
et en sor t ir ultérieurement à la cond it ion de 
n'y avoir laissé ni pris aucun chargement. 

8. Le blocus, pour être obligatofre, doit 
être déclaré conformément à l'ar t icle 9 et 
notifié conformément aux articles 11 et 16. 

9. La clécla ration de blocus est faite, soit 
par la P uissance bloquante, soit par les auto
r ités navales agissant en sou nom. 

Elle précise : 
1°. L A. date d u commencement du blocus; 
2°. Les limites géographiques du littoral 

bloqué; 
3°. Le délai de sort ie à accorder aux navires 

neutres. 
10. Si la P uissance bloquante ou les autorités 

navales agissant en son nom ne se confor ment 
pas aux ment ions, qu'en exécut ion de l' ar t icle 
9, 1 ° et 2°, elles ont dû inscrire dans la ctècla
ration de blocus, cett e déclaration est nulle, 
et une nouvelle déclarat-ion est nécessaire pour 
que Ie blocus produise ses effet s. 

11. La d é.claration de blocns est notifiée : 
1°. Aux Puissances neut res, par la Puissance 

bloquante, au moyen d'une communication 
adressée M1x Gouvernements eux-m êmes ou 
à leurs r eprésentants accrédités auprès d 'elle ; 

2°. Aux autorités locales, par Ie commandant 
de la force bloquante. Ces autorités, de leur 
cöté, en informeront, aussitöt que possible, 
les consuls étrangers qui exercent leurs fonc
t ions dans le port ou sur le littoral bloqués. 

12. Les r ègles relatives à la cléclaration et 
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à la noti.fication de blocus sont applicables 
dans Ie cas oû Ie blocus sera it étendu on 
viendrait à, être repris après avoir ét é levé. 

13. La levée volontaire du blocus, ainsi 
que toute restriction qu i y serait a pportée, 
doit être notifiée d ans la for me prescrite par 
l' article 11. 

14. La saisissabilité d'un navire neutre pour 
violation de blocus est subordonnóe à la con
naissance r éelle ou présumée du blo~us. 

15. La connaissance du blocus est, sauf 
preuve contraire, présumée, lorsque Ie naYire 
a ql'Ïtté un port neutre postérieurement à la 
notification, en temps utile, du blocus à la 
Puissance <lont relève ce port. 

16. Si Ic naYire qui approrhe du port bloqué 
n'a pas connu ou ne peut être présumé aYoir 
connu l'existence du blocus, la notification 
doit être faitc au navire même par un officier 
de l'un des batiment.s de la force bloqnante. 
Cette notification doit être portée sur Ie livre 
de bord avec indication dl:' la date et de l'heure, 
ainsi que de la position géographique du naYire 
à ce moment. 

Le navire neutre qui sort du port bloqué, 
a lors que, par la négligence du commandant 
de la force bloquante, aucune déclaration de 
blocus n'a été notifiée aux autoritós locales 
ou qu'un délai n'a paa été indiqué dans la 
déclaration notifiée, doit être laissé libre de 
passer. 

17. La sa1s1e des navires neutres pour 
Yiolation de blocus ne peut être effectuée que 
d ans Ie r ayon d'action des batiments do guerre 
chargés d 'assurer l' effectiYité du blocus. 

18. Les forces bloquantes ne doivent pas 
barrer l'accès aux ports et aux cötes neu. 
tres. 

19. La violation du blocns est insu ffisamment 
caractérisée pour autoriser la saisie du navire, 
lorsque celui-ci est actuellement dirigé vers 
un port non bloqué, quelle que soit la desti
nation ultérieure du navire ou de son cli.arge
ment.. 

20. Le navire qui, en violation du blocus, 
est sorti du port bloqué ou a tenté d 'y entrer, 
reste saisissable tant qu'il est poursuivi par 
un batiment de la force bloquante. Si la chasse 
en est abandonnée ou si Ie blocus est levé, 
la saisie n'en peut plus être pratiquée. 

21 . Le navire reconnu coupahle de violation 
de blocus est confisqué. Le chargement est 
également confisqué, à mains qu 'il soit prouvé 
qu'au moment oû la marchandise a ét é embar
quée, Ie chargeur n'a ni connu ni pu connaître 
l'intention de violer Ie blocus. 

C HAPITRE IL 

De la Conl.rebande de. Guerre. 

22. out de plein droit consid érés comme 
contrebande de guerre les objets et matériaux 
suiYants, compris sous Ie nom de contrebande 
absolue, saYoir: 

1°. Les ar mes de t oute nature, y compris 
les arme~ de clrnsse, et les pièces détachées 
caractéri sóes. 

2°. Les projectiles. gargousses et cartouches 
de toute nature, et les pièces détachées carac
térisées. 

3°. Les poudres et les explosifs spécialement 
affectés à la guerre. 

4°. Les affûts, caissons, avant-trains. fou r 
gons, forges de campagne, et les pièces détachées 
car,i,ctórisées. 

5°. Les effets d 'habillcrnent et d'équipement 
militaires caractérisés. 

60. Les harnachements militaires caracté
risés de toute natUI"e. 

· 7°. Les animaux de selle, de trait et de bat, 
uti!isables pour la guerre. 

8°. L~ matériel de campement et les pièces 
dótachées caractéri sées. 

90, Les plaques de blindage. 
10°. Les batiments et embarcations de gnerre 

et les pièces détachécs spécialemcnt cara,c. 
t érisées comme ne ponvant être utilisées que 
sur un navire de guerre. 

11 o. Les instruments et appareils exclusi
vement faits ponr la fabrication des munitions 
de guerre, pour la fabricati.on et la r éparation 
des ar mes et du matériel militaire, terrestre 
ou naval. 

23. Les objets et matériaux qui sont exclusi
vement employés à la guerre peuvent êtr e 
a joutés à la liste de contrebande absolue au 
moyen d'une déclaration notifiée. 

La notification est adressée aux Gouverne
ments des autres Puissances ou à leurs r epré
sentants accrédités auprès de la Puissance 
qui fait la déclaration. La notification faite 
après !'ouverture des bostilités n 'est adressée 
qu 'aux Puissances neutres. 

24. Sont de plein droit considérés comme 
contrebande de guerre les objets et matéria.ux 
susceptibles de servir aux usages de la guerre 
comme à des usages pacifiques, et compris 
sous Ie nom de contrebande conditionnelle, 
savoir : 

l O • Les vi vres. 
20. Les fourrages et les graines propres à 

la nourriture des animaux. 
30, Les vêtemeuts et les tissus d 'habille-
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ment, les chaussures, propres à des usages 
militaires. 

4°. L'or et l'argent monnayés et en lingots, 
les papiers représentatifs de la monnaie. 

5°. Les véhicules de toute nature pouvant 
servir ,\ la guerre, ainsi que les pièces dét, chées. 

6°. Les navires, bateaux et embarcations 
de tout genre, les docks flottants, parties 
de bassins, ainsi que les pièces détachéos. 

7°. Le matériel fixe ou roulant dos chemins 
de fer, Ie matériel des télégraphes, radiotélé
graphes et téléphones. 

8°. Les aérostats et les appa,reils d'aviation, 
les pièces détachées caractérisées ainsi que 
les accessoires, objets et matériaux caractérisés 
comme devant servir à l'aérostation ou à 
l'aviation. 

9°. Les com bustibles ; les matières lu bré
fiantes. 

10°. Les poudres et les explosifs qui ne sont 
pas spécialement affectés à la guerre. 

Il 0 • Les fils de fer barbelés, ainsi que les 
instruments servant à les fixer ou à les couper. 

12°. Les fers à cheval et Ie matériel de 
marécb alerie. 

13°. Les objets de harnachement et de 
sellerie. 

14°. Les jumelles, les télesoopes, les chrono
mètres et les divers instruments nautiques. 

25. Les objets et matériaux susceptibles 
de servir aux usages de la guerre comme à 
des usages pacifiques, et autres que ceux 
visés aux articles 23 et 24, peuvent être ajoutés 
à la liste de contrebande condit ionnelle au 
moyen d'une déclamtion qui sera notifiée de la 
ruanière prévue à l'article 23, deuxième alinéa. 

26. Si nne Puissance renonce, en ce qui la 
concerne, à considérer comme contrebande 
de guerre des objets et matériaux qui rentrent 
dans uno des catégories énumérées aux articles 
22 et 24, elle fera connaître son intention par 
une déclaration notifiée de la manière prévue 
à l'article 23, deuxième alinéa. 

27. Les objets et matériaux, quine sont pas 
susceptibles de servir aux usages de la guerre, 
ne peuvent pas être déclarés contrebande de 
guerre. 

28. re peuvent pas être déclarés contre
bande de guerre les articles suivants, savoir: 

1 °. Le coton brut, les laines, soies, jutes, 
lins, chanvres bruts, et les autres matières 
premières des industries textiles, ainsi que 
leurs tilés. 

2°. Les noix et graines oléagineuses; Ie 
coprah. 

3°. Les caoutchoucs, résines, gommes et 
laques; Ie houblon. 

] 911. 

4°. Les peaux brutes, les cornes, os et ivoires. 
5°. Les engrais naturels et artificiels, y 

compris les nitrates et phosphates pouvant 
servir à l'agriculture. 

6°. Les minerais. 
7°. Les terres, les argiles, la chaux_ la craie, 

les pierres y compris les marbres, les briques, 
ardoises et tuiles. 

8°. Les porcelaines et verreries. 
9°. Le papier et les matières préparées pour 

sa fabrication. 
10°. Les savons, couleurs, y oompris les 

matières exclusivement destinées à les produire, 
et les vernis. 

ll 0 • L'hypochlorite . de chaux, les cendres 
de sonde, la sonde caustique, Ie sulfate de 
sonde en pains, l'ammoniaque, Ie sulfate 
d'ammoniaque et Ie sulfate de cuivre. 

12°. Les machines servant à l'agriculture, 
aux mines, aux industries textiles et à l'im
primerie. 

13°. Les pierres précieuses, les pierres fines, 
les-perles, la nacre et les ooraux. 

14°. Les horloges, pendules, et montres 
antres que les chronomètres. 

15°. Les articles de mode et les objets de 
f~ntaisie. 

·16°. Les plnmes de tont genre, les crins et 
soies. 

17°. Les objets d 'ameublement ou d'orne
ment; les men bles et accessoires de bureau. 

29. Ne peuvent non plus être considérés 
comme contrebande de guerre: 

1°. Les objets et matériaux servant exclusi
vement à soigner les malades et les blessés. 
Toutefois, ils peuvent, en cas de nécessité mili
taire importante, être réquisitionnés, moyen
nant une indemnité, lorsqu'ils out la destination 
prévue à l'articlo 30. 

2°. Les objet; et matériaux destinés à l'usage 
du navire ou ils sont tronvés, ainsi qu'à l'usage 
de l'équipage et des passagers de ce navire 
pendant la traversée. 

30. Les artic!es de contrebande absolue 
sont saisissables, s' il est établi qu' ils sont 
destinés an territoire de l'ennemi ou à un 
territoire occupé par lui ou à ses forces armóes. 
Peu importe que Ie transport de ces objets 
se fasse directement ou exige, soit un transbor
dement, soit un trajet par terre. 

31. La destination prévue à l'article 30 est 
définitivement prouvée dans les cas suivants : 

1°. Lorsque la marchandise est documentée 
pour être débarquée dans un port de l'ennemi 
on pour être li vrée à ses forces armées. 

2°. Lorsque Ie navire ne doit abordor qu'à 
des ports ennemis, ou lorsqu ' il doit toucher 
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à un port de l'ennemi ou rejoindre ses forces 
armées, avant d'arriver au port neutre pour 
lequel la marchandise est documentée. 

32. Les papiers de bord font preuve complètt> 
de l'itinéraire du navire transportant de la 
contrebande absolue, à moins que Ie navire 
soit rencontré ayant manifestement dévié de la 
route qu'il devrait suivre d 'après ses papiers 
de bord et sans pouvoir justifier d 'une cause 
suffisante de cette déviation. 

33. Les articles de contrebande condition
nelle sont- saisissables, s'il est établi qu'ils sont 
destinés à l'us9,ge des forces armées ou des 
administrations de l'Etat ennemi, à moins, 
dans ce dernier cas, que les circonstances éta
blissent qu'en fait ces articles ne peuvent être 
utilisés pour la guerre en cours; cette dernière 
réser ve ne s'applique pas aux envois visés 
par l'article 24, 40_ 

34. Il y a présomption de la destination 
prévue à l'article 33, si !'envoi est adressé 
aux autorités ennemies, ou à un commerçant 
établi en pays ennemi et lorsqu'il est notoire 
que ce commer çant fournit à l'ennemi des 
objets et matériaux de cette nature. Il en 
est de même si !'envoi est à destination d'm;1e 
place fortifiée ennemie, ou d'une autre place 
servant de base aux forces armées ennemies ; 
toutefois, cette présomption ne s'applique 
pas au navire de commerce lui-même faisant 
route vers une de ces places et dont on entend 
établir Ie caractère de contrebande. 

A défaut des présomptions ci-dessus, la 
destination est présumée innocente. 

Les présomptions établies dans Ie présent 
ar ticle admettent Je preuve contraire. 

35. Les articles de contrebande condition
nelle ne sont saisissables que sur Ie navire 
qui fait route vers Ie territoire de l'ennemi 
ou vers un territoire occupé par lui ou vers 
ses forces armées et qui ne doit pas les dé
charger dans un port intermédiaire neutre. 

Les papiers de bord font preuve complète 
de l'itinéraire du navire ainsi que du lieu de 
déchargement des marchandises, à moins que 
ce navire soit rencontré ayant manifestement 
dévié de la route qu'il devrait suivre d 'après 
ses papiers de bord et sans pouvoir justifier 
d 'une cause suffisante de cette d éviation. 

36. Par dérogation à l'article 35, si Je 
territoire de l'ennemi n'a pas de frontière 
maritime, les articles de contrebande conditi
onnelle sont saisissables, lorsqu'il est établi 
qu'ils ont la destination prévue à l'article 33. 

37. Le navire transportant des articles, qui 
sont saisissables comme contrebande absolue 
ou conditionnelle, peut être saisi, en haute 

mer ou dans les eaux des belligérants, pendant 
tout Ie cours de son voyage, même s'il a 
l'intention de toucher à un port d'escale avant 
d 'atteindre la destination ennemie. 

38. Une saisie ne peut être pratiquée en 
raison d'un transport de contrebande anté
rieurement effectué et actuellement achevé. 

39. Les articles de contrebande sont sujets 
à confiscation. 

40. La confiscation du navire transportant 
de la contrebande est permise, si cette contre
bande forme, soit par sa valeur, soit par son 
poids, soit par son volume, soit par son fret, 
plus de la moitié de la cargaison. 

41 . Si Ie navire transportant de la contre
bande est r eläché, les frais occasionnés au 
capteur par la procédure devant la juridiction 
nationale des prises ainsi que par Ja conser
vation du navire et de sa cargaison pendant 
l'instruction sont à la charge du navire. 

42. Les marchandises qui appart iennent 
au propri6taire de la contrebande et qui se 
trouvent à bord du même navire sont sujettes 
à confiscation. 

43. Si un navire est rencontré en mer 
naviguant dans l'ignorance des hostilités ou 
d e la déclaration de contrebande applicable 
à son chargement, les articles de contrabande 
ne peuvent être confisqués que moyennant 
indemnité; Je navire et Ie surplus de la cargaison 
sont exempts de la confiscation et des frais 
prévus par l'article 41. Il en est de même 
si Ie capitaine, après avoir eu connaissance 
de !'ouverture des hostilités ou de la déclaration 
de contrebande, n'a pu encore décharger les 
articles de contrebande. 

Le navire est réputé connaître l'état de guerre 
ou. la déclaration de contrebande, lorsqu'il 
a quitté un port neu,;re, après que la notifi
cation de l'ou verture des hostilités ou de la 
d éclaration de contrebande a été faite en temps 
utile à la Puissance dont relève ce port. L'état 
de guerre est, en outre, réputé connu par Ie 
navfre lorsqu'il a quitté un port ennemi après 
!'ouverture des hostilités. 

44. Le navire arr êté pour cause de contre
band11 et non susceptible de confiscation à 
raison de la proportion de la contrebande 
peut être autorisé, suivant les circonstances, 
à continuer sa route, si Ie capitaine est prêt 
à livrer la contrebande au batiment belligé
rant. 

La remise de la contrebande est mentionnée 
par Ie capteur sur Ie livre de bord du navire 
arrêt é, et le capitaine de ce navire doit re
mettre au capteur copie certifiée conforme de 
tous papiers utiles. 
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Le capteur a la faculté de détruire la contre
bande qui lui est ainsi livrée. 

ÜHAPITRE III. 

De l' assistance hostile. 

45. Un navire neutre est confisqué et, d'une 
manière génér<tle, passible du traitement que 
subirait un navire neutre sujet à confiscation 
pour contrabande de guerre : 

1 °. Lorsqu'il voyage spécialement en vue 
de transport de passagers individuels incor
porés dans la force armée de l'ennemi, ou en 
vue de la transmission de nouvelles dans 
l'intérêt de l'ennemi. 

2°. Lorsqu'à la connaissance soit du pro
priétaire, soit de celui qui a affrété Ie navire 
en totalité, soit du capitaine, il transporte 
un détachement militaire de l'ennemi ou une 
ou plnsieurs personnes qui, pendant Ie voyege, 
prêtent une assistance directe aux opérations 
de l'ennemi. 

Dans les cas visés aux numéros précéden.s, 
les marchandises appartenant au propriétaire 
du navire sont également sujettes à confis
cation. 

Les dispositions du présent article ne s'appli
quent pas si, lorsque Ie navire est rencontré 
en mer, il ignore les hostilités ou si Ie capitaine, 
après avoir appris !'ouverture des hostilités, 
n'a pu encore débarquer les personnes trans
portées. Le navire est réputé connaître l'état 
de guerre, lorsqu' il a quitté un port ennemi 
après !'ouverture des hostilités ou un port 
neutre postérieurement à la notification en 
temps utile de !'ouverture des hostilités à la 
Puissance dont relève ce port. 

46. Un navire neutre est confisqué et, 
d'une manière générale, passible du traitement 
qu'il subirait s'il était un nadre de commerce 
ennemi: 

1°. Lorsqu'il prend une part directe aux 
hostilités. 

2°. Lorsqu' il se trou~e sous les ordres ou 
sous Ie controle d 'un agent placé à bord par 
Ie Gouvernement ennemi. 

3°. Lorsqu'il est affrété en totalité par Ie 
Gouvernement ennemi. 

4°. Lorsqu'il est actuellement et exclusive
ment affecté, soit au transport de troupes 
ennemies, soit à la transmission de nouvelles · 
dans l'intérêt de l'ennemi. 

Dans les cas visés par Ie présent article, 
les marchandises appartenant au propriétaire 
du navire sont également sujettes à confis
cation. 

47. Tout individu incorporé dans la force 

armée de l'ennemi, et qui sera trouvé à bord 
d'un navi.ce de commerce neutre, pourra être 
fait prisonnier de guerre, quand même il n'y 
aurait pas lieu de saisir ce navire. 

ÜHAPITRE IV. 

De la destritction des pri.ses neutres. 

48. Un navire neutre saisi ne peut être 
détruit par le capteur, mais il doit être conduit 
dans tel port qu 'il appartiendra pour y être 
statué ce que de droit sur la validité de la 
capture. 

49. Par exception, un navire ne :1tre, saisi 
par un batiment belligérant et qui serait sujet 
à confiscation, peut être détruit, si l'observation 
de l'article 48 peut comprometbre la sécurité 
du batiment de guerre ou Ie succès des opé
rations dans lesquelles celui-ci est actuel!e
ment engagé. 

50. Avant la destruction, les personnes 
qui se trouvent à bord devront être mises en 
sûreté, et tous les papiers de bord et autres 
pièces, que les in téressés estimeron t utiles 
pour Ie jugement sur la validicé de la capture, 
devront être transbordés sur Ie batiment de 
guerre. 

51. Le capteur qui a détruit un navire 
neutre doit, préalablement à tout jugement 
sur la validité de la capture, justifier en fait 
n'avoir agi qu'en présence d'une nécessité 
exceptionnelle, comme elle èst prévue à 
l'article 49. Faute pn lui de ce faire, il est 
tenu à indemnité vis-à-vis des intéressés, sans 
qu'il y ait à rechercher si la capture était va.!able 
ou non. 

52. Si la capture d'un navire neutre, <lont 
la destruction a été justifiée, est ensuite 
déclarée nulle, Ie capteur doit indemniser les 
intéressés en remplacement de la restitution 
à laquelle ils auraient droit. 

53. Si des marchandises neutres qui n'étaient 
pas susceptibles de confiscation ont été détruites 
il.vee Ie navire, Ie propriétaire de ces marchan
dises a droi.; à une indemnité. 

54. Le capteur a la faculté cl'exiger la remise 
on de procéder à la ctesGruction des marchan
dises confiscables trouvées à bord d'un navire 
qui lui-même n'est pas sujet à confiscation, 
lorsque les circonstances sont, telles que, 
d'après l'article 49, elles justifieraient la destruc
tion d'un navire p11-ssible de conJiscation. Il 
mentionne les objets livrés ou détruits sur 
Ie !ivre de bord du navire arrêté et se fait 
remettre par Ie capitaine copie certifiée con
forme de tous p9,piers u tiles. Lorsque la remise 
ou la destruction a été effectuée et que les 
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formafüés ont été remplies, Ie capitaine doit 
être autorisé à continuer sa route. 

Les dispositions des ar,icles 51 en 52 concer
nant la responsabilité du capteur qui a détruit 
un navire neutre sont applicables. 

ÜHAPITRE V. 

Di, trans/ert de pavillon. 

55. Le transfert sous pavillon neutre d'un 
navire ennemi, effectué avant !'ouverture des 
hostilités, est valable à moins qu'il soit établi 
que ce tran8fert a été effectué en vue d'éluder 
les conséquences qn'entraîne Ie carectère de 
navire ennemi. Il y a néanmoins présomption 
de nullité si !'acte de transfert ne se trouve 
pas à bord, alors que le navire a perdu la nati
onalité belligérante moins de soixante jours 
avant !'ouverture des bostilités; la preuve 
contraire est admise. 

Il y a présomption absolue de validité d' nn 
transfert effectué plus de trente jours avant 
!'ouverture des hostilités. s'il est absolu, 
complet, conforme à la législation des pays 
intéressés, et s'il a eet effet que Ie controle 
du navire et Ie bénéfice de son emploi ne restent 
pas entre les mêmes mains qu'avant le transfert. 
'f óutefois, si le navire a perdu la nationalité 
belligérante moins de soixante jours avant 
!'ouverture des hostilités et si !'acte de transfert 
ne se trouve pas à bord, la saiRie du navire 
ne pourra douner lieu à des dommages et 
intérêts. 

56. Le transfert sous pavillon neutre d'un 
navire ennemi, effectué après !'ouverture des 
hostilités, est nul, à moins qu'il soit établi 
que ce transfert n'a pas été effectué en vue 
d'éluder les conséquences qu'entraîne le carac
tère de navire ennemi. 

Toutefois, il y a présomption absolue de 
nullité: 

1 °. Si Ie transfert a été effectné pendant 
que le navire est en voyage ou dans un port 
bloqué. 

2°. S'il y a facu lté de réméré 0 11 de retour. 
3°. Si les condit ions, auxquelles est soumis 

le droit de pavillon d'après la législation du 
pavillon arboré, n'ont pas été observées. 

ÜHAPITRE VI. 

Du caractère ennemi. 

57. Sous réserve des dispositions relati ves 
au transfer t de pavillon, Ie caractère neutre 
ou ennemi du navire est déterminé par Ie 
pavillon qu'il a Ie droit de porter. 

Le cas ou Ie navire neutre ·se livre à une 

navigation réservée en t emps de paix reste 
hors de cause et n'est nullement visé par cette 
r ègle. 

58. Le caractère neutre ou ennemi des 
marchandises trouvées à bord d'un navire 
nnemi est détermin é par Ie caractère neutre 

ou ennemi de leur propriétaire. 
59. Si Ie caractère neutre de la marc han

dise trou vée à bord d 'mi na vire enne mi n' est 
pas établi, la marchandise est présumée en
nemie. 

60. Le caractère ennemi de la marchandise 
chargée à bord d'un navire ennemi subsiste 
jusqu'à l'arrivée à destination, nonobstant un 
transfert intervenu pendant Ie cours de l'expé
dition, apr ès !'ouverture des hostilités. 

Toutefois, si, antérieurement à la capture, 
un précédent propriétaire neutre exerce, 
en cas de faillite du propriétaire ennemi actuel, 
un droit de revendication légale sur la mar
chandise, celle-ci reprend le caractère neutre. 

ÜHAPITRE VII. 

Du convoi. 

61. Les navires neutres sous convoi de leur 
pavillon sont exempts de visite. Le comman
dant du convoi donne par écrit, à la demande 
du commandant d'un batiment de guerre 
belligérant, sur Ie caractère des navires et 
sur leur chargement, toutes informations que 
la visite servirait à obtenir. 

62. Si Ie commandant du batiment de guerre 
belligérant a lieu de soup çonner que la religion 
dn commandant du convoi a été surprise, il 
lui communique ses soupçons. C'est au com
mandant du convoi senl qu'il appartient en 
ce cas de procéder à une vérifica tion. Il doit 
constater le résultat de cette vérification pa-r 
un procès-verbal dont une copie est remise 
à !'officier du batiment de guerre. Si des 
faits ainsi constatés justifient, dans !'opinion 
dn commandant du convoi, la saisie d'nn 
ou de plusieurs navires, la protection du 
conYoi doit leur être rotirée. 

ÜHAPITRE VIII. 

De la résistance à la i•isite. 

63. La résistance opposée par la force à 
l'exercice légit ime du droit d'arrêt, de visite 
et de saisie, entraîne, dans tous les cas, la 
confiscation du navire. Le chargement est 
passible du même traitement que subirait Ie 
chargement d'un navire ennemi; les mar
chandises appartenant · au capitaine on au 
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propriétaire du navire sont considérées comme 
marchandises ennemies. 

ÜHAPITRE IX. 

Des dommages et interéts. 

64. Si la saisie du navire ou des marchan
dises n'est pas validée par la juridiction des 
prises ou si, sans qu'il y ait eu de mise en juge
ment, la saisie n'est pas maintenue, les inté
ressés ont droit à des dommages et intér êts, 
à moins qu'il y ait eu des motifs suffisants 
de saisir Ie navire ou les marchandises. 

Dispositions finales. 

65. Les dispositions de la présente Décla
ration forment un ensemble indivisible. 

66. Les Puissances Signataires s'engagent 
à s'assurer, dans Ie cas d'une guerre ou les 
belligérants seraient tous parties à la présente 
Déclaration, l'obser vation réciproque des règles 
contenues dans cette Déclaration. Elles don
neront, en conséquence, à leurs autorités et 
à leurs forces armées les instructions nécessaires 
et prendront les mesures qu'il conviendra 
pour en garantir l'application par leurs tribu
naux, spécialement par leurs tribunaux de 
prises. 

67. La présente Déclaration sera r.itifiée 
aussitöt que possible. 

Les ratifications seront déposées à Lon 
dres. 

Le premier dépöt de ratifications sera 
constaté par un procès-verbal signé par les 
Représentants des Puissances qui y prennent 
part, et par Ie Principal Secrétaire d'État de 
Sa Majesté Britannique au Département des 
Affaires Étrangères. 

Les d épöts ultérieurs de ratifications se 
feront au moyen d'une notification écrite 
adressée au Gouvernement Britannique et 
accompagnée de !'instrument de ratification. 

Copie certifiée conforme du procès-verbal 
relatif au premier dépöt de ratifications, 
des . notifications mentionnées à l'alinéa précé
dent, ainsi que des instruments de ratification 
qui les accompagnent, sera immédiatement, 
par les soins du Gouvernement Britannique 
et par la voie diplomatique, remise aux Puis
sances Signataires. Dans les cas visés par 
l'alinéa précédent, !edit Gouvernement leur 
fera connaître en même temps la date à laquelle 
il a reçu la notification. 

68. La présente Déclaration prodni.ra effet, 
pour les Puissances qui auront participé au 
premier dépöt de ratifications, soixante jours 

après la date du procès-verbal de ce dépöt 
et, pour les Puissances qui ratifieront ultéri 
eurement, soixante jours après que la notifi
cation de leur ratification au ra été roçue pa,r 
Ie Gouvernement Britannique. 

69. S'il arrivait qu'une des Puissances Sig
nataires voulût dénoncer la présente Décla
ration, elle ne pourra Ie fairo que pour la fin 
d'une période de douze ans commen çant à 
courir soixante · jours après Ie premier dépöt 
de ratifications et, ensuite, pour la fin de 
périodes successives de six !lnS, dont la première 
commencera à l'expir"J,tion de la période de 
douze ans. 

La dénonciation devra être, au moins un 
an à !'avance, notifiée par écrit au Gouverne
ment Britannique, qu i en donnera connais
sance à toutes les autres Puissances. Elle ne 
produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance 
qui !'aura notifiée. 

70. Les Puissances représentées à la Confé
rence Navale de Londres, attachant un prix 
particulier à la reconnaissance générale des 
r ègles a,doptées par elles, expriment l' espoir 
que les Puissances qui n'y étaient pas repré
sentées adhéreront à la présente Déclaration. 
Elles prient Ie Gouvernement Britannique de 
vouloir bien les inviter à Ie faire. 

La Puissance qui désire adhérer notifie par 
écrit son intention au Gouvernement Britan
nique, en lui transmettant !'acte d'adhésion, 
qui sera déposé dans les ar chives dudit Gou
vernement. 

Ce Gouvernement transmettra immédiate
ment à toutes les autres Puissances copie 
certifiée conforme de la notification, a insi 
que de !'acte d'adhésion, en indiquant la da.te 
à laquelle il a reçu la notification. L'adhésion 
produira effet soixante jours après cette 
date. 

La situation des Puissances adhérentes sera, 
en tont ce qui concern e cette Déclaration, 
assimilée à la situation des Puissances Sig
nataires. 

71. La présente Déclaration, qui portera 
la date du 26 février 1909, pourra être signée 
à Londres jusqu 'au 30 juin 1909, par les 
Plénipotentiaires des Puissances reprósentées 
à. la Conférence Navalc. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont 
revêtu la présente Déclaration de leurs sign a
tures et y out apposé lenrs cachets. 

Fait à Londres, Je vingt-six février mil neuf 
cent nenf, en un seul exemplaire, qui rester a 
déposé dans les archives du Gouvernement 
Britannique et dont des copies, certifiées con
fOrmes, seront remises par la voie diplomatique 
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aux Puissances représentées à la Conférence 
Navale. 

Pour l'Allemagne (qet.) KRIEGE. 

Pour les États- { " 
Unis d'Amérique 

C. R. STO0KTON. 
GEORGE GRAFTON 

Wn.soN. 
Pour l'Autriche-

Hongrie 

Pour l'Espagne 

Pour la France 

Pour la Grande 
Bretagne 

Pour l'Italie 

Pour le Japon 

Pour les Pays-Bas{ 

Pour la Russie 

C. DUMBA. 

GABRIEL MAURA. 

L. RENAULT. 

" DESABT. 
G. FusrnATO. 

E. YAl\tAZA. 

., J. A. RoëLL. 
L. H. RUYSSENAERS. 

TAUBE, 

18 Ju li 1911. WET, tot aanvulling en verhoo
ging van het de1·de hoofdstuk der Staatsbe
grooting voor het dienstjaar 1911. S. 238. 

Bij deze wet wordt een artikel aan de be
grooting toegevoegd. 

Teu gevolge van deze aanvulling en verhoo
ging wordt bet totaal van de IIIde afdeeling 
van het Illde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1911 met f 18,000 en het 
eindcijfer van het gebeele hoofdstuk met ge
lijk bedrag verhoogd. 

18 Juli 1911. WET, houdende goedkeuring 
van het op 7 Mei 1910 te 's Grnvenhage 
tusschen Nederland en Zwitse,·land gesloten 
verdrag nopens overneming van onder
danen en oud-onderdanen. S. 239. 

WIJ WILHELM.INA , ENZ . .. doen te weten: 

A lzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het op 7 Mei 1.910 te ' s <h·avenhage tusschen 
Nederland en Zwitserland gesloten verdrag 
nopen s overneming van onderdanen en o ud
onderdanen wettelijke rechten betreft en aan 
het Rijk geldelijke verplichtingen oplegt ; 

Gelet op het tweede lid van artikel 59 der 
-Grondwet; 

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

Eenig artikel. 

"Het in afdruk nevens deze wet gevoegd, op 
î Mei 1910 te 's Gravenhage tusschen Nederland 

• en Zwitserland gesloten verdrag nopens over
nemir,g van onderdanen en oud-onderdanen 
wordt goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 18den 

Juli 1911. 

(get. ) W I L H E L M I N A. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
(get.) R. DE MAREES VAN SWINDEBEN. 

De Minister van Justitie, 
(get. ) E. R. H. REGOUT. 

De J,J iniste1· ·van Binnenlandsche Zaken, 
(get. ) H EEMSKERK. 

( Uitgeg . 30 Aug. 1911.) 

Sa Majesté la Reine des P ays-Bas et Ie Con
seil Fédéral de la Confédération Sui sse, 

dési rant régler d' un commun accord Ie repa
triement des citoyens ou sujets de chacun des 
Etats contractants expulsés du territoire de 
l'autre P artio, ont nommé à eet effet pour 
Leurs plénipotentiaires, savoir : 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: 
Son Excellence Ie Jonkheer DE MAREESVAN 

SwINDKREN, Son Ministre des Affaires Etran
gères: 

L e Conseil . Fédéral de la Confédération 
Suisse: 

Monsieur ÜARLI ', Envoyé Extraordinaire et 
Ministre Plénipotentiaire de la Confédération 
Suisse prés Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, 
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pou
voirs, trouvés en bonne et due forme, sont 
convenus de ce qui su it : 

Chacune des Parties contractantes s'oblige 
de reprendre sur sou territoire à la demande 
de l'autre Partie, ses ressortissants expulsés 
par cette P artie, soit -en Vf3 rtu d'une sentence 
judiciaire, soit pour des motifs tirés de la sé
curité intérieure on extérieure de l 'Etat. soit 
encore pour des motifs se rapportant à la police 
des moeurs ou à la santé publique, soit enfin 
qu' il s'agisse de personnes qui ne possèdent pas 
de moyens d'existence suffi sants et ne pont pas 
en mesure de s'en procurer par leur travail. 

Ce qui précède s'applique également aux 
anciens ressortissants de chacune des Parties, 
tant qu'ils ne sont pas devenus ressortissants 
de l 'autre Partie ou d'un Etat tiers. 

L'épouse et les enfants mineurs de l'expulsé, 
lesquels vivent sous son toit familial , seront 
repris avec lui , mème s' ils ne possèdent pas, 
ni n'ont jamais possédé la nationalité de la 
Partie requise, pourvu qu'ils ne soient pas de
venus ressortissants de l'Etat requérant ou d 'un 
Etat tiers. 

Le présent traité sera ratifié et les ratiflca
tions en seront échangées à La Ha:,e aussitöt 
que faire se pourra. 
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11 entrera en vigueur Ie jour de !'échange 
des ratifications. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires respec
tifs ont signé Ie présent traité en double expé
ditior: et y ont apposé leurs cacbets. 

Fait à La ffaye, Ie 7 mai 1910. 
(L.S.) (signé) R. DE MAR EES VAN SwrNDEREN. 
(L.S. ) CARLIN. 

18 Juli 191Î. WET, tot toekenning van ver
goeding, wegens gemis van pensioen, aan 
de gewezen onderofficieren der landmacht 
J. HAKMSEN, A. H . WrLLEMSE en W . 
C. B. DE BLÉCOURT. s. :!40. 

\-V1J WILHELMI::-l A, ENZ ... doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenscbelijk is, aan drie gewezen onder
officieren der landmacht, wegens gemis van 
militair pensioen, vergoeding te verleenen, 
doch dan ook tevens met toepassing van art. 32 
der Burgerlijke P ensioenwet te bepalen, dat, 
indien belanghebbenden krachtens die wet 
recht op pensioen verkrijgen, bij de regeling 
van bun pensioen hunne militaire dienstjaren 
niet als diensttijd in aanmerking zullen komen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1 . Te rekenen van 1 Januari 1910 wordt 

ten laste van het hoofdstuk der Staatsbegroo
ting, betreffende de uitgaven van -het Depar
tement van Oorlog, eene jaarlijksche vergoe 
ding wegens gemis van militair pensioen ver
leend aan de nagenoemde gewezen onderoffi
cieren der landmacht, tot het bedrag, voor 
ieder hunner achter zijnen naam vermeld: 

J . HAR~ISEN. f 332 ; 
A. H. WlLLEMSE. . 448; 
W. C. B. DE BLÉCOURT 474. 
Voor de toepassing van art. 25 der Burger-

lijke Pensioenwet worden die vergoedingen 
aangemerkt als militair pensioen. 

2. Boven en behalve de in het voorgaande 
artikel bedoelde vergoedingen wordt, ten laste 
van hetzelfde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1910, wegens gemis van 
militair pensioen over vroegere jaren, eene 
vergoeding voor eens nitgekeerd aan J . HARM· 
SEN, tot een bedrag van f 1044,88, aan A. H. 
WILLEMSE, tot een bedrag van f 1543,ll , en 
aan W. C. B. DE BLÉCOURT, tot een bedrag 
van f 1145.25. 

3 . Verkrijgen de in art. 1 genoemde personen 
krachtens de Burgerlijke Pensioenwet recht 
op pensioen, dan komen bij de regeling van 
hun pensioen hunne militaire dienstjaren niet 
als diensttijd in aanmerking. 

4. Voor de uitbetaling van de in art. lbe-

doelde vergoedingen geldt de regeling, vastge 
steld ingevolge het laatste lid van art. 44 der 
Pensioenwet voor de landmacht 1902. De artt. 
45, 46, 47, 48 litt. a en b, 49, 50, 51, eerste, 
tweede, derde en vierde lid en art. 52, eerste, 
tweede en derde lid, dier wet zijn ten opzichte 
van de vergoedingen van toepassing. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 18den 

Juli 1911. 
(!Jet.) WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog , (get. ) H. Cor.IJN. 
De Minist~ van Financiën, (!Jet. ) KouoIAN. 

(Uitgeg . 12 Aug. 1911.) 

18 J uli 1911. WE'l' , houdende goedkeuring 
van het op 29 September 1910 te 's-Gra
venhage tusscben Nederland en de Argen
tijnsche Republiek gesloten verdrag nopens 
geneeskundige hulp aan onvermogenden. 
s. 241. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het op 29 September 1910 te 's-Graven
hage tusscben Nederland en de Arqentijnsche 
Republiek gesloten verdrag nopens genees· 
kundige hulp aan onvermogenden wettelijke 
rechten betreft ; 

Gelet op het tweede lid van artikel 59 der 
Grondwet; 

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

Eenig artikel. 

Het in afdruk nevens deze wet gevoegd op 
29 September 1910 te 's-Gravenhage tusschen 
Nederland en de Argentijnsche Republiek ge
sloten verdrag nopens geneeskundige hulp aan 
onvermogenden wordt goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het L oo, den 18den 

Juli 1911. 

(qet. ) W I L H E L M I N A. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

(!Jet. ) R. DE MAREES VAN SWINDEREN. 

De Minister van Bimienlandsche Zaken , 
(!Jet.) HEEMSKERK. 

De Minister van Koloniën, 
(!Jef. ) DE WAAL MALEFIJT. 

(Uitgeg. 30 Aug. 1911.) 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et _Ie 
Président de la République Argentine, animés 
du désir de régler d'une manière réciproque 
l'assistance médicale à donner aux ressortis
sants des Pays-Bas et de la République Ar-
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gentine résidant sur Ie territoire de l'autre 
des Pays Contractants, ont résolu de conclure 
une convention à eet effet et ont nommé pour 
Leurs Plénipotentiaires, savoir: 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: 
Son Excellence Ie Jonkheer R. DE MAREES 

VAN Sw1NDEREN, Son Ministre des Affaires 
Etrangères ; 

Le Président de la République Argentine: 
Son Excellence Monsieur L>ON ALEJANDRO 

GuESALAGA , son Envoyé Extraordinaire et 
Ministro Plénipotentiaire près Sa Majesté la 
Reine des Pays-Bas, 

Lesquels, après s'être communiqué leurs 
pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne 
et due forme , sont convenus des articles sui• 
vants: 

Art. I. Chacune des Parties Contractantes 
fera donner sur son territoire l'assistance mé· 
dicale aux ressortissants indigents de l'autre 
Partie, résidants ou de passage, d 'après les 
dispositions en vigueur, au lieu ou ils se trou• 
vent, pour ses propres ressortissants. 

Les frais de l'assistance médicale, du trai• 
tement ou de l'enterrement des personnes sus• 
visées ne pourront être réclamés de la Partie 
dont l'indigent est Ie ressortissant. 

Art. II. Afin d 'obtenir que l'assistance 
médicale visée à l'article précédent soit accor• 
dée gratuitement, l'intéressé devra produire 
un certificat signé parle fonctionnaire consu• 
laire de son Pays, constatant sa nationalité 
et l'impossibilité dans laquelle il se trouve de 
payer les frais de l'assistance lui accordée. 

Art. III. Les dispositions des articles I et 
II s'appliquent également aux anciens ressor• 
tissants des Parties Contractantes tant qu'ils 
n'ont pas acquis la nationalité de l'autre Par• 
tie ou d'un tiers Etat. 

Art. IV. Le présen t Traité sera ratifié et 
les ratifications en seront échangées à La Haye 
Ie plus tót que faire se pourra. 

Il entrera en vigueur trois mois après 
!'échange des ratiflcations. 

Chacune des Parties Contractantes pourra 
en tout temps dénoncer Ie présent Traité. 

La dénonciation devra être annoncée au 
moins six mois d'avance. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respec• 
tifs l'ont signé et y ont apposé leurs cechets. 

Fait en double expédition à La Haye, Ie 
29 septembre 1910. 

(L. 8. ) R DE MAREES VAN SWINDEREN. 

(L . 8. ) ALEJANnRO GUESALAGA. 

18 Juli 1911. WET, tot aanvulling en ver
hooging van het achtste hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1910. 
s. 242. 

Bij deze wet wordt een artikel ingevoegd. 
Ten gevolge van deze aanvulling en verhoo• 

ging wordt het totaal van de XXste afdeeling 
van vorengemeld hoofdstuk der Staatsbegroo• 
ting voor het dienstjaar 1910 en het eindcijfer 
van dat hoofdstuk verhoogd met j' 4987.24. 

18 Juli 1911. WET, tot verhooging van de 
begrooting van uitgaven, ten behoeve van 
de voltooiing van het vestingstelsel, dienst 
1910. s. :.!43. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat de noodzakelijkheid is gebleken nn eene 
verhooging van de begrooting van uitgaven 
ten behoeve van de voltooiing van het vesting• 
stelsel, voor het dienstjaar 1910, vastgesteld 
bij de wet van 9 Februari 1910 (Staatsblad 
n°. 60); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Artikel 4 der begrooting van uit· 

gaven ten behoeve van de voltooiing van het 
vestingstelsel , voor het dienstjaar 1910, lui
dende: 

"Nieuwe werken met al hetgeen kan geacht 
worden daartoe te behooren ; herstellen , ver• 
anderen en verbeteren van bestaande werken 
met den aankleve daarvan ; aankoop en ontei
gening van perceelen ; kosten van exploten 
en processen ; afkoop van rechten ; kosten en 
ongelden betrekkelijk koop- en andere over
eenkomsten; het doen van grondboringen , 
waterpassingen, opmetingen, enz. ; een en 
ander voor de navermelde werken ter verbe
tering van de Stelling van Amsterdam : 

1°. onteigening van gronden en uitvoel'ing 
van voorbereidende werkzaamheden voor ver
schillende werken in de stelling ; 

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

3°. maken van bomvrije gebouwen met toe
behooren in verschillende werken in de stel
ling ; 

4°. maken van pantseringen voor verschil
lende werken in de stelling ; 

5°. ophoogen en maken van wegen en inun
datiekaden en maken van bruggen en steigers ; 

60. inri chten en verbeteren van inundatie
middelen; 

7°. maken van loodsen, munitie• en bus• 
kruitmagazijnen ; 
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8°. aanleg van beplantingen; 
9°. verschillende verbeteringen van onder

geschikt belang aan werken in de geheele stel
ling; 

10°. onteigening van gronden en verdere 
werken ten behoeve van de drinkwatervoor
ziening ; 

11°. onteigening van gronden en verdere 
werken ten behoeve van het inrichten van 
groepdepots en sectorparken. 

----- f 902,400", 
wordt verhoogd met een bedrag van twee en 

zestig d1,izend gulden U:. 62,000), en alzoo ge
bracht op nege.nhon<lenl vier en zestig duizend 
vierhonclerd gulden (f 964,400). 

2 . Het totaal van voormelde begrooting voor 
het dienstjaar 1910 wordt mitsdien verhoogd 
met twee en zestig duizend gulden (f 62,000) en 
gebracht op een ,ni/lioen eenhonderd een duizend 
tweekonderd gt<lden (f 1,101,200). 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 18den 

Juli 1911. 
'/get.) WILHELMINA . 

De Minister van Oorlog, (get. ) H. COLIJN. 

(Ui(qeg. 2 Aug. 1911.) 

18 Juli 1911. WET, tot verhooging van het 
vijfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1911. S. 244. 

Bij deze wet worden de volgende artike
len verhoogd t. w. : 
A.rt. 68 met/20,000.-. Art. l16 met/2750.-. 
Art. 123 met/ 400.- . A1·t. 146 met/3072.97. 

Ten gevolge van voorschreven verhoogingen 
wordt verhoogd het totaal der Illde afdeeling 
met f 20,000 en dat der Vde afdeeling met 
f 6222,97 en het totaal van het Vde hoofdstuk 
der Staatsbegrooting voor 1911 met/26,222.97. 

18 Juli 1911. WET, tot wijziging en verhoo-
ging van het zevende hoofdstuk B der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1910. 
s. 245. 

Bij deze wet wordt een artikel verhoogd en 
drie nieuwe ingevoegd. 

Ten gevolge hiervan wordt het totaal der 
VIde afdeeling en het eindcijfer van het hoofd
stuk verhoogd met f 294,683. 

18 Juli 1911. WET, houdende nadere bepa
lingen met betrekking tot de belasting bij 
invoer verschuldigd van gedistilleerd en 
vruchten. S. 246. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het we11schelijk is, nadere bepalingen vast 
te stellen met betrekking tot de belasting bij 
invoer verschuldigd van gedistilleerd en 1•ruchten; 

Zoo is het, dat Wij. den Raad van State enz. 
Art. 1, In de tabel, vastgesteld bij art. 1 

der wet van 15 Augustus 1862 (Staatsblad n•. 
170) en bij latere wetten gewijzigd, worden 
de posten "Gedistilleerd" en "Vruchten" ge• 
lezen als volgt : 

ARTIKELEN. 1 Maatstaf. 1 Regten . 

Gedistilleerd, waar
onder worden be
grepen: 

"de onvermengde 
door overhaling ver
kregen alcoholhou
dende v loeistflffen; 

"de likeuren, bitters 
en andere dergelijke 
gedistilleerde dranken; 

.,de reukwaters, ver
nissen en alle andere 
met alcohol bereide 
vloeistoffen, geen 
dranken zijnde, voor 
zoover die vloeistoffen 
eene hoogere sterkte 
hebben dan in 7er
houding van vijf kan 
alcohol op het vat, 
bij de temperatuur 
vnn 15° C., en niet be
hooren tot de stoffen, 
bedoeld in art. 1, 2de 
lid, der wet van 6 April 
1877 (Staatsblad n•. 71) 

B ijzondere bepaling. 

De hoeveelheid van 
het gedistilleerd wordt 
berekend na herleiding 
tot de sterkte van 
vijftig percent alcohol, 
volgens de accijnswet. 
Onverminderd het in
voerrecht is de accijns 
verschuldigd. 

Vruchten, alle ver
sche of gedroogde 
boomvruchten. niet af
zonderlijk belast 

.,Gezouten of inge• 
maakt in azijn of pekel. 
"loge maakt in stroop 

of suiker . . . 

het vat (ad 
50 pct. al
cohol bij 
15" C.) 

waarde 

waarde 

100 pond 

f 3,50 

5 pct. 

10 pct. 

f 18.-

2 . Aan art. 2, § 1 !it. a, der wet van 1 Mei 
1863 (Staatsblad n°. 47) wordt het volgende 
toegevoegd : 

Bij invoer van vruchten op brandewijn of 
op ander gedistilleerd wordt dit gedistilleerd 
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met zoete likeur gelijk gesteld. De hoeveel
heid wordt geacht gelijk te zijn aan het volume 
van de vloeistof met de daarin vervatte vruchten· 

3. Bij het in werking treden dezer wet 
vervalt art. 9b der wet van 1 Mei 1863 (Staats
blad n°. 47) en de bijzondere bepaling sub (1) 
betreffende dat artikel. 

4 . Deze wet treedt in werking op den dag 
harer afkondiging. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 18den 

Juli 1911. 
(,get. ) W I L H E L M 1 N A. 

De Minister van Finanr.iën, 
(get. ) KoLKMAN. 

(Ui tgeg. 1 Au,q. l!lll.) 

18 Juli 1911. WET, houdende nadere bepa
lingen omtrent het vervoer, den uitslag 
en den inslag van gedistilleerd. S. 247. 

WIJ .WILHELMINA, ENZ . .. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is, nadere bepalingen 
vast te stellen omtrent het vervoer, den uit
slag en den inslag van gedistilleerd ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1 . In het eerste lid van artikel 166 

der Algemeene Wet van 26 Augustus 1822 
(Staatsblad n•. 38), laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 1 Juli 1909 (Staatsblad n•. 2ól) wordt, 
in plaats van de woorden : ,.twee kannen ge
disteleerd" gelezen : ,.een kan gedisteleerd". 

Aan dat artikAl worden een tweede, derde 
en vierde lid toegevoegd van den volgenden 
inhoud: 

Op do door Ons bij algcmeenen maatregel 
van bestuur daarvoor aan te wijzen gedeel
ten van het terrein van toezicht langs de gren
zen, omschreven bij art. 162 dezer wet, mag 
geen gedisteleerd, of wel geen gedisteleerd 
boven eene bij dien maatregel vast te stellen 
hoeveelheid, worden vervoerd zonder gelei
biljet of ander geldig document. 

Op dezelfde door Ons aangewezen gedeel
ten van het terrein van toezicht mogen per
sonen beneden den ouderdom van zestien ja
ren geen gedisteleerd vervoeren, zonder voor
zien te zijn van een geleibiljet of ander gel
dig document. 

Het gedisteleerd, dat vervoerd wordt in 
strijd met het verbod van de vorige alinea, 
kan met de flesschen of andere voorwerpen, 
waarin het zich bevindt, aangehaald en voor 
zoover het volumen minder dan vijf kan be
draagt, zonder rechtsvervolging vernietigd 
worden. 

2. In artikel 187, 2° der voornoemde Alge
meene wet vervallen de woorden : ,.Gediste
leerd . . . . . twee kannen". 

3 . Van artikel 111 der wet van 20 Juni (1) 
1862 (Staatsblad n°. 62), laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 18 Juli 1904 (Staatsblad n°. 190) 
wordt § 5 gelezen als volgt : 

Gedistilleerd, in strijd met de vorige para
grafen van dit artikel in- of uitgeslagen, wordt, 
voor wat de toepassing van artikel 133, §§ 22, 
23 en 25 aangaat, geacht te zijn binnenlandsch 
gedistilleerd. 

4 . Van artikel 6 der wet van 1 Mei 1863 
(Staatsblad n°. 47), laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 6 April 1877 (Staatsblad n°. 71), 
vervalt § 4. 

In het eerste lid van artikel 7 der wet van 
7 Juli 18ö5 (Staatsblad n°. 80), laatstelijk ge
wfü;igd bij de wet van 18 Juli 1904 (Staatsblad 
n°. 190), wordt in plaats van: .,artikel 111, 
§§ 3 en 5" gelezen: .,artikel 111, § 3". 

Artikel 9 der wet van 4 April 1870 (Staats 
blad n°. 61), gewijzigd bij de wet van :28 De
cember 1879 (Staatsblad n•. 250), vêrvalt. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het L oo, den 18den 

Juli 1911. 
(get. ) W I L H E L M I N A. 

De Minister van Financië,i, 
(,get.) KOLK MAN. 

(Uitgeg. 2 Sept. 1911.) 

18 Juli 1911. WET, betreffende invordering 
van provinciale en gemeentelijke opcenten 
op 's Rijks directe belastingen. S. 248. 

Bijl. 'Hand. 2• Kamer 1910/11 , n•. 243, 1-8. 
Hand. id. 1910/11, bladz. 2486. 
Hand. l • Kamer 1910/11, bladz. 6~5. 644. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .•. doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het noodig is gebleken, in artikel 24 der 
wet van 22Mei 1845 (Staatsblad n°. 22), laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 16 April 1896 (Staats
blad n°. 72), eene verduidelijking aan te bren
gen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Aan artikel 24 der wet van 22 Mei 

1845 (Staatsblad n°. 22), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 16 April 1896 (Staatsblad n•. 72), 
wordt een tweede lid toegevoegd van den vol
genden inhoud : 

"Onder opcenten worden verstaan niet alleen 
die, welke ten behoeve van het Rijk zelf, doch 

(1) In het Staatsblad staat ten onrechte Juli. 
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ook die , welke ten behoeve der provinciën en 
der gemeenten worden geheven ." 

2 . In hetzelfde wetsartikel, reeds gewijzigd 
bij artikel 68, § 1, der wet van 2 October 1893 
(S taatsblad n°. 149), wordt in plaats van : ,.kos
ten, aanslag", gelezen: .,kosten van aanslag". 

3 . Deze wet treedt in werking op den dag 
harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 18den Juli 

1911. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, 
(ge t. ) KoLKMAN. 

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

( Uit,qeg. 23 Juli 1911.) 

18 ,foli 1911. WET, houdende wijziging van 
de begrooting van Nederlandsch-Indië voor 
h et dienstjaar 1911. S. 249. 

18 Jiûi 1911. vVET, houdende verhooging der 
begrooting van uitgaven van Neder/andsch
Indiii voor het dienstjaar 1911, ten behoeve 
van den aanleg van een spoorweg van 
Bandjar naar Parigi. S. 260. 

18 Juli 1911. WET, houdende verhuoging van 
het eerste hoofdstuk der begrooting van 
uitgaven van Nederlandsch-Indi/l voor het 
dienstjaar 1911, ten behoeve van den bouw 
van een nieuw koloniaal etablissement te 
Amsterdam. S. 261. 

18 Juli 1911. v\TET, houdende verhooging der 
hegrootiug van uitgaven van Nederlandsch
Ind;ë voor het dienstjaa r 1911 ten behoeve · 
van den aanleg van een stoomtramweg 
van Tjikampek naar Lemahabang en van 
een stoomtramweg van Rambipoedji naar 
Poeger met een zijtak van Baloeng naar 
Amboeloe. S. 262. 

18 Juli 1911. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen in de gemeente 's-Grai:enha,qe, be
noodigd voor den aanleg van eene haven 
aan de noordoostzijde van den Trekvliet, 
ten behoeve van met licht ontvlambare 
stoffen geladen vaartuigen en van aangren
zende terreinen voor den opslag dier stof
fen met daarbij behoorende inrichtingen, 
wegen en werken, alsmede voor den aan
leg van toegangswegen naar de gasfabriek 
aan genoemd vaarwater. S. 253. 

18 Juli 1911. WET, tot verbooging van het 
tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1911. S. 254. 

Bij deze wet worden vier artikelen verhoogd. 
Ten gevolge hiervan wordt verhoogd: het 

totaal der IIde afdeeling met f 64,800, dat der 
IIIde afdeeling met f 1000 en dat der Vde 
afdeeling met f 2700, terwijl het eindcijfer 
van het Xde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1911 wordt verhoogd met 
f 64,500. 

18 Juli 1911. WET, tot aanvulling en verhoo
ging van het tiende hoofdstuk der Staatsbe
grooting voor het dienstjaar 1911. (Kosten 
van voorbereiding voor de invoering der 
Octrooiwet 1910, Staatsblad n°. 313.) S. 265. 

Bij deze wet wordt een artikel ingevoegd. 
Ten gevolge van deze aanvulling wordt het 

totaal der lVde afdeeling, alsmede het eind
cijfer van voormeld hoofdstuk, verhoogd met 
f 45,000. 

18 Juli 1911. W ET, tot verbooging V11n het 
tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1910. S. 266. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd. 

Ten gevolge hiervan wordt verhoogd het 
totaal der Ude afdeeling met f 11 ,300; dat der 
IIIde afdeeling met f 430,050; dat der IV de 
afdeeling met f 6000 ; dat der V de afdeeling 
met f 23,100; dat der VIde afdeeling met 
f 3460 en dat der Vllde afdeeling met f 5000; 
terwijl het eindcijfer van bet tiende hoofdstuk 
der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1910 
wordt verhoogd met f 477,900. 

18 Juli 1911. BESLUIT, tot verdeeling van 
het Rijk in districten , ten behoeve van 
den dienst der Arbeidsinspectie. S. 257. 

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

Landbouw, Nijverheid en Handel van 12 Juli 
1911, n•. 1634, afdeeling Arbeid; 

Gezien artikel 12, tweede lid, der Arbeids
wet (wet van 6 Mei 1889, Staatsblad n° . 48, 
laatstelijk gewijzigd door de wet van 1 Juli 
1909, Staatsblad n°. 244); 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. T en behoeve van den dienst der 

arbeidsinspectie wordt het Rijk verdeeld in 
negen districten, waarvan omvat ten : 

het late de provincie Limbur,q en het ge
deelte der provincie Noord-Brabant, dat be
hoort tot het rechtsgebied van de kanton
gerechten Oss, Veghel, Box meer, Eindhoven, 
Oirschot, Weert en H elmond ; 
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het 2de het gedeelte der provincie Noord
Brabant, dat niet behoort tot het lste district, 
benevens de provincie Zeeland ; 

het 3de het gedeelte der provincie Zuid
Holland dat gelegen is bezuiden den rechter
oever van de Lek, de Nieuwe Maas, het S cheur 
en den Nieuwen Wateripeg - met uitzondering 
van het rechtsgebied der kantongerechten 
Via.nen en Gorinchem voor zoover dit laatste 
zich binnen de provincie Zuid-Holland uit
strekt - voorts het gedeelte dier provincie, 
dat behoort tot het rechtsgebied van het 
kantongerecht Schiedam, alsmede de gemeen
ten Rotterdam, Bergschenhoek, Capelle aan den 
IJssel, Hillegersberg , Schiebroek, Delft, Hof van 
Delft, De Lier , Monster, Naaldwijk, Schipluiden, 
Vrijenban en Wateringen; 

het 4de het gedeelte der provincie Zuid
Holland, dat niet behoort tot het 3de district, 
benevens de provincie Utrecht; 

het 5de het gedeelte der provincie Noord
Holland, dat behoort tot het rechtsgebied van 
het kantongerecht Amsterdam, benevens het 
niet tot eenige provincie behoorende water
gebied des Rijks; 

het 6de het gedeelte der provincie Noord-
Holland , dat niet behoort tot het 5de district; 

h et 7de ae provincie Gelderland; 
het 8ste de provincie Overijssel; 
het 9de de provinciën Gronin,qen, F riesland 

en Drenthe. 
2 . Ons besluit van 10 Augustus 1909 (Staats

blad n°. 288) wordt ingetrokken. 
3. Dit besluit treedt in werking op 1 Sep

tember 1911. 
Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 

H andel is belast met de uitvoering van d it 
besluit, dat gelijktijdig in het Staatsblad en in 
de Staatscourant zal worden geplaatst en waar
van afsch rifi zal worden gezonden aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 18den Juli 1911. 
(get.) W I L H E L MI N A. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(get.) A. S. TALMA. 

(Uitgeg. 19 Aug. 1911.) 

20 Juli 1911. BESCHIKKING van den Minbter 
van Landbouw, Nijverheid en Handel tot 
vaststelling van letterteekens, die door 
zee- en kustvisschersvaartuigen moeten 
worden gevoerd. 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel; 

Gelet op art. 7 der Visscherijwet (wet van 
6 October 1908, Staatsblad n•. 311), op art. 8 
van het Koninklijk besluit van 12 Juni 1911 

(Staatsblad n•. 144), betreffende de registers 
voor de zee- en kustvisschersvaartuigen en 
het voeren van letterteekens en nummers door 
de kustvisschersvaartuigen, en op zijne be
schikking van 15 Juni 1911, n°. 3185, afdeeling 
Nijverheid; 

Heeft goedgevonden : 
Het letterteeken, dat door de zee- en kust

visschersvaartuigen, tehuis behoorende in de 
nagenoemde gemeenten, moet worden gevoerd, 
vast te stellen als volgt: 

Callantsoog 
's Gravendeel . 
Raamsdonk 
Sliedrecht . 
Termunten. 
Zwartsluis . 

's Gravenhage, 20 J uli 1911. 

O.G. 
G.D. 
R.A. 
S.L.I. 
T .M. 
z.s. 

De Minister voornoemd, (get .) A. S. TALMA. 

20 Juli 1911. BESLUIT van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken, betreffende de zit
ting van het hoofdstembureau in het 
eerste kiesdistrict voor de verkiezing van 
leden van den raad der gemeente Kerkrade. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken ; 
Gelet op art. 93, derde lid, der Kieswet; 

Heeft goedgevonden : 
na ingewonnen advies van Gedeputeerde 

Staten van Ljmburg, te bepalen, dat in het 
eerste kiesdistrict, voor de verkiezing van 
leden van den raad der gemeente Kerkrade, 
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, 20 Juli 1911. 
Voor den Minister, 

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

21 Juli 1911. BESLUIT, houdende vaststel
ling van: 

1°. een reglement voor d~ scheepvaart 
ter beveiliging van de beweegbare spoor
wegbruggen over het Stadskanaal bij Bare
veld, over de Ommelanderwijk bij Veendam, 
over het Meedemerdiep bij Muntendam en 
over het Winschoterdiep bij Zuidbroek in 
den · Noorcloosterlocaal.<poorweg en over 
het Overijsselsche kanaal bij Lemelerveld in 
den Overijsselschen Locaalspoorweg Deven
ter-Ommen; 

2°. een reglement voor de scheepvaart 
ter beveiliging van de beweegbare spoor
wegbrug over het Eemskanaal bij Delfzijl 
in den Noordoosttrlocaalspoorweg . S. 258. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 28 Maart 1911, n°. 213, afdee
ling Spoorwegen ; 

Gelet op artikel 27, laatste lid, der wet van 
9 April 1876 (Staat.•biad n°. 67), laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 8 April 18!l3 (Staats
blad n°. tl2) en op artikel 1 der wet van 9 Juli 
1900 (Staatsblad n°. 118); 

De Raad van State gehoord (advies van 9 
Mei 1911, n°. 24); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor- , 
noemden Minister van 18 Juli 1911, n°. 266; 
afdeeling Spoorwegen : 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
vast te slellen : 
A. het reglement voor de scheepvaart ter 

beveiliging van de beweegbare spoorwegbrug
gen over : 

1•. het Stadskanaal bij Bareveld ; 
2•. de Ommelander.wijk bij Veendam; 
3•. het Meedemerdiep bij l'lfontendam; 
4•. het Winschoterdiep bij Z uidbroek in den 

Noordoosterlocaalspoorweg; 
6•. het Overijsselsche kanaal bij L emele1·veld 

in den Overi;jssel.•chen locaalspoorweg Deventer
Ommen; 

B. het reglement voor de scheepvaart ter 
beveiliging van de beweegbare spoorwegbrug 
over het Eemskanaal bij Delfzijl in den Noo1·d
oosterlocaalspoorweg; 

zooals die reglementP.n hiernevens zijn ge-
voegd. • 

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 21sten Juli 1911. 
(qet.) WILHELMINA.. 

De Minister van Waterstaat, 
(get. ) L. H. W. REGOUT . 

(Ui tgeg. 12 Aug. 1911.) 

REGLEMENT voo,· de scheepvaart ter be
veiliging van de beweegbare spoorweg
bruggen over: 

1 °. het Stadskanaal bij Bareveld ; 
2°. de Ommelande,·dijk bij Veendam; 
3°. ;,et MP.edemerdiep bij Muntendam, en 
4°. het Winschoferdiep bij Zuidbroek in 

den Noordoosterlocaalspoorweg ; en 
5°. het Overijsselsche kanaal bij Lemeler

veld in den Overijsselschen Locaalspoor
weg Deventer- Ommen. 

Art. 1 . Alleen de brugwachters zijn be
voegd de bruggen te openen of te sluiten of 
eenig deel ; daarvan te verzetten. 

2. (1). De beweegbare bruggen worden ten 
dienste van de scheepvaart zooveel mogelijk 
geopend gehouden. 

(2). Is er tijdelijk geene scheepvaart te ver
wachten, dan kunnen de bruggen gesloten 
blijven. 

(3) . Met het sluiten van de brugg,m wordt 
aangevangen vijftien mir.uten vóór het tijd
stip, waarop een trein de brug zal bereiken. 

(4). Indien door weersgesteldheid of andere 
buitengewone omstandigheden het sluiten ver
moedelijk meer tijd dan gewoonlijk zal vor
deren , wordt daarmede zooveel vroeger aange
vangen als voor tijdig gesloten zijn noodig is. 

(6). Voor werktreinen worden de bruggen 
gesloten na aankomst bij en verzoek tot ge
bruik van de bruggen. 

(6). Alvorens over te gaan tot het sluiten 
van eene brug, geeft de brugwachter het sein, 
dat de doorvaart gestremd is. .i: a gesloten 
stand van de brug wordt het sein dat de door
vaart is toegelaten eerst gegeven, wanneer de 
brug geheel is geopend. 

(7). Bij elke brug is een seinpaal geplaatst, 
waarlangs een bol, met een minimum-middel
lijn van 0.90 M. en waarvan het oppervlak is 
verdeeld in 16 afwisselend wit en zwart ge
schilderde, gelijk en gelijkvormige driehoeken 
tot eene hoogte van ten minste 5.50 M. boven 
de spoorstaven kan worden opgehaald en waar
aan eene lantaarn, gevende groen en rood 
licht, ter hoogte van ten minste 3.60 M. bo
ven de spoorstaven kan worden vertoond. 

(8) . I s de doorvaart toegelaten, dan wordt 
dit aangeduid: 

bij dag: door den geheel opgeha11lden wit
zwarten bol ; 

bij nacht: door het groene licht, naar beide 
zijden schijnend in de richting van het vaar
water. 

(9). Is de doorvaart gestremd, dan wordt 
dit aangeduid : 

bij dag: door den neergelaten wit-zwarten, 
bol ; 

bij nacht: door het roode licht, naar beide 
zijden schijnend in de richting van het vaar
water. 

(10). Nachtseinen worden gegeven van een 
half uur nà zonsondergang tot een half uur 
vóór zonsopgang. 

(11). Bij mist, dichte sneeuwjacht, of andere 
duisternis veroorzakende omstandigheden 
wordt bovendien bij dag tevens het nachtsein 
gegeven. 

3 . Bij · het naderen en doorvaren van de 
bruggen gedragen de schippe;s zich naar de 
bevelen van den brugwachter. . 
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4 . (1). Bij het naderen van eene brug moe
ten de schippers bij de aan weerszijden ge
plaatste afstandspalen, waarop het woord 
"Langzaam", voor zooveel noodig de zeilen 
hunner schepen voorzien als bij het volgend 
artikel is bepaald of in de gei brengen, de 
ankers binnen boord brengen, de mechanische 
beweegkracht geheel of gedeeltelijk buiten 
werking stellen, de trekdieren zeer IRngzaam 
laten stappen en in het algemeen de vaart 
van het schip zoodanig verminderen, dat het 
bij den stoppaal, waarop het woord "Halt", 
kan worden stilgeh ouden, ingeval de brug
wachter daartoe last geeft. 

(2). Bij harden wind, sterken stroom en bij 
snelle vaart van het schip zijn de 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 zullen de schippers ge
du rende den tijd dat de seinen worden ver• 
toond, aangevende dat de doorvaart gestremd 
is, met hunne schepen zonder vergunning van 
van den brugwachter, eene brug dichter na
deren dan tot de bovenbedoelde stoppalen. 

(4). De schippers moeten door krachtige ge• 
luidseinen den brugwachter tijdig waarschu
wen, dat hun schip de brug nadert. 

(6). Nadat de brugwachter toestemming 
heeft gegeven, en niet vroeger, wordt het 
schip naar de brug gestuurd en zoo lang
zaam voortbewogen, dat geen deel van de 
brug of van de remmingwerken door stooten 
of schuren van het schip kan worden bescha
digd. 

(6). Indien door mist of andere oorzaken de 
bol of het licht der lantaarn aan de sPinpaal 
niet of niet duidelijk zichtbaar zijn, worden 
de schepen buiten de stoppalen van de brug 
gehouden, totdat van den brugwachter ver
gunning tot doorvaren is verkregen. 

5 . (1). Bij het doorvaren van eene brug wor
den de schepen met geringe snelheid bewogen ; 
door trekdieren niet dan stapvoets; schepen 
met mechanische beweegkracht varende, met 
geen grootere snelheid dan voor het besturen 
van het schip gevorderd wordt. 

(2). Zeilende schepen moeten zoodanig zeil 
minderen, dat zij de brug langzaam doorvaren. 

(3). Van het tuig mogen geen touwwerk of 
zeilen met de brug of de remmingwerken in 
aanraking komen. 

(4) Van de schepen mogen de ankers of 
kettingen niet buiten boord hangen of liggen 
en andere voorwerpen niet dan zoodanig, dat 
zij met de brug of de remmingwerken niet in 
aanraking k~nnen komen. 

(6). Het is verboden met haken, boomen of 
andere voorwerpen, het hout-, muur- of ijzer
werk van de brug aan te raken ; de remming
werken, schuifhouten, haalpennen of ringen 
zijn hiervan uitgezonderd. 

(6J. De schippers zorgen, dat geene schade 
wordt toegebracht aan 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 de brug. 

6 . Het is verboden : 
a. schepen in de opening van eene brug te 

doen stilhouden ; 
b. schepen aan eenig deel van eene brug 

vast te leggen of te verhalen. 
7. (1). Een schip mag binnen de in artikel 

4 bedoelde stoppalen uiet langer vertoeven 
dan volgens het oordeel van den brugwachter 
noodig is. 

(2). Binnen de brugopeningen varen de 
schippers elkander niet voorbij dan met toe
stemming van den brugwachter. 

(3). Binnen de in artikel 4 bedoelde stoppa• 
Jen varen de schippers elkander in de rich
ting naar de brugopening niet voorbij dan 
met toestemming van den brugwachter. 

(4). Buiten de stoppalen wachten de schip• 
pers, totdat de schepen, welke zich nader bij 
de brug bevinden, zijn doorgevaren. 

(6). Rijksschepen, schepen, welke dienst ver
richten ten behoeve van den Staat en schepen 
dienende tot openbaar ' middel van vervoer, 
worden in de hier aangegeven volgorde vóór 
alle andere schepen doorgelaten. Zij worden 
bij beperkten tijd van opening van eene brug, 
met uitsluiting van alle andere, alleen door
gelaten en daarvoor door den brugwachter 
aangewezen. 

(6). In zoodanig geval verplaatsen de daar
voor door den brugwachter niet aangewezen 
schepen zich binnen de stoppalen , echter niet 
in de richting naar de brug. 

(7). Is eene ontmoeting te v reezen tusschen 
een zeilend of met mechanische beweegkracht 
varend schip en een schip, dat getrokken wordt , 
dan moet dit laatste buiten den stoppaal stop
pen, totdat het zeilend of met mechanische 
beweegkracht varend schip gepasseerd is . 

(8) . Met inachtneming van deze regelen is 
voor alle gelijk aankomende schepen de voor 
rang van doorvaren toegekend aan de van 
bovenwinds of met stroom komende, zoo
dat schepen die van benedenwinds of tegen 
stroom komen, buiten den stoppaal moeten 
wachten. 

(9). Bij verschil tusschen de schippers over 
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de toepassing van dit artikel beslist de brug
wachter . 

8. Ingeval meer dan één schip aan dezelfde 
zijde voor eene gesloten brug aankomt, blij
ven de later aankomende op behoorlijken af
stand achter de eerder aankomende. 

9 . Na het weder geopend zijn van eene 
brug varen de schepen door met vergunning 
van den brugwachter, volgens ariikel 4; van 
dezelfde zijde naar volgorde van aankomst, 
en van verschillende zijden, met inachtneming 
van den voorrang als in artikel 7 is omschre
Yen. 

10. Wanneer een schipper weigert zijn 
schip tusschen de in artikel 4 bedoelde stop
palen naar de aanwijzing van den brugwach
ter te doen stoppen, te bewegen of te verba
len, is deze, !lesnoods ondersteund door den 
sterken arm, bevoegd op kosten van den on
willige het noodige te verrichten om die aan
wijzing te doen uitvoeren. 

1 1. Het doorvaren onder eene gesloten be
weegbare brug mag niet dan met toestem·
ming van den brugwachter geschieden. 

12. Wanneer een vastgeraakt schip het slui
ten van eene brug verhindert, zijn bestuur
ders van den spoorwegdienst bevoegd, onder 
toezicht van het hoofd van het bestuur der 
gemeente , waarin de brug gelegen is, en op 
kosten van den schipper of den eigenaar van 
het schip, het noodige te verrichten om aan 
deze belemmering een einde te maken. 

13. (1). Onder schepen worden in dit regle
ment verstaan alle soorten van vaartuigen en 
houtvlotten. 

(2). Onder sehippers worden verstaa!l zij, 
die op het schip het gezag uitoefenen of mei 
de leiding daarvan belast zijn. 

(3). Onder brugwachter worden verstaan ook 
die personen, welke den brugwachter ver
vangen. 

14. (1). Aan den brugwachter is de hand
having van de bepalingen van dit reglement 
opgedragen. 

(2). De brugwachter, de ambtenaren in arti
tel 8, sub 1• tot en met 6•, van het Wetboek 
van Strafvordering bedoeld, de ambtenaren 
aan wie door den Staat en de beëedigde be
ambten en bedienden, aan wie door de spoor
wegonderneming het toezicht op de bruggen 
is opgedragen, zijn met het opsporen van de 
overtredingen van dit reglement belast. 

15. Aan de beambten en bedienden van 
den spoorweg, met de handhaving van dit 
reglement belast, wordt op hunne aanvraag 
door de hoofden van het bestuur der gemeen
ten, waarin de bruggen gelegen zijn, en door 

alle ambtenaren, met openbaar gezag bekleed, 
bijstand verleend. 

Bl}hoort bij Koninklijk besluit van 21 Juli 
1911 tStaatsblad n•. 258). 

Mij bekend, 
De Minister van Waterstaat , 

(get.) L. H. W. REGOUT. 

REGLEMENT voor de scheepvaart ter be
veiliging van de bewee_qbare spoorwegbrug 
over het Eemskanaal bij Delfzijl Üt den 
N oordoosterlocaal spoorweg. 

Art. 1. Alleen de brugwachter is beYoegd 
de brug te openen of te sluiten, of oenig deel 
daarvan te verzetten. 

2. (! ) . De beweegbare brug wordt ten dienste 
van de scheepvaart zooveel mogelijk geopend 
gehouden. 

(2). Is er tijdelijk geene scheepvaart te ver
wachten, dan kan de brug gesloten blijven. 

(~)- Met het sluiten van de brug wordt aan
gevangen vijftien minuten vóór het tijdstip , 
waarop een trein de brug zal bereiken . 

(4). Indien door weersgesteldheid of andere 
buitengewone omstandigheden het sluiten ver
moedelijk meer tijd dan gewoonlijk zal vorde
ren, wordt daarmede zooveel vroeger aange
vangen als voor het tijdig gesloten zijn noo
dig is. 

(6). Voor werktreinen wordt de brug geslo
ten na aankomst bij en verzoek tot gebruik 
van de brug. 

(6). Alvorens over te gaan tot het sluiten 
van de brug, geeft de brugwachter het sein, 
dat de doorvaart gestremd is. Na gesloten 
stand van de brug wordt het sein dat de door
vaart is toegelaten eerst gegeven, wanneer de 
brug geheel is geopend. 

(7). Bij de brug is een seinpaal geplaatst, 
waarlangs een bol met een minimum-middel
lijn van 0.90 M. en waarvan het oppervlak is 
verdeeld in 16 afwisselend wit en zwart ge
schilderde gelijk en gelijkvormige driehoeken, 
tot eene hoogte van ten minste 5.50 M. boven 
de spoorstaven kan worden opgehaald en waar
aan eene lantaarn, gevende groen en rood 
licht, ter hoogte van ten minste 3.50 M . boven 
de spoorstaven kan worden vertoond. 

(8). Is de doorvaart toegelaten, dan wordt 
dit aangeduid : 

bij dag: door den geheel opgehaalden wit
zwarten bol; 

bij nacht : door het groene licht, naar beide 
zijden schijnend in de richting van het vaar
water. 

(9). Is de doorvaart gestremd, dan wordt 
dit aangeduid : 
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bij dag : door den neergelaten wit-zwarten bol ; 
bij nacht: door het roodc Jicht, naar beide 

zijden schijnend in de richting van het v1tar 
water. 

(10). Nachtseinen worden gegeven van een 
half uur nà zonsondergang tot een half uur 
vóór zonsopgang. 

(11). Bij mist, dichte sneeuwjacht of andere 
duisternis veroorzakende omstandigheden, 
wordt bovendien bi,i dag tevens het nachtsein 
gegeven . 

3 . Bij het naderen en doorvaren van de 
brug, gedragen de schippers zich naar de be
velen van den brugwachter . 

4 . (1). Bij het naderen van de brug moeten 
de schippers bij de aan weerszijden geplaatste 
afstandspalen, waarop het woord "Langzaam" , 
voor zooveel noodig de zeil en hunner schepen 
voornien als bij het volgend artikel is bepaald 
of in de gei brengen, de ankers binnen boord 
brengen , de mechanische beweegkraè t 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 het bij den stoppaal, waarop 
het woord "Halt" , kan worden stil gehouden 
ingeval d~ brugwachter daartoe last geeft. 

(2). Bij harden wind , sterken stroom, of bij 
snelle vaart van het schi p, zijn de schippers 
verplicht de nooilige maatregelen te nemen 
om de vaart van het schip te verminderen en 
de goede ri chting er van te verzekeren. 

(3). In geen geval zullen de schi ppers ge
durende den tijd dat de seinen worden ver
toond, aangevende dat de doorvaart gestremd 
is , m~t hunne schepen zonder vergunning van 
den brugwachter, de brug dichter naderen 
dan tot de bovenbedoelde stoppalen. 

(4). De schippers moeten door krachtige 
geluidseinen den brugwachter tijdig waarschu
wen, dat hun schip de brug nadert. 

(6). N ad11t de brugwachter toestemmi9g heeft 
gegeven, en niet vroeger, wordt het schip 
naar de brug gestuurd en zoo langzaam voort
bewogen, dat geen deel v,rn de brug of van 
de remmingwerken door stooten of schuren 
van het schip kan worden beschadigd . 

(6). Indien door mist of andere oornaken de 
bol of het licht der lantaarn aan den seinpaal 
niet of niet duidelijk zichtbaar zijn, worden 
de schepen buiten de stoppalen van de brug 
gehouden, totdat van den brugwachter ver
gunning tot doorvaren is verkregen . 

5 . (1). Bij het doorvaren van de brug wor
den de schepen met geringe snelheid bewogen, 
door trekdieren niet dan stapvoets-; 

schepen met mechanische beweegkracht 

varende, met geene grootere snelheid dan voor 
het besturen van het schip gevorderd wordt. 

(2). Zeilende schepen moeten zoodanig zeil 
minderen, dat zij de brug langzaam doorvaren. 

(3). Van het tuig mogen geen touwwerk of 
zeilen met de brug of de remmingwerken in 
aanraking komen. De treklijnen mogen niet 
over de leuningen schuren. 

(4). Van de schepen mogen de ankers of 
kettingen niet buiten boord hangen of liggen 
en andere voorwerpen niet dan zoodanig dat 
zij met de brug of de remmingwerken niet 
in aanraking kunnen komen. 

(6). Het is verboden met haken, boomen of 
andere voorwerpen het bont-, muur- of ijzer
werk van de brug aan te raken; de remming
werken, schuifbouten, baalpennen of ringen 
zijn hiervan uitgezonderd . 

(6). Het verminderen der vaa'rt of het vast 
maken der schepen geschiedt alleen door het 
uitbrengen van kettingen of touwen aan de 
meerpalen ; het uitbrengen van een anker 
mag slechts in onvermijdelijke gevallen ge
schieden. 

(7). De schippers zorgen , dat geene schade 
wordt toegebracht aan de schepen, steigers, 
beien, bokken of andere werktuigen, gebezigd 
voor herstelling of vernieuwing van de brug• 
werken of voor uitdieping van het vaarwater 
in of nabij de brug. 

6 . Het · is verboden : 
a. schepen in de openingen van de brug te 

doen stilhouden : 
b. schepen aan eenig deel van de brug vast 

te leggen of te verhalen. 
7. (1) . Een schip mag binnen de in artikel 

4 bedoelde stoppalen niet langer vertoeven 
dan noodzakelijk is, in verband met den water
afvoer door de provinciale zeesluis te Farn 
sum en de daardoor veroorzaakte strooming 
op het kanaal en overigens niet langer dan 
volgens het vordeel van den brugwachter 
noodig is . 

(2). Binnen de brugopeningen varen de schip
pers elkander niet voorbij dan met toestem
ming van den brugwachter. 

(3). Binnen de in artikel 4 bedoelde stop
palen, va ren db schippers elkander in de rich
ting naar de brngopeningen niet voorbij dan 
met toestemming van den brugwachter. 

(4). Buiten de stoppalen wachten de schip
pers, totdat de schepen, welke zich nader bij 
de brug bevinden, zijn doorgevaren. 

(6). Rijksschepen, schepen, welke dienst ver
richten ten behoeve van den Staat, en schepen, 
dienende tot openbaar middel van vervoer, 
worden in de hier aangegeven volgorde vóór 
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alle andere schepen doorgelaten. Zij worden 
bij beperkten tijd van opening van de brug, 
met uitsluiting van alle andere alleen door
gelaten en daarvoor door den lirugwachter 
aangewezen. 

(6) . In zoodanig geval verplaatseu de daar
voor door den brugwachter niet aangewezen 
schepen zich binnen de stoppalen, echter niet 
in de richting naar de brug. 

(7). Is eene ontmoeting te vreezen tusschen 
een zeilend of met mechani,che beweegkracht 
varend schip en een schip, dat getrokken 
wordt, dan moet dit laatste buiten den stop
paal stoppen, totdat het zeilend of met me
chanische beweegkracht varend schip gepas
seerd is. 

(8J. Met in achtneming van deze regelen is 
voor alle gelijk aan komende schepen de voor
rang van doorvaren toegekend aan de van 
bovenwinds of met stroom komende, zoodat 
schepen, die van benedenwinds of tegen stroom 
komen, buiten den stoppaal moeten wachten. 

(9). Bij verschil tusschen de schippers over 
de toepassing van dit artikel beslist de brug
wachter. 

8 . Ingeval meer dan één schip aan dezelfde 
zijde voor de gesloten brug aankomt, blijven 
de later aankomende op behoorlijken afstand 
achte:· de eerder aankomende . 

9 . Na hei weder geopend zijll van de brug 
varen de schepen door met vergunning van 
den brugwachter, volgens artikel 4: van de
zelfde zijde naar volgorde van aankomst , en 
van verschillende zij.fen met inachtneming" van 
den voorrang als in artikel 7 is omschreven. 

10. Wanneer een schipper weigert zijn schip 
tusschen de in artikel 4 bedoelde stoppalen 
naar de aanwijzing van den brugwachter te 
doen stoppen, te bewegen of te verhalen, is 
deze, desnoods ondersteund door den sterken 
arm, bevoegd op kosten van den onw illige 
het noodige te verrichten om die aanwijzing 
te doen uitvoeren. 

11 . Het doorvaren onder de gesloten beweeg
bare brug mag niet dan met toestemming van 
den brugwachter geschieden . 

12. Wanneer een vastgeraakt schip het 
sluiten van de brug verhindert, zijn bestuur
ders van den spoorwegdienst bevoegd, onder 
toezicht van het hoofd van het bestuur der 
.gemeente, waarin de brug gelegen m. en op 
kosten ·van den schipper of den eigenaar van 
het schip, het noodige te verrichten om aan 
der,e belemmering een einde te maken. 

13. (1). Onder schepen worden in dit regle
ment verstaan alle soorten van vaartuigen en 
houtvlotten. 

1911. 

(2). Onder schippers worden verstaan zij, di~ 
op het schip het gezag uttoefenen of met de. 
leiding daarvan belast zijn. 

(3). Onder bnigwachter worden verstaan Qok · 
die personen, welke den brugwachter ver-- _ 
vangen. 

14, (1). Aan de brugwachters is de hand
having van de bep.alingen van dit reglement 
opgedragen-. 

(2). De brugwachters, de ambtenaren in ar
tikel 8, sub 1 • tot en met 6•, van het Wet
boek van Strafvordering bedoeld, de ambte
naren aan wie door den Stu!lt en de beëedigde 
beambten en bedienden, aan wie door de spoor- _ 
wegonderneming het toer,icht op de brug is 
opgedragen. zijn met het opsporen van de 
overtred ingen van dit reglement belast. 

15. Aan de beambten en bedienden van den 
spoorweg, met de handhaving van dit regle
ment belast, wordt op hunne aanvraag door 
het hoofd van het bestuur der gemeente, 
waarin de brug gelegen is, en door alle amb
tenaren, met openbaar gezag bekleed, bijstand 
verleend. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 21 Juli 
1911 (Staatsblad n°. 2ó8). 

Mij bekend, 

De Minister van Waterstaat, 
(qef. ) L . R . W. REOOUT. 

24 Juli 1911. BESLUJT, tot bepaling van den 
dag der inwerkingtreding van de wet van 
17 Juli 1911 (Staatsblad n°. 214). S. 259. 

Bepaald op l A1<gustus 1911. 

24 Juli 1911. CrnouLAIRE van den Minister 
van Financiën aan de Gedep. Staten, 
in verband met aangiften volgens art. 38 
der wet betrekkelijk de grondbelasting. 

Het is mij gebleken, dat Gedep. Staten van 
een der provinciën op aangiften naar art. 38 
der wet betrekkelijk de grondbelasting wegens 
ontginning van reeds vroeger ontgonnen, 
doch sedert weer woest geworden gronden, 
wel den vrijdom van grondbelasting, maar 
niet dien van evenredige rechten van zegel, 
registratie en overschrijving hebben verleend, 
omdat de gronden na dien tijd nog niet gedu
rende den bij art. 2 letter c der wet van 6 Juni 
1840 (Staatsblad n°: 17) gestelden termijn 
van 15 jaren hebben woest gelegen. 

Voor die opvatting zou inderdaad iets te 
zeggen zijn, ware het niet, dat in art. 66 der 
wet van 26 Mei 1870 (Staatsblad n°. 82) sprake 

19 
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is van vrijdom van bovengenoemde rechten 
voor de gronden, vermeld in art. 34 dier wet, 
derhalve voor de gronden, welke in den zin 
van laatstaangehaalde wet als woest zijn aan 
te merken. Hieruit zou moeten worden af
geleid, dat, wat dit laatste betreft, voor 
beide vrijdommen dezelfde regelen zijn gesteld. 

Naar mijn gevoelen moet dan ook als vast
staande worden aangenomen, dat · de beper
kende bepaling, vervat in art. 2 der voormelde 
wet van 1840, niet meer van toepassing is, 
en dit moet, naar ik meen, te eerder worden 
aangenomen, nu dat artikel niet in art. 66 der 
tegenwoordige wet op de grondbel~sting 
is vermeld. 

Ik heb de eer U te verzoeken bij de behan
deling van aangiften naar art. 38 der wet, 
met het vorenstaande rekening te houden, 
indien U daarmede zich kunt vereenigen. 

( Gem. Stem.) 

26 Juli 1911. BESLUIT, tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 10 Juli 1896 (Staats
blad n°. 104), waarbij nader wordt bepaald, 
welke ziekten van vee voor besmette
lijk worden gehouden en welke der, in de 
wet van 20 Juli 1870 (Staatsblad n°. 131) 
genoemde, maatregelen bij het heerschen 
of bij het dreigen van elke dier ziekten 
moeten toegepast worden, gewijzigd bij de 
Koninklijke besluiten van 22 April 1898 
(Staatsblad n°. 109) en 4 Februari 1907 
(Staa tsblad n°. 27). S. 260. 

WIJ WILHELMINA, E NZ. 

Overwegende, dat wijziging van het Konink
lijk: besluit van 10 Juli 1896(Staatsbladn°. 104), 
gewijzigd bij de K oninklijke besluiten van 22 
April 1898 (Staatsblad n•. 109) en 4 Februari 
1907 (Staatsblad n°. 27), noodzakelijk is ; 

Gezien de wet van 20 .T uli 1870 (Staatsblad 
no. 131), tot regeling van het veeartsenijkundig 
Staatstoezicht en de veeartsenijkundige politie, 
aangevuld bij de wet van 1 Augustus 1880 
(Staatsblad n°. 123) en gewijzigd bij de wetten 
van 16 April 1886 (Staatsblad n°. 64), en 16 
April 1896 (Staatsblad n°. 68) en 21 Juni 1901 
(Staatsblad n°. 157); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 12 Juni 
1911, Directie van den Landbouw, n°. 6449, 
3de Afdeeling, Bureau A ; 

Den Raad van State geboord (advies van 
4 Juli 1911, n°. 22); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor-

noemden Minister van 22 Juli 1911, Directie 
van den Landbouw, n•. 7817, 3de Afdeeling, 
Bureau A ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. I. § 6 van het Koninklijk besluit van 

10 Juli 1896 (Staatsblad n°. 104), gewijzigd bij 
de Koninklijke besluiten van 22 April 1898 
(Staatsblad n°. 109) en 4 Februari 1907 (Staats
blad n°. 27), wordt gelezen als volgt : 

.,§ 5. Maatregelen tegen het mond- en klauwzeer 
(besmettelijke blaaruilslag var, den mond en 

de klauwen) bij de herkauwende dieren 
en de varkens. 

A rt. 34. De zieke en de verdachte dieren 
moeten van de overige afgezonderd worden 
gehouden. 

Wanneer, naar het oordeel van den districts
veearts, het afgezonderd houden van enkele 
zieke dieren geen nut meer kan opleveren ter 
voorkoming van de besmetting van den ge
heelen koppel of wanneer er geene gelegenheid 
bestaat. tot afzondering van een geheelen ver
dachten koppel, geeft de burgemeester, op 
advies van den districtsveearts, ve rgunning de 
zieke dieren in den verdachten koppel te laten 
verblijven of ve rdachte dieren niet af te zon
deren. 

De termijn, bedoeld bij artikel 22 der wet 
van 20 Juli 1870 (Staatsblad n° . 131), wordt 
gesteld up 16 dagen. 

A rt. 36. In bijzondere geva llen , ter beoor
deeling van den districtsveearts, kan afma. 
king van zieke of verdachte dieren worden 
bevolen. Ten aanzien van de uitoefening van 
deze bevoegdheid volgt de districtsveearts de 
bevelen van Onzen Minister , met de uitvoe
ring van dit besluit belast. 

De huiden en hoornen der afgemaakte zieke 
of verdachte dieren moeten worden ontsmet. 
De borst- en buikingewanden, de hoeven en 
klauwen en, wanneer dit door den districts
veearts noodig wordt geacht, ook de koppen 
der afgemaukte zieke of van ziekte ve rdachte 
dieren moeten worden verbrand of begraven. 

Waar het ter bestrijding der ziekte door den 
districtsveearts noodig wordt geacht, moeten 
de afgemaakte zieke of verdachte dieren in 
hnn geheel worden verbrand of begraven. 

A,·t. 36. Eigenaars van zieke of verdachte 
dieren, die niet worden afgemaakt ingevolge 
de bepaling van het lste lid van artikel 35 
van dit besluit, zijn bevoegd deze, met inacht
neming van de, door den districtsveaarts voor 
te schrijven, maatregelen van voorzorg, te 
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slachten, na asngifte bij den burgemeester en 
onder toezicht der politie. 

In dit geval zijn de voorschriften van het 
2de lid van artikel 36 van toepassing. 

Art. 37. De stal of het gebouw en, wanneer 
dit door den districtsveearts noodig wordt ge. 
acht, ook het terrein, waar zich zieke of ver· 
<lachte dillren bevonden hebben, moet na 
afloop van het laatste ziektegeval worden 
ontsmet. 

Wanneer de districtsveearts dit in het be
lang van de beteugeling der ziekte noodig 
acht, moet ook ontsmttting plaats vinden vóór 
den afloop van het laatste ziektegeval. 

Art. 38. In stallen en gebouwen of op weiden, 
erven of hoeven, waar zieke dieren gestaan 
hebben , mogen geene herkauwende dieren en 
varkens gebracht worden gedurende een ter
mijn van 16 dagen, te rekenen van den dag, 
waarop het laatste ziektegeval door herstel of 
dood is geëindigd, en, wat de stallen en ge
bouwen betreft, in elk geval eerst na den ge
heelen afloop der ontsmetting. 

Het oogenblik, waarop deze termijn voor 
het geval van herstel begint te loopen, wordt 
door den districtsveearts vastgesteld bij schrif
telijke en gedagteekende verklaring, die door 
tusschenkomst van den burgemeester aan den 
belanghebbende kosteloos wordt uitgereikt. 

In bijzondere gevallen kan de districtsvee
arts bepalen, dat terstond na afloop der ont
smetting van de stallen en gebouwen wederom 
herkauwende dieren en varkens daarin ge 
bracht mogen worden. 

Art. 39 . Bij afsluiting van besw..ette hoeven, 
erven of weiden, ingevolge het in artikel 2, 
sub 6°., van dit besluit bepaalde, is verboden: 
invoer in en uitvoer uit den afgesloten kring 
van herkauwende dieren en varkens en uitvoer 
uit den afgesloten kring van niet ontsmette 
huiden, hoornen, hoeven en klauwen van her
kauwende dieren, van wol, van mest en allen 
anderen afval, van hooi, stroo en ander vee
voeder, touw , koedekken en stalgereedschap 
alsmede, behoudens vergunning van den bur
gemeester op advies van den districtsveearts, 
van melk van herkauwende dieren en van 
vleesch van herkauwende dieren en varkens. 

Art. 40. Het is verboden uit, naar of binnen 
de kringen, door Onzen Minister, met de uit
voering van dit besluit belast , aangewezen, 
te vervoeren of te doen vervoeren herkauwende 
dieren en varkens en uit of binnen die krin
gen de, door voormelden Minister nader aan 
te wijzen, in artikel 16 der wet van 20 Juli 
1870 (Staatsblad n°. 131) bedoelde, voor
werpen. 

In bijzondere gevallen, wanneer dit door den 
districtsveearts noodig wordt geoordeeld, kan 
binnen de, in het eerste lid van dit artikel 
bedoelde, kringen ook verp)aatsing van her
kauwende dieren en varkens door den burge
meester verboden wordGn. 

Art. 40bis. In sµoedeiscbenrle gevallen, wan
neer de districtsveearts dit noodig acht. kan 
de burgemeester een of meer kringen in zijne 
gemeente aanwijzen, waaruit, waarnaar of 
waarbinnen het vervoeren of doen vervoeren of 
waarbinnen het verplaatsen van herkauwende 
dieren en varkens verboden is. 

Wanneer bijzondere redenen afwijking van 
het uitgevaardigde verbod noodzakelijk maken, 
kan de burgemeester zoodanige afwijking toe
staan onder de, door den districtsveearts aan 
te geven, voorwaarden. 

De, in het eerste lid van dit artikel be
doelde aanwijzingen zijn niet langer dan eene 
week van kracht. 

De aanwijzingen alsmede hare intrekking of 
wijziging worden door den burgemeester ter 
algemeene kenn is gebracht. 

Art. 41. W anneer dit door den districtsvee 
arts noodzakelijk wordt geacht, moeten de 
veehouders hun vee, dat zich in weiden of 
andere open plaatsen bevindt, op last van den 
burgemeester opstallen of opbokken. 

Ten aanzien van de uitoefening van deze 
bevoegdheid volgt de districtsveearts de be
velen van Onzen Minister, met de uitvoering 
van dit besluit belast. 

Art. 42. Het houden van markten, openbare 
verkoopingen, tentoonstellingen en andere ver
eenigiogen van herkauwende dieren en varkens 
is verboden in gemeenten of gedeelten van ge
meenten, door Onzen M:nister,. met de uit
voering van dit besluit belast, aange wezen. 

Openbare verkooping van herkauwende die
ren en varkens van denzelfden eigenaar of be
hoorende tot de nalatenschap van een over
ledene blijft geoorloofd met schriftelijk verlof 
van den burgemeester en binnen een, door 
dezen daarbij te bepalen, termijn, nadat de 
district~veearts verklaard heeft, dat daartegen 
geen bezwaar bestaat. 

Art. 43. In de, door Onzen Minister met de 
uitvoering van dit besluit belast, aangewezen, 
gemeenten of gedeelten van gemeenten, gele
gen langs of in de nabijheid van de grenzen 
van eenen kring, waaruit door voormelden 
Minister, krachtens artikel 40 van dit besluit, 
vervoer van herkauwende dieren en varkens 
is verboden, is het vervoer van de, eveneens 
door voormelden Minister aan te wijzen, soor
ten van vee verboden, tenzij de vervoerder 

19" 
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in het bezit zij of van eene sch riftelijke ver
gunning, waarbij hem, met inachtneming van 
de voorschriften, gegeven krach tens artikel 44, 
tweede lid, van dit besluit, afwijking van het 
verbod van vervoer uit den afgesloten kring 
ten behoeve van het vee, dat hij vervoert, is 
toegestaan, of van een vervoerbiljet , afgegeven 
door den burgemeester van de plaats van her
komst van het vee en bevattende eene nauw
keurige beschrijving van het vee door opgave 
van geslacht, leeftijd, kleur en blijvende bij
zondere kenteekenen, eene opgave van de 
pln~ts van herkomst en de plaats van bestem
ming en van den tijd, gedurende welken het 
biljet geldig is, alsmede de verklaring van 
den burgemeester dat het vee zich na het 
inwerkingtreden van de, krachtens dit artikel 
gedane, aan wijzing niet in den afgesloten kring 
heeft bevonden. 

Art. 44. De, in de artikelen 40, 42 en 43 
bedoelde, aanwijzingen worde'n door plaatsing 
in de Staatscourant en, zoo mogelijk , in een 
of meer plaatselijke nieuwsbladen ter alge
meene kennis gebracht. 

Daarbij worden tevens voorschriften gegeven 
omtrent uitzonderingen, die op het uitgevaar
digde verbod zullen worden toegelaten, 

De intrekking of wijziging van de, in de 
artikelen 40, 42 en 43 bedoelde, aanwijzingen 
wordt op dezelfde wijze ter algemeene kennis 
gebracht. 

Art. 44bis. De schade, veroorzaakt door de 
toepassing van de maatregelen tegen het mond
en klauwzeer. kan in bijzondere gevallen door 
Onzen Minister, met de uitvoering van dit 
besluit belast, uit ' s Rijks kas geheel of ten 
deele worden vergoed." 

Art. Il. Dït besluit treedt in werking op 
den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad en van de Btaatscowtant, 
,vaarin het is geplaatst, 

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

Soestdijk, den 26sten Juli 1911. 

(qet.) W I L H E L M I N A. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

(get.) A . S. TALMA. 

(Uitgeg. 10 Auq. 1911.) 

29 Juli 1911. BE~LUIT, regelende het verlee
nen van korting op de inkomsten van 
koloniale of gewe:i:en koloniale landsdie
naren tot voldoening van hun door den 
rechter opgelegde uitkeeringen tot onder
houd van hunne echtgenooten of gescheiden 
echtgenooten eu kinderen. S. 261. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Koloniën van 26 April 1911, Afdeeling E 1 , 

n°. 1 ; 
Den Raad van State geboord (advies van 

20 Juni 191], n°. 20) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 24 ,Juli 1911, Afdee
ling E 1 , n°. 1; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Indien een koloniaal landsdienaar 

of gewezen koloniaal landsdienaar nalatig is 
in de geregelde voldoening van de hem door 
den rechter opgelegde uitkeering tot onder
houd aan ûjne echtgenoote of gescheiden 
echtgenoöte of tot onderhoud en opneding 
zijner kinderen, kan op de inkomsten, die hij 
van landswege geniet, korting worden verleend. 

2. De k0rting wordt niet verleend alvorens 
de landsdienaar of gewezen landsdienaar, op 
wiens inkomsten de korting wordt gevraagd, 
in de gelegenheid is gesteld binnen een be
hoorlijken termijn schriftelijk :i:ijn bezwaren 
tegen de · aanvraag in te brengen. Verleend 
zijnde kan :dj te allen tijde worden gewijzigd 
of ingetro~:ken . 

3 . De korting zal de helft van de in arti
kel 1 bedoelde inkomsten niet overschrijden. 

4. De kortingen worden verleend, gewijzigd 
en ingetrokken in Nederland door Onzen Mi
nister van Koloniën, in Nederlandsch.Jndië 
door den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië en in Suriname en Curaçao door 
de Gouverneurs dier koloniën. 

· Onze Minister van Koloniën is belast met 
de uitvoer ing van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Soestdijk, den 29sten Juli 1911. 

(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Koloniën, 
(get.) DE WAAL MALEFIJT. 

(Uitg~g. 19 Aug. 1911.) 

29 Juli 1911. BESLUIT, houdende uitvoering 
van art. 47, lste lid van de Drankwet. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 25 Juli 1911, 
n°. 5608, afdeeling Volksgezondheid en Arm
wezen; 

Gelet op artikel 47, lste lid, van de Drank
wet (Staatsblad 1904, n°. 235); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de gemeente Sittard met ingang van 1 Sep

tember 1911 aan te wijzen als eene gemeente, 
waar het, ingevolge art. 47, lste lid, van de 
Drankwet, verboden zal zijn, zonder toestem
ming van_ den burgemeester, in eene localiteit, 
waarvoor door burgemeester en wethouders 
eene vergunning voor den verkoop van sterken 
drank in het klein of een verlof voor den verkoop 
van alcoholhoudenden drank, anderen dan 
sterken drank, voor gebruik ter plaatse van 
verkoop is verleend, vrouwelijke personen (met 
uitzondering van de inwonende echtgenoote 
en de inwonende dochters van den houder 
der vergunning of van het verlof) gedurende 
de uitoefening van het bedrijf dienst te laten 
doen of vanwege den houder van de vergun
ning of van het verlof aanwezig te doen zijn. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in de N ederlandsche Staatscourant zal 
worden geplaatst. 

Soestdijk, 29 Juli 1911. 
(get.) W I L H E L M I N A. 

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

31 Juli 1911. BESLUIT, tot vernietiging van 
het besluit van Burgemeester en W ethou
ders van Leeuwarderadeel van 18/23 Fe
bruari 1911, houdende eene afwijzende be
schikking op het verzoek van A. DAM AzN., 
te Huizum , om ontheffing van de hem bij 
besluit van voornoemd College van 7 Ja
nuari 1911 opgelegde nadere voorwaarde . 
s. 262. 

WIJ WILHjj;LMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, .Nijver h eid en Handel van 21 Juni 
1911, Afdeeling Arbeid, n• . 416 H. tot ver
nietiging van een besluit van Burgemeester en 
Wethouders van Leeuwarde,·adeel van 18/23 
Februari 1911 houdende eene afwijzende be
schikking op het verzoek van A. DAM AZN ., 
te Huizum om ontheffing van de hem bij be
sluit van voornoemd College van 7 Januari 
1911 opgelegde nadere voorwaarde; 

Overwegende dat elke beslissing, ingevolge 
art. 12, 2de lid der Hinderwet genomen, ook 
wanneer die beslissing eene weigering bevat, 
behoort te worden 'afgekondigd zooals blijkt 
uit artikel 16 der wet krachtens welk artikel 
binnen 14 dagen na de afkondiging beroep 
bij Ons open staat niet alleen voor belang
hebbenden., wanneer een verzoek om ontsla
gen te worden van de naleving van een ge
stelde voorwaarde wordt toegestaun, maar ook 
voor den verzoeker, wanneer op zijn verzoek 
afwijzend wordt beschikt; 

dat derhalve het besluit van Burgemeester 
en W ethouders van Leeuwarderadeel van 18/23 
Februari 1911 had behooren te worden af
gekondigd ; 

dat deze afkondiging niet is geschied; 
Overwegende, dat tegen een besluit geno

men ingevolge artikel 12, 2de lid der Hinder
wet, krachtens artikel 15 dier wet beroep 
moet kunnen worden ingesteld; 

dat indien zoodanig besluit niet is afgekon
digd , het in strijd met de wet voor beroep 
onvatbaar is geworden en alzoo op grond van 
strijd met de wet behoort te worden vernie
tigd ; 

Gelet op artikel 163 der Gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

11 Juli 1911, no. 19); 
Gelet op het nader rapport van Onzen Mi

nister van Landbouw, Nijverheid en Handel 
van 22 Juli 1911, Afdeeling Arbeid, n°. 600 H.; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het besluit van Burgemeester en Wethon

ders van Leeuwarderadeel van 18/23 Februari 
1911, houdende eene afwijzende beschikking 
op het verzoek van A. DAM AzN., te H uizum 
om ontheffing van de hem bij besluit van 
voornoemd College van 7 Januari 1911 opge
legde nadere voorwaarde, te vernietigen we
gens strijd met de wet . 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State. 

Soestdijk, den 31sten Juli 1911. 

(gel.) W IL H IJ] L M 1 N A. 
De lllin . va11 La11clbuuw, Nijverheid en Handel, 

"(get.) A. S. 1'ALMA . 

(Uif{leg . 19 A ug. l 911.), 

1 Augustus 1911. BESLUIT, tot wijziging van 
de klassificatie der vesting Geertt-uidenberg 
met de lunet aan cle Donge. S. ~63. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog van 8 Juni 1911, Kabinet, Litt. E 44 • 

Gelet op de artikelen 3, 4 en 6 der wet van 
21 December 1863 (Staatsblad n°. 128); 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 20 
Maart 1884 (Staatsblad n°. 39) en op het 
Koninklijk Besluit van 3 Augustus 1888 (Staats
blad n°. 102) ; 

Den Raad van State geboord (advies van 
11 Juli 1911, n°. 23) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen ge- 1 
noemden Minister van 27 Juli 1911, Kabinet, 
Litt. V 68 ; 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1 . Met intrekking van het Koninklijk 

Besluit van 20 Maart 1884 (Staatsblad n•. 39) 
zal onder de vesting Geertruidenberg met de 
lunet aan de Donge voortaan worden verstaan 
de Werken bij Geertruidenberg met de lunet 
aan de Don_qe. 

2. l)e Werken bij Geertruidenberg met de 
vesting

klasse, 
lijst is 

lunet aan de Donge bebooren tot de 
werken van de derde- of van geene 
als in de bij dit .Besluit behoorende 
vermeld. 

3 . Op de in de laatste kolom van de bij dit 
Besluit beboorende lijst aangeduide perceelen, 
ofschoon zij binnen een verboden kring liggen, 
is de wet van 31 December 1863 (Staatsblad 
n°. 128) niet van toepassing. 

4 . De dag van het in werking treden van 
dit Besluit wordt vastgesteld als het tijdstip, 
waarop de verbodsbepalingen der wet van 
'..!l December 1863 (Staatsblad n°. 126) beginnen 
of ophouden toepasselijk te zijn op de per 
ceelen, welke binnen of buiten de verboden 
kringen komen te liggen ten gevolge van het 
bepaalde bij art. 1 van dit Besluit. 

5 . Dit Besluit, met de daarbij behoorende 1 

lijst, komt in werking op den tweedP.n dag na 
de dagteekening van het Staatsl,lad waarin 1 

het Besluit is geplaatst. 
Onze Minister van Oorlog is belast met de 

uitvoering van dit Besluit, hetwelk tegelijker
tijd in het Staatsblad en in de Staatscoiwant 
zal worden geplaatst en waarvun afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Soestdijk , den lstcn Augustus 1911 1 

(get .) W l L H EL MI A. 

(qet. ) 
Do Minister van Oorlog, 

H. ÜOLlJN 

( Uitgeg. 2 Sept. Hl11 .) 
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Behoort bij het Koninklijk besluit van 1 Augustus 1911 (Siaatsblacl n°. :!1:i3). 

e. de Noordoostelijke en Zuidoostelijke grenzen van 
het perceel, kadastraal gemeente Geertruidenberg, Sectie 
B, n°. 1363, en het verlengde in Zuidwestelijke rich
ting van laatstgenoemde grens ; 

f. de lijn getrokken in de richting Noord-Zuid, door 
het snijpunt van laatstbedoelde lijn met het verlengde 
van de zuidelijke rooilijn van den H avmdijk ; 

g. d fl lijn getrokken in de richting W est-Oost , door 
het snijpunt van de onder f bedoelde lijn met de 
Noordoostelijke rooi lijn van het verlengde van de 
Brander straat ; 

h . de grens tusschen den mi litairen L andsgrond en 
het spoorweg-emplacement te Geertruidenberg met in-
begrip van: · 

het verlengde in Noordelijke ri chting van het ge
deelte d ier grens, achter het Bastion 5 der voormalige 
vesting, tot aan het ontmoetingspunt met de onder g 
bedoelde lijn ; de verbindingslijnen getrokken tusschen 
de tegenover elkander gelegen W estelijke hoekpunten 
van die grens, nabij den Oostelijken spoorwegdoor
gang en nabij den doorgang naar de spoorweghaven , 
en de ve rbindingslijn tusschen de tegenover elkander 
gelegen Oostelijke hoekpunten van die gren s, nabij 
den W !)Stel ijken spoorweg-doorgang ; 

i. de lijn getrokken over het Zuidelijk hoekpunt van 
het perceel, kadastraal gemeente Geertruidenberg, sectie 
B, n°. 1168, rechthoekig op het gedeelte van de onder 
h bedoelde grens, gelegen onmiddellijk ten Zuiden 
van den omgelegden Stadsweg; 

j. de Oostelijke grens van den militairen Lands
grond van het Bastion 8 der voormalige vesting, met 
de naast dat bastion gelegen courtines ; 

k. de Zuidelijke grens in W estelijke richting van 
het perceel, kadastraal gemeente Geertruidenberg, 
sectie B, n°. 1317 ; · 

/. de lijn, lang 55.- M., getrokken uit het Weste
lijk uoekpunt van de onder k genoemde grens in de 
richting Zuid-Noord ; 

m. de lijn, getrokken uit het Noordelijk uiteinde 
van de orider l bedoelde lijn, door het Oostelijk uit
einde der vuurlijn van de rechterface van Bastion 1 
der voormalige V esting, tot aan den Zuid ,vestelij ken 
teen van den Sta11dhazenschendijk; en 

n. den Zuidwestelijken teen van den Standhazen 
schendijk. 

Mij bekend , 
De Minister van Oor log, (get.) H . COLIJN. 

...... 

...... 
co 
...... 
:--' 
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I A ugustus 1911. BESLUI'l', betreffende middel
lijke deelneming aan leveringen ten be
hoeve der gemeente, bedoeld in art. 24 
Gemeentewet. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
J. L. SooMERS, lid van den Raad der ge
meente Kerkrade, tegen het besluit van Gedep. 
Staten van Limburg dd. 26 April 1911, l• Afd., 
Litt. 2607/A, waarbij hij vervallen werd ver
klaard van het lidmaatschap van dien Raad; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
5 ,Juli 1911, n°. 149; 

Op de voordracht, van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 24 Juli 1911, n°. 3264, 
afd. Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat in de vergadering van 
den Raad der gemeente Kerkrade van 24 Fe
bruari 1911 een der raadsleden heeft voorge
steld, het raadslid LEMMENS te Kerkrade in
gevolge art. 26 der Gemeentewet als zoodanig 
te schorsen op grond dat hij gehandeld had 
in strijd met art. 24 dier wet door het lever~n 
van hout voor den bouw der openbare lagere 
school te Spekholzerheide-Kerkrade; 

dat dit voorstel is aangenomen, nadat een 
amendement van den voorzitter, om ook het 
raadslid J. L. SooMERS te schorsen, wegens 
het leveren van steenen voor den bouw van 
genoemde school, met algemeene stemmen was 
verworpen; 

dat de burgemeester van Kerkrade van die 
verwerping heeft kennis gegeven aan Ged. 
Staten van Limburg, die, na schriftelijk in
lichtingen te hebben ingewonnen bij den burge
meester en na het raadslid SooMEKS te hebben 
gehoord, op 26 April 1911 hebben besloten 
"den heer JAN LEONARD SooMERS vervallen 
te verklaren van zijn lidmaatschap van den 
gemeenteraad"; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat het ingesteld onderzoek heeft aangetoond, 
dat pl. m. 65,000 steenen, afkomstig van de 
steenbakkerij, gevestigd op perceel kadastraal 
bekend gemeente Kerkrade, sectie D n°. 3025, 
zijn geleverd aan den aannemer van den nieu
wen schoolbouw te Spekholzerheide, den heer 
F . W. C□ ERMIEN, en dat het raadslid SooMKRS, 
op wiens gronden die inrichting is opgericht, 
en die ingevolge art. 8 der Hinderwet de ver
gunning heeft tot het exploiteeren dier steen 
bakkerij, zich bewust was van de bestemming 
der geleverde steenen; dat uit de mondelinge 
verdediging van voornoemd raadslid, daartoe 
in de gelegenheid gesteld ingevolge art. 26, 

3• lid, der gemeentewet, gebleken is, dat het 
feit dier steenenlevering, evenmin als het doel, 
waartoe zij bestemd was, door hem niet ont
kend is, doch dat hij zijne onschuld daaraan 
heeft trachten te betoogen met een beroep op 
een niet-geregistreerd contract, gedagteekend 
3 Maart 1909, waarbij het raadslid SooMERS 
in huur afstaat en wel voor de jaren 1909, 
1910 en 1911, aan zijne zoons FRANS, LEo en 
JosEPH het perceel sectie D , no. 3025; dat uit 
het voorlaatste bericht van den burgemeester 
echter gebleken is, dat de oudste dezer drie 
zoons geboren is den 6 Februari 1890 en bij
gevolg bij het opmaken van vorenbedoeld 
huurcontract geen der drie contractanten ter 
een re den meerderjarigen leeftijd bereikt had ; 
dat , waar voormeld contract niet geregistreerd 
is, daarenboven eene der beide partijen tot het 
treffen eener overeenkomst niet bevoegd was, 
aan dat stuk geen bewijs kan ontleend worden, 
dat de steene.::, waarvan de rede. niet door 
den beer boOMERS, raadslid , doch door diens 
zoons geleverd zijn ; dat het met het oog op 
dit complex van feit~n vaststaat, eensdeels 
dat enkel en 11lleen het raadslid SooMERS als 
exploitant en leverancier van gemelde steenen 
moet aangemerkt worden, anderdeels dat deze 
ook met de bestemming van het geleverde 
bekend was ; dat genoemd raadslid, hoe dan 
ook, middellijk of onmiddellijk, heeft deelge
nomen aan leveringen ten behoeve der ge
meente en hij mitsdien gehandeld heeft in 
strijd met art. 24 der Gemeentewet ; 

dat J. L. SooMERS van het besluit van 
Ged. Staten bij Ons in beroep is gekomen, 
daarbij aanvoerende, dat de overwegingen, 
waarop het rust, geen steun vinden in de wet, 
omdat de geldigheid ·tusschen partijen van 
het door adressant aan Ged. Staten overgelegd 
huurcontract niet afhankelijk is van de al of 
niet registratie van gemeld stuk, terwijl de 
bewering van Ged. Staten, dat aan gemeld 
contract geen bewijs kan worden ontleend, 
omdat een der partijen uithoofde van hare 
minderjarigheid tot het treffen dezer overeen
komst niet bevoogd is en mitsdien gemeld 
contract nietig zoude zijn, al evenmin op de 
wet is gegrond; dat immers de nietigheid 
welke bij de wet is bepaald, ten aanzien van 
handelingen , waarin minderjarigen belang 
hebben, en welke niet door bun wettelijken 
vertegenwoordiger of zonder de vereischte 
rechterlijke machtiging zijn voltrokken, is eene 
slechts betrekkelijke nietigheid, die alleen in 
't belang der minderjarigen is voorgeschreven, 
en mitsdien niet door een derde kan worden 
tegengeworpe11 ; dat bov1>ndien FRANS Soo· 
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MERS, die geboren is op 6 l!'ebruari 1890, op 
6 Februari 1911 meerderjarig is geworden en 
na zijne meerderjarigwording voormelde huur
overeenkomst niet alleen stilzwijgend heeft be
krachtigd, door daaraan uitvoering te geven, 
doch tevens blijkens de door hem op gerr;eld 
huurcontract gestelde en onderteekende verkla
ring, die huurovereenkomst uitdrukkelijk heeft 
bekrachtigd; dat voor het overige bedoelde leve
ringen niet zijn gedaan aan de gemeente Kerk
rade, maar aan den aannemer F. W. ÜHERMIEN, 
die toevallig den bouw van bedoelde openbare 
school van de gemeente Kerkrade heeft aange
nomen , en mitsdien op eigen naam de steenen 
voor dien bouw aan de zoons van appellant heeft 
besteld, zoodat in casu art. 24 der gemeente
wet niet van toepassing is; dat appellant 
geenszins heeft erkend, met de bestemming 
van het geleverde bekend te zijn, daar hij 
integendeel uitdrukkelijk heeft verklaard, dat 
de zaak zijne drie zoons aangaat, en hij zich 
derhalve daarmede hoegenaamd niet heeft 
ingelaten of bemoeid, en hij mitsdien noch 
bekend was met de gedane leveringen van 
steenen door zijne zoons aan genoemden aan
nemer, noch met de bestemming van die 
steenen; dat hij 7.ijne meening niet kan onder
drukken, in welke meening bovendien door 
de overgroote meerderheid van den Raad en 
van de ingezetenen van Kerkrade wordt ge
deeld, dat genoemd besluit van Geel . Staten 
een politieken ondergrond heeft; weshalve 
appellant Ons verzoekt het besluit van Geel . 
_Staten te vernietigen ; 

Overwegende, dat als vaststaande moet wor
den aangenomen: dat in de maand Juli 1909 
pl. m. 66,000 steenen zijn geleverd ten behoeve 
van den gemeentelijken schoolbouw te Spek
holzerheide, gemeente Kerkrade, afkomstig 
van de steenbakkerij, aanwezig op het perceel 
kadastraal bekend in die gemeente als n°. 3026 
van sectie 1) een en ander in eigendom toe

_behoorendo aan den appellant; 
dat aan den appellant de ve rgunning tot 

het exploiteeren van die steenbakkerij krachtens 
art. 8 der Hinderwet is vedeend bij besluit 
van Burgemeester en Wethouders der ge
meente Kerkrade van 16 Juni 1908; dat de 
appellant sedert in de bedrijfsbelasting ia aan
geslagen; 

Overwegende, dat onder die omstandigheden, 
zoolang niet van het tegendeel is gebleken, de 
appellant geacht muet worden zelf het bedrijf 
van steenbakker op gemeld perceel uit te 
oefenen en deze dan ook beeft erkend dit te 
hebben gedaan totdat hij hot perceel voor het 
bakken. van veldovensteenen voor het tijd vak 

1 van 16 Maart 1909-16 Maart 1912 aan zijne 
zoons FRANS, LEO en JoSKPH SooMERS zou 
hebben verhuurd; 

dat de appellant zich om het bewijs van 
die huurovereenkomst te leveren beroept op 
een onderhandscb door hem overgelegd huur
contract _gedateerd 3 Maart 1909; dat, waar 
dit stuk niet van eene zekere dagteekening is 
voorzien en ook anders niet blijkt van zijn 
bestaan reeds ten tijde van de gedane leverantie 
in Juli 1909, daardoor, welke waarde daaraan 
ook overigens zij toe te kennen, allerminst 
wordt bewezen dat de gesustineerde huur
overeenkomst reeds bestond toen de levering 
der steenen plaats bad; dat dus moet worden 
aangenomen, dat alstoen de appellant het be
drijf zelf uitoefende en dat, waar zijne zoons 
de steenen aan den aannemer van het school
gebouw leverden, deze handelden voor en 
namens den appellant ; dat uit de antwoorden, 
door den appellant gegeven bij zijn verhoor 
door Gedeputeerden, in bun onderling verband 
beschouwd , moet worden afgeleid, dat de 
appellant met die levering en hare strekking 
bekend was; dat de appellant dus moet worden 
geacht te hebben gehandeld in strijd met het 
,·erbod om middellijk deel te nemen aan leve
ringen ten behoeve der gemeente, gesteld voor 
de leden van den Raad bij artikel 24 der 
Gemeentewet; 

Overwegende, dat alzoo het besluit van Ged. 
Staten van Limburg, waartegen het beroeµ is 
gericht, behool't te worden gehandhaafd ; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister v11n Binnenlandsche Zaken is 

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

3 Augustus 1911. BESLUIT, tot wij7,iging van 
de programma's der examens ter verkrij
ging van akten van bekwaamheid B voor 
schoolonderwijs in de landbouwkunde, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
14 Juli 1876 (Staatsblad n°. 163). S. 264. 

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

Binnenlandsche Zaken van l Juni 1911, N°. 
3245/:.!, afdeeling Booger en Middelbaar Onder
wijs; 

Ge;,;ien artikel 73 der wet van 2 Mei 1863 
(Staatsblad n°. 60) en de Koninklijke besluiten 
van 2 Februari 1864 (Staatsblad n•. 8), 26 No. 
vember 1867 (S tacitsblad n°. 116) en 14 Juli 
1876 (Staatsblad no. 163) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
18 Ju 1i 1911 n°. 49); 
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Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 Juli 1911, n° . 5763, 
afdeeling Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
1°. Met wijziging in zooverre van de pro

gramma's R, S en '1.', vastgesteld bij laatstver
meld besluit, vast te stellen de navolgende 
programma's der examens ter verkrijging van 
akten van bekwaamheid B voor schoolonder
wijs in de landbouwkunde, vermeld in artikel 
73 der wet. 

R. 
Examen tet· verkrijging eener akte van be

kwaamheid B voor schoolonderwijs in den 
Lnndbouw. 

De vereisch ten zijn : 
a. wetenschappelijke en practische kennis 

van den eigenlijken landbouw, zoowel den 
akker- als den weidebouw; van dEi vorming, 
de samenstelling, de scheikundige en natuur
kundige eigenschappen van den grond; van de 
grondbewerking; van de grond verbete ring ; 
van de bemesting; van de algemeene en bij
zondere plantenteelt ; van de voornaamste ziek
ten en beschadigingen der cultuurgewassen en 
hare bestrijding; 
· b. wetenschappelijke en practische kennis 
van de algemeene en bijzondere veeteelt, met 
inbegrip van raskennis en kennis van het 
exterieur; van de veevoeding; kennis van de 
gezondheidsleer van het vee en van hare toe
passing; eenige kennis van de voornaamste 

• veeziekten; 
c. wetenschappelijke en practische kennis 

van de zuivelbereiding; ,eenige kennis van het 
gebruik der landbouwproducten inde nijverheid 
en van de verkrijging van afvalproducten der 
nijverheid , die in den landbouw worden aan
gewend ; 

d. wetenschappelijke en practische kennis 
van de landhuishoudkunde, met inbegrip van 
de bedrijfslee r en het landbouw boekhouden; 

e. wetenschappelijke en practische kennis 
van de werktuigen bij landbouw, veeteelt en 
zuivelbereiding in gebruik, en van de grond
slagen, waarop de samenstelling en het gebruik 
ervan berusten ; 

kennis van de inrichtrng der gebouwen, bij 
landbouw, veeteelt en zuivelbereiding in ge
bruik. 

S. 
Examen ter verkrijging eener akte van be

kwaamheid B voor schoolonderwijs in den 
Tuinbouw. 

De vereischten zijn : 
a. wetenschappelijke en practische kennis 

van de groententeelt, boomteelt, bloementeelt, 

fruitteelt, bloembollenteelt er. zaadteelt in 
haren vollen omvang en van de grondslagen 
det gebruikte cultuurmethoden; van de vor
ming, de samenstelling, de scheikundige en 
natuurkundige eigenschappen van den grond ; 
van de grondbewerking en de grondverbetering; 
van de bemesting; van de voornaamste ziekten 
en beschadigingen der tuinbouwgewassen en 
hare bestrijding; van de verschillende methoden 
van vermen igvu ldiging en veredeling, die in 
den tuinbouw worden toegepast ; van de metho
den van bewaren, conserveeren en verwerken 
van tuinbouwproducten; 

b. wetenschappelijke en practische kennis 
van de economische grondslagen van den tuin
bouw; kennis van den handel in tuinbouw
producten, in het bijzonder met het oog op 
N ederlandsche toestanden ; 

c. kennis van de gebouwen. kassen, bakken, 
verwarmingsmiddelen en andere cultuurinrich 
tingen , bij den tuinbouw in gebruik, en van 
de wetenschappelijke grondslagen van het ge
bruik ; 

d. kennis van de tuinarchitectuur en het 
in teekening brengen van tuinen. 

T. 
Examen ter verkrijging eener akte van be

kwaamheid B voor schoolonderwijs in den 
Bosch bouw. 

De vereischten zijn : 
a. wetenschappelijke en practische kennis 

van de algemecne en bijzondere houtteelt, met 
inbegrip van de vermenigvuldiging der hout
gewassen en de behandeling gedurende hunnen 
groei; van de vorming, de samenstelling, de 
scheikundige en natuurkundige eigenschappen 
van den grond; van de grondbewerking en 
grondverbetering ; van de bemesting; van de 
bij de houtteelt, in het bijzonder in ederland, 
gebruikelijke gewassen; van de voornaamste 
ziekten en beschadigingen der houtgewassen 
en hare bestrijding; van de natuurlijke eigen
schappen der verschillende houtsoorten en van 
het gebruik, dat ervan wordt gemaakt; van 
de waardeering van houtgewas en van de 
houtmeetkunde; van de bewerking, die de 
boschvoortbrengselen ondergaan, alvorens te 
worden aangeboden ; 

b. wetenschappelijke en practische kennis 
van de boschbedrijfsregeling, met inbegrip van 
het opmeten en in kaart brengen van bosschen; 
de boschrenterekening en de boekhouding met 
het oog op den boschbouw; 

c. kennis van de werktuigen en gereedschap
pen bij de houtteelt in gebruik. 

2°. te bepalen, dat d it besluit voor het eerst 
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zal worden toegepast op de in 1912 te houden 
examens. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van d it besluit, h et
welk in het Staatsblad zal worden ·geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Soestdijk , den 3den Augustus 1911. 
(qet .) WILHELMINA. 

De Mi nister van Binnenlandsche Z aken, 
(qet.) H EEMSKE RK. 

(Uitgeg . 2 Sept. 1911.) 

3 A ugustus 1911. B ESLUIT, tot regeling van 
de aansluiting aan een locaal telefoonnet 
van buiten het concessiegebied van dit net 
gelegen perceelen. S . 265. 

W rJ WILHELMINA, ENZ. 

Gelet op de Telegraaf- en Telefoon wet 1904 
(Staatsblad n°. 7) ; 

In aanmerking nemende, dat het wensche
lijk is eene uniforme regeling vast te stellen 
betreffende de aansluiting aan een locaal 
t elefoonnet van buiten het concess iegebied van 
dit net gelegen perceelen; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat vah 7 J uni 1911, n°. 12, Afdeeling 
P osterijen en Telegralie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 4den Juli 1911, n•. 21); 

Gezien het nader rapport van voornoemden 
Minister van 27 Juli 1911, n°. 16, Afdeeling 
P osterijen en Telegrafie ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
onder intrekking van de K oninklijke beslui

ten van 8 Mei 1908 (Staatsblad no. 131), 8 A ugus
tus 1908 (Staatsblad n°. 283) en 16 N ovember 
1908 (Staatsblad n•. 341), tot regeling van de 
aansluiting aan de locale telefoonnetten res
pectievelijk te 'S · Gravenha_qe, EnRchedé en 
Arnhem van buiten die netten gelegen per
ceelen, te bepalen : 

Art. 1 . T er beoordeeling van On zen Minister 
van W aterstaat kunnen perceelen , gelegen 
buiten het concessiegebied van een locaal 
telefoonnet, met medewerking van den con
cessionaris, aan zulk een net worden aange
sloten . 

Indien het aan te sluiten perceel is gelegen 
binnen het gebied van eene gemeente waar 
het centraalbureel is gevestigd van een ander 
geconcessioneerd locaal telefoonnet dan waarop 
de aansluiting wordt gewenscht, geséhiedt de 
aansluiting niet dan nadat met den conces
sionari s van dat andere net overleg is gepleegd. 

2 . De voor deze aansluitingen benoodigde , 

geleidingen en toestellen worden aan den be
lang hebbende door of namens den Directeur
Generaal der Posterijen en Telegrafie in ge
bruik gegeven. 

3 . D oor den belanghebbende is voor het
geen in gebruik wordt gegeven, aan het Rijk 
verschuldigd een door Onzen Minister van 
W aterstaat goed te keuren jaarlijksch bedrag, 
al of niet met eene betaling van een bedrag 
in ééns en voor ééns. 

Buitengewone kosten van aanleg en uitkee
ringen aan derden, alsmede evantueele kosten 
van wijziging en uitbreiding van de aanslui 
ting, worden tot het werkelijk bedrag aan den 
belanghebbende in rekening gebracht. 

Voor geb ruik van neventoestellen, ext ra
schellen , enz. zijn verschuldigd de bedragen , 
berekend volgens de daa rvoor geldende tarie
ven van het locale net . 

4. De gebruiker van de aanslu it ing ve rb indt 
zich om jegens den concessionaris van het net 
al de ve rplichtingen na te komen, waartoe de 
geabonnee rden van dat net wettig zijn gehou
den, met ui tzondering echter van de ve rJJli ch
ting tot betal ing van eenig geldel ijk bed rag . 

De gebruiker is voorts onderworpen : 
1°. aan cle wettelijke voor schri ften betreffen

de den interlocalen en internationalen telefoon
dienst ; 

2°. aan de bepali ngen , welke doo r den 
Directeur-Generaal der Posterijen en 'felegrafie 
in het belang van den d ienst worden noodig 
geacht. 

5 . Alleen in het geval dat sto ring , welke 
naar het oordeel van den Directeur-Generaal 
der P osterijen en T elegrafie niet aan de schuld 
van den gebruiker te wijten is, langer dan 
é<\ne maand mocht voortduren, zal evenred ige 
terugbetaling van het versch uldigde, genoemd 
in de . eerste alinea van artikel 3, plaats heb
ben ; 15 dagen worden daa rbij niet , 16 of meer 
dagen als eene geheele maand berekend . 

Onze M inister van W aterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Sta atsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State gezonden zal worden. 

Soestdij k, den 3den Augustus 1911. 
(get .) W I L H EL M 1 N A. 

De Minister van Waterstaat, 
(get.) L . H . W. RE0OUT. 

( Ui tgeg. 2 Sept. 1911.) 

3 Augu.stu s 1911. B ESL UIT, betreffende aan
v rage om pensioen van de eervol on tsla
gen commies-titulair der posterijen en 
t eleg rafie L . M . DN ZOETE, geboren E LZE, 

te Hilve,·aum. S. 266. 
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WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op de aanv rage om p ensioen 
van de eervol ontslagen commies-titulair der 
posterijen en telegrafie L . M . DE Zol:-n:, ge
boren ELZE, te Hi lversum; 

Gezien h et daa rvoor door den P ensioenraad 
voor burgerlijke ambtenaren uitgebracht ad
vies van 3 December 1910, n° . 16 ; 

Den R aad van State, afdeeling voor de g e• 
schillen van bestuur , gehoord , advies van 12 
April 1911, n°. 54 B ; 

Gezien de Burgerlijke P ensioenwet ; 
Op de voordracht van Onzen Mini ste r van 

Financiën van 24 Juli 1911, n•. 41, afdee ling 
P ensioenen ; 

Ove rwegende, dat de P ensioenraad voor bur
gerlijke ambtenaren in zijn bovengemeld ad
vies Ons in ovenyeging heeft gegeven , aan 
de belangh ebbende, met ingang van 1 D ecem
ber 1910, een jaarlij ksch pensioen toe te leg
gen ten bedrage van f 337, op grond, dat zij 
na 1 J anuari 1891 in dienst getreden , bij Mi 
nisterieele beschikking van 25 October 1910, 
n•. 3956, afdeeling P osterijen en Telegrafie, 
met ingang van 1 December 1910, eervol is 
ontslagen; dat haar burgerlijke diensttijd van 
16 jaren, 6 maanden en 15 dagen, vereenigd 
met den overigen , volgens ar t. 4 der bij de 
wet van 6 Juni 1900 (Staatsblad n•. 103) ge
wij:e:igde wet van 28 Juni 1898 (Staatsblad n•. 
152) in aanmerking komenden tijdelijken dienst 
van 3 maanden en 15 dagen, een t ijdvak uit
maakt van 16 jaren en 10 maanden ; dat zij , 
geboren 2:.! l!'ebruar i 1875, den ouderdom van 
35 jaren beeft vervuld en uit h oofde van 
lichaamsgebreken voor de waarneming van 

.haar ambt ongeschikt is, welke ongeschiktheid 
is bewezen door de verkla ring van twee door 
Onzen Minister van W aterstaat benoemde ge
neeskundigen; dat baar pensioen sgrondslag 
beeft bed ragen : van 1 D ecember 1905 tot 16 
Mei 1908 f 1100 ; van 16 Mei 1908 tot 1 Sep
tember 1909 f 1200 en van 1 September 1909 

. tot 1 DeC'ember 1910 f 1400, zoodat 1/60 deel 
van de middelsom ad f 1200,831/ 3 bedoeld bij 
art. 6, 1 • lid , der wet bedraagt f 20.0F / 18 ; 

zoodat de belanghebbende volgens de artt. 3c 
en 9a der Burgerlijke P ensioenwet en a rt. 4 
van voornoe mde wet van 1898 recht h eeft op 
een pensioen van f 336,90 ; 
' Ove rwegende, dat _nadat dit advi es aan de · 
belanghebbende in afschrift was toegezonden 
met ee n begeleidend schrijven van Onzen 
Ministe r van Financiën, waarin deze bad uit
eengezet waarom. bij z ich met het advies niet 
kon vereenigen, belanghebbende h et verl angen 

beeft te kennen gegeven, dat over het advies -
het gevoelen worde ingewonnen van den Raad 
van State, afdeeling voor de geschillen van 
bestuur ; 

Ove rwegende, dat krachtens h et vijfde lid 
.van art. 9 der Burgerlijke P ensioenwet tijd 
met verlof doorgebracht bij de regeling van 
een burgerlijk pensioen niet al s diensttijd in 
aanmerking komt, indien het verlof langer 
dan een jaar achtereenvolgens h eeft geduurd ; 

dat reclamante van 17 N ovember 1909 tot 
en met 30 N ovember 1910, dus langer dan 
een jaar onafgebroken wegens ziekte niet in 
dienst is geweest ; 

dat , ofsch oon h aar geen formeel ve rlof is 
verleend, zij dien tijd toch met ve rlof, immers 
met goedvinden van de betrokken autoriteit, 
buiten dienst h eeft doorgebracht ; 

dat toch h e t verlof niet , op grond van de 
aangeh aalde wetsbepaling, beh oeft te steunen 
op eene fo rmeele beschikking : 

dat aan recla man te derhalve geen pensioen 
toekomt over bovengenoemd tijdvak en baar 
al:,:oo over een d iensttijd van 15 jaren , 9 maan
den en 16 dagen , naar de in h et advies van 
den P ensioenraad genoemde middelsom van 
beloon ing een pensioen is toe t e kennen van 
f 317 's jaars; 

H ebben g oedgevonden en ve rstaan : 
Aan de eervol ontslagen commies- titulair 

der posterijen en telegrafie L . M . DE ZOETE, 
geboren ELZE, te Hilversum, op grond van de 
artt . 3c en 9a der Burgerlijke P ensioenwet en 
art. 4 der bij de wet van 6 Juni 1900 (Staats
blad n•. 103) gewijzigde wet van 28 Juni 1898 
(Staatsl, lad u•. 152), met ingang van 1 Decem
ber 1910 een jaarlijksch pensioen te verleenen 
van f 317. 

Onze Ministe r van .Jj' inanciën is belast met 
de uitvoeri ng van dit besluit, dat in h et Staats• 
blad en te gelijk met h et rapport van dien 
Minister in de Staatscourant zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den R aad van State (afdeeling 
voor de geschillen van bestuur), aan de Alge
meene Rekenkamer, aan den P ensioenraad 
voor burgerlijke ambtenaren en aan den direc
teur van het W eduwen- en weezenfonds voor 
burgerlijke ambtenaren. 

Soes tdijk , den 3den Augustus 1911. 

(.qet, ) WILHELMINA. 

De Minister van Financië11, 
(get .) KOLKMAN . 

( Ui t_qeg . 26 Aug. 1911.) 
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3 Augustus 1911. BESLUIT, betreffende aan
vrage om pensioen van J. VERSLUYS te 
Baarn, laatstelijk leeraar bij de Normaal
school voor teekenonderwijzers, tevens 
leeraar bij de school voor Kunstnijverheid 
te Amsterdam. S, 267. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op de aanvrage om pensioen 
van J , VERSLUYS, oud-leeraar bij de Normaal
school voor teekenonderwijzers en bij de school 
voor Kunstnijverheid, te A,nste,·dam; 

Ge:ilien het daarover door den Pensioenraad 
voor burgerlijke ambtenaren uitgebracht advies 
van 4 December 1909, n°. 12 : 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 24 Mei 
1911, n°. 60 A; 

Gezien de Burgerlijke Pensioenwet; 
Op de voordracht van Onzen Ministe r van 

Financiën van 24 Juli 1911, n°. 42, afdeeling 
Pensioenen ; 

Overwégende, dat de Pensioenraad voor bur
gerlijke ambtenaren zijn bovenvermeld advies 
Ons in overweging heeft gegeven, den belang
hebbende met ingang van 1 Februari HllO een 
jaarlijksch pensioen toe te leggen van /2000, op 
grond dat hij, vóór 1 Januari 1891 in dienst 
getreden bij Ons besluit van 16 October 1909, 
n°. 67, met ingang van 1 Februari 1910, uit 
beide bovengenoemde betrekkingen eervol is 
ontslagen; dat zijne in eerstgenoemde betrek
king bewezen en de daarbij volgens artikel 9a 
der Burgerlijke Pensiocnwe~ in aanmerking 
komende diensten als leeraar bij de burger
avondschool te Haarlem en als leeraar bij de 
Rijks- hoogeré Burgerschool te (honin_qen 
(van 16 · September 1866 tot en met 30 April 
1878) een tijdvak uitmaken van meer dan 40 
jaren , terwijl zijne in laatstgenoemde betrekking 
bewezen en de daarbij in berekening komende 
diensten als leeraar aan de Rijks- hoogere 
burgerschool te Groningen van 1 tot en met 
15 September 1866 een tijdvak uitmaken van 
28 jaren 5 maanden en 15 dagen; dat hij, ge
borén 1 Februari 1845 bij zijn ontslag den 
ouderdom van 65 jaren zal hebben vervuld; 
dat zijn pensioensgrondslag heeft bedragen: 
als leeraar bij de Normaalschool voor teeken
onderwijzers, van 1 Februari 1905 tot l Febru
ari 1910 j 1800, en als leeraar bij de school 
voor Kunstnijverheid gedurende datzelfde tijd
vak J 1200. zoodat voor eerstgemelde betrekking 
de middelsom f 1800 bedraagt, terwijl voor 
laatstgemelde betrekking een zestigste deel van 
de middelsom ad f 1200 bedoeld bij artikel 6, 
eerste lid, der wet, bedraagt f 20; dat de aan-

vrage om pensioen is ingediend binnen één 
jaar na het ontslag; dat de belanghebbende 
dus volgens de artikelen 3a, 6 en 9a der wet 
recht heeft op twee pensioenen tot een geza
menlijk bedrng van f 1770, zijnde f 1200 als 
lee raar bij de Normaalschool voor teekenonder
wijzers en f 569, l62/ 3 als leeraar bij de school 
voor Kunstnijverheid ; dat hij echter volgens 
de bepalingen der voor de invoering der wet 
geldende wetten aanspraak zou gehad hebben 
op één pensioen, berekend naar het gezamenlijk 
bedrag der hierboven genoemde middelsom
men ad f 1800 en f 1200 over zijn diensttijd 
in de langstbekleede betrekking doorgebracht, 
alzoo ten bedrage van f 2000, weshalve het 
hem toe te komen pensioen, volgens artikel 
38 der wet, tot laatstgemeld bedrag behoort te 
worden verhoogd;" 

Overwegende, dat nadat dit advies aan den 
belanghebbende in afschrift was medegedeeld 
met een begeleidend schrijven van Onzen Mi
nister van Financiën, waarin deze de redenen 
had uiteengezet waarom naar zijne meening 
de laatste zin van ~aatst genoemde wetsbepaling 
hier niet van toepassing is, hij zijn verlangen 
heeft te kennen gegeven, dat over het ad vies 
het gevoelen van den Raad van State, afdeeling 
voor de geschillen van betuur worde ingewon
nen; 

Overwegende, dat krachtens art. 13, 2e lid 
der Burgerlijke Pensioenwet bij elke verande
ring van de belooning van een burgerlijk amb
tenaar zijn pensioensgrondslag opnieuw moet 
worden geregeld of bevestigd ; 

dat dit opnieuw regelen moet geschieden 
met toepassing van het laatste lid van dat 
artikel; 

dat belanghebbende met ingang van 1 Janu
ari 1903, als lee raar aan de Normaalschool voor 
teekenonderwijzers eene traktementsverhooging 
heeft ontvangen van f 300 en als leeraar aan 
de school voor Kunstnijverheid eene van /200; 

dat derhalve, wanneer ten opzichte van den 
enkelen grondslag dien hij onder de werking 
van de pensioenwet van 1846 in die beide be
trekkingen had, de tweede zin van _art. 38 der 
tegenwoordige pensioenwet niet ware toegepast, 
toch krachtens het tweéde, juncto het laatste 
lid van art. 13, met 1 J anuari 1903 zijn pen
sioensgrondslag gesplitst en voor hem in de 
eene betrekKing een grondslag van f 1800, in 
de andere een van f 1200 vastgesteld zou zijn 
geworden; 

dat het feit, dat hij thans minder aan pen
sioen ontvangt dan hem naar de wet van 1846 
bij een ongesplitsten pensioensgrondsh1g zou 
zijn toegekend, dus niet geacht kan worden 
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het gevolg te zijn van de toepassing van den 
eersten zin van genoemd art. 38 en van de in 
dat artikel bedoelde pensioensverbooging dan 
ook geen sprake kan zijn : 

Overwegende voorts, dat krachtens art. 9 
der Burgerl ijke P ensioenwet bij de regeling 
van een burgerlijk pensioen als diensttijd in 
aanmerking komt de tijd in werkelijken dienst 
doorgebracht in de in dat artikel genoemde 
betrekkingen : 

dat, naar uit de Memorie van Toelichting 
tot het ontwerp dier wet en uit de Memorie 
van Antwoord op het Voorloopig Verslag der 
Tweede Kamer omtrent dat wetsontwerp blijkt, 
onder "tijd in werkelijken dienst doorgebracht" 
moet worden verstaan tijd gedurende welken 
werkelijk is dienst gedaan: 

dat belanghebbende met ingang van 1 Sep
tember 1866 is benoemd tot leeraar aan dil 
Rijks- hoogere burgerschool te Groningen, ter
wijl hem in de vergadering van den gemeen
teraad van Haarlem van 26 September 1866 
ontslag is verleend als leeraar aan de burger -

. avondschool aldaar, welk ontslag geacht werd 
te zijn ingegaan met den 16den dier maand; 

dat aangezien hij van 1 tot 16 September 1866 
in laatstgenoemde leeraarsbetrekking is werk
zaam geweest, hij niet gedurende dat tijdvak 
ook als leeraar aan genoemde boogere burger
school kan hebben gefungeerd en het leeraars
schap aan deze school niet vóór 16 Septem bcr 
1866 door hem kan zijn aanvaard: 

dat genoemd tijdvak derhalve niet gevoegd 
k!tn worden bij zijne dienstjaren als leeraar 
aan de school voor Kunstnij verheid : 

Overwegende, dat aan belanghebbende alzoo 
twee pensioenen zijn te verleenen een over eon 
diensttijd van meer dan 40 jaren en naar eon 
pensioensgrondslag van f lXOO tot een bedr:ig 
van f 1200 en een over een diensttijd vnn 
28 jaren en 6 maanden en nnar een pensioens
grondslag van f 1200 tot een bedrag f 669; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Aan J. VERSLOYS, te Baarn, krachtens de 

artt. 3a, 6 en 9a der Burgerlijke Pensi0enwet 
met ingang van 1 Februari 1910 toe te kennen : 

1. als oud-leeraar aan de .Normaalschool voor 
teekenonderwijzers te Amsterdam, een pensioen 
van f 1200 's jaars; 

:l. als oud-leeraar aan de school voor kunst
nijverheid aldaar, een pensioen van J 569 
's jaars. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad en tegelijk met het rapport van 
dien Minister in de S taatscourant zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge-

zonden aan den Raad van State, afdeeling voor 
de geschillen van bestuur, aan den Pensioen
raad voor burgerlijke ambtenaren, aan den 
directeur van het Weduwen- en weezenfonds 
voor burgerlijke ambtenaren en aan de Alge
meene Rekenkamer. 

Soestdijk, den 3den Augustus 1911. 
(get.) W J L HELM INA. 

De Minister van Financiën, (qel.) KOLKMAN. 

( UitgP-g . 26 Aug. 1911.) 

3 A ugustus 1911. BESLUIT, houdende beschik
king op de aanvrage om pensioen van den 
eervol ontslagen postbode A. Di: BLOIS 
te Schipluiden. . 268. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op de aanvrage om pensioen 
van den eervol ontslagen postbode A . DE BLOIS 
te Schipluiden; 

Gezien het daarover door den Pensioenraad 
voor burgerlijke ambtenaren uitgebracht ad
vies van 3 December 1910 n•. 20: 

Den Haad van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, geboord, advies van 12 
April 1911, n•. 54 A: 

Gezien de Burgerlijke Pensioenwet; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van '..!1 Juli 1911, n•. 91, afdeeling 
P ensioenen : 

Overwegende, dat de P ensioenraad voor 
burgerlijke ambtenaren in zijn bovengemeld 
advies Ons in overweging beeft gegeven, den 
belanghebbende, met ingang van 1 December 
1910, een jaarlijkscb pensioen toe te leggen ten 
bedrage van f 508 op grond, dat belang
hebbende, vóór 1 Januari 1891 in dienst ge
treden, bij Ministerieele beschikking van 12 
November 1910, n°. 4211. met ingang van 1 
December 1910 eervol is ontslagen; dat zijn 
burgerlijke d iensttijd volgens art. 9a der Bur
gerlijke Pensioenwet, een tijdvak uitmaakt van 
38 jaren en 15 dagen en hij den Staat meer 
dan 10 jaren als postbode heeft gediend: dat 
bij, geboren 23 November 1851, den ouder
dom van 66 jaren heeft vervuld; dat zijn pen
sioensgrondslag heeft bedragen : van 1 Decem
ber 1906 tot 16 Maart 1909 j 790 en van 16 
Maart 19Ó9 tot 1 December 1910 f 820, zoo
dat 1/60 deel van de middelsom, ad / 800,26, 
bedoeld bij art. 6, 1 e lid, der wet bedraagt 
f 13,33¼; zoodat de belanghebbende volgende 
de artt. 4d en 9a der wet recht heeft op een 
pensioen van f 507 ,38; 

dat nadat dit advies den belanghebbende 
in. afschrift was toegezonden met een bege
leidend schrijven v,rn Onzen Minister van Fi-
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nanciën, waarin deze had uiteengezet waarom 
bij zich met het advies niet kon vereenigen, 
belanghebbende het verlangen beeft te ken
nen gegeven, dat over het advies het gevoelen 
worde ingewonnen van den Raad van State, 
afdeeling voor de Geschilleu van bestuur; 

Overwegende, dat krachtens het vijfde lid 
van art. 9 der Burgerlijke Pensioenwet tijd 
met verlof doorgebracht bij de regeling van 
een burgerlijk pensioen. niet als diensttijd in 
aanmerking komt, indien het verlof langer 
den een jaar achtereenvolgens heeft geduurd; 

dat reclamant van 4 October 1909 tot en 
met 30 November 1910, dus langer dan een 
jaar onafgebroken wegens ziekte niet in dienst 
is geweest ; 

dat, ofschoon hem geen formeel verlof is 
verleend, hij dien tijd toch met verlof, im· 
mers met goedvinden van de betrokken auto· 
riteit, buiten dienst beeft doorgebracht; 

dat toch het verlof niet, op grond van de 
aangehaalde wetsbepaling, behoeft te steunen 
op eene forn1Pele beschikking; 

dat aan reclamant derhalve geen pensioen 
toekomt over bovengenoemd tijdvak en hem 
alzoo over een diensttijd' van 36 jaren, 10 
maanden en 18 dagen, naar de in het advies 
van den Pensioenraad genoemde middelsom 
van belooning een pensioen is toe te kennen 
van f 492 's jaars: 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Aan den eervol ontslagen postbode A. DE 

BLOIS, te Schiplnide11, op grond van de artt. 
4d en !Ja der Burgerlijke Pensioenwet, met 
ingang van 1 December 1910 eAn jaarlijksch 
pensioen te verleenen van f 492. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad en te gelijk met het rapport van dien 
Minister in de Staatscottranl zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State (afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur), aan de Al
gemeene Rekenkamer, aan den Pensioenraad 
voor Burgerlijke Ambtenaren en aan den di
recteur van het Weduwen- en Weev.enfonds 
voor Burgerlijke Ambtenaren. 

Soestdijk, den 3den Augustus 1911. 
(qet. ) W IL H E L M 1 N A. 

De Minister van Financiën, 
(get. ) KoLKMAN. 

(Uitg,_q. 3 Sept. 1911.) 

3 Attgusttts 1911. BESI,UIT, houdende beschik
king op de aanvrage om pensioen van 
B. M. VEROUDEN, weduwe N. MOEREL 
te Delft. S. 269. 

vV1J WILHELM! A, Jo;Nv.. 

Beschikkende op de aanvrage om pensioen 
van B. M. VEROUDEN, weduw(l N. MoEREL, 
te Delft; 

Gezien het daarover door den Pensioenraad 
voor Burgerlijke Ambtenaren nitge,bracht ad
vies van 3 ,Januari 1910, n°, 2 W.W.; 

Den Raad van State, afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 16 
Juni 1910, n°. 60; 

Gev.ien de W eduwenwet voorde onderwijzers 
1906; 

Op:_de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 29 J u\i 1911, n°· 66, afdeeling 
Pensioenen ; 

Overwegende, dat de P ensioenraad voor 
.Burgerlijke Ambtenaren iu zijn bovenvermeld 
advies] Ons in overweging heeft gegeven aan 
belanghebbende met ingang van 1 Januari l!HO 
een jaarlijksch pensioen toe te leggen van f 216, 
op grond dat belanghebbende, thans weduwe 
op 6 Mei 1876 in het huwelijk is getreden met 
NATRAN MOEREL, geboren 2 Juni 1835, sedert 
1 April 1906 gepensionneerd onderwijzer aan 
een<, bijzondere lagere school te Delft, overleden 
'.l7 November 1909; dat de som die laatstelijk 
tot grondslag voor de pensioensberekening van 
haren echtgenoot heeft gestrekt, bedraagt/760; 
dat de aanvrage om pensioen is ingediend 
binnen één jaar na het overlijden van haren 
echtgenoot en zij mitsdien volgens art. 6a der 
Weduwenwet voor de onderwijzers 1906 recht 
heeft op een weduwenpensioen van j 2[6,62½, 
volgens art, 16 in te gaan daags nadat het 
pensioen van den overledene is opgehouden; 

Overwegende, dat, nadat dit advies aan be
langhebbende in afschrift was toegezonden 
onder mededeeling, dat Onze Minister van Fi
nanciën er zich mede vereenigde, z ij h'lt 
verlangen heeft te kennen gegeven, dat over 
het advies het gevoelen zou worden ingewon
nen van de afdeeling van den Raad van State 
voor do Geschillen van .Bestuur; 

Overwegend!', dat art. 6a der Weduwenwet 
voor de onderwijzers 1906 het pensioen van 
eene onderwijzersweduwe bepaalt op drie en 
twintig tachtigste vnn den laatsten pensioens
grondslag van den overleden echtgenoot; 

dat de eerste, teven s laatste pensioensgrond
slag van den overleden echtgenoot van recla
mante beeft bedragen f 760; 

dat baar pensioen alzoo overeenkomstig het 
advies van den Pensioenraad voor Burgerlijke 
Ambtenaren behoort te worden gesteld op 
/216; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
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A.an B. M. VEROUDEN, weduwe van den 
gepensionneerden onderwijzer aan eene bijzon
dere lagere school te Delft . MOEREL, krach
tens de artt. 6a en 15 der Weduwenwet voor 
de onderwijzers 1905 met ingang van 1 J anu
ari H/10 pensioen ten laste van het Weduwen
en Weezenfonds voor Burgerlijke Ambtenaren 
te verleenen tot een bedrag van /216 's jaars. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit , dat. in het 
Btaatshlad .'en; te gelijk met het rapport van 
dien Minister in de Sfaafsco11,rant zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift ?:al worden 
ge?:onden aan den Raad van State (afdee
ling voor de Geschillen van Bestuur), aan de 
Algemeene Rekenkamer, aan den Pensioenraad 
voor Burgerlijke Ambtenaren en aan den direc• 
tem· van het Weduwen- en Weezenfonds voor 
Burgerlijke Ambtenaren. 

Soestdijk, den 3den Augustus 1911. 
(get. ) W IL H E L M I N A. 

De Minister van F inanciën, (get.) KoLKMAN. 
( Uitgeg . 3 Sept. 1911.) 

3 A.i,g11,sf11,s 1911. BESLUIT, waarbij op de pen
sioensaanvrage van mejuffrouw C. A. 
BAUSCH, laatstelijk onderwijzeres aan eene 
bijzondere lagere school te Zwammerdam, 
afwijzend wordt beschikt. S. 270. 

W1J W[LRELMI A, ENZ. 

Beschikkende op de aanvrage om pensioen 
van mejuffrouw C. A. BAU OH, laatstelijk on
derwijzeres aan de bijzondere lagere school 
van de Vereeniging tot bevordering van Chris
t.elijke belangen te Zwammerdam. 

Gezien het daarover door den Pensioenraad 
voor burgerlijke ambtenaren uitgebracht advies 
van 30 Juli 1910, n°. 16 B. L. 0.; 

den Raad van State, afdeeling voor de Ge
sch illen van Bestuur gehoord, advies van 9 No• 
vember 1910, n°. 251; 

Gezien de wet tot regeling van het lager 
onderwijs; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 29 Juli 1911, afdeeling Pensi
oenen, no. 55 ; 

Overwegende dat de Pensioenraad voor bur
gerlijke ambtenaren in zijn bovenvermeld ad vies 
Ons in overweging heeft gegeven, op de aan
vrage afwijzend te beschikken op grond dat be
langhebbende met ingang van 1 N ovember 1910, 
is ontslagen; dat zij, geboren 11 September 
1877, den ouderdom van 65 jaren nog niet beeft 
bereikt ; dat door de overgelegde verklaring 
der geneeskundigen C. DEKKER en F . Sc nRKU· 
DER, benoemd door den burgemeester der ge-

meente Zwammerdam bij beschikking van 
3 Juni 1910, niet is bewezen dat zij wegens 
ziels- of lichaamsgebreken ongeschikt is voor 
de verdere waarneming van hare betrekking; 
weshalve de Pensioenraad van oordeel is, dat 
belanghebbende aan geen enkele bepaling der 
wet tot regeling van het lager onderwijs aan
spraak op pensioen kan ontleeneu; 

Overwegende dat nadat dit advies aan be
langhebbende in afschrift was toegezonden 
onder mededeeling dat Onze Minister van Fi
nanciën er zich mede vereenigde, zij het ver
langen heeft te kennen gegeven dat over het 
advies het gevoelen zou worden ingewonnen 
van de afdeeling van deu Raad vau 8tate voor 
de Geschillen van Bestuur ; 

Overwegende dat de verklaring van de doc
toren die belanghebbende geneeskundig hebben 
onderzocht luidt als volgt: ,.Op grond van 
het aanwezig zijn van doofheid in hoogen 
graad voornamelijk op het linkeroor, achten 
ondergeteekenden belanghebbende wel tijdelijk 
ongeschikt maar tevens achten zij zich onbe
voegd te verklaren of de geschiktheid tot het 
geven van onderwijs in afzienbare tijd is te . 
verwachten. pecialistisch onderzoek is daar
om hoogst noodig." 

Overwegende dat deze verklaring in werke
lijkheid hierop neerkomt dat de betrokken ge
neeskundigen ?:ich zelven de bevoegdheid ont
zeggen tot het uitspreken van een deskundig 
oordeel; 

dat zij in elk geval ook slechts spreekt van 
.,tijdelijke ongeschiktheid"; 

dat de wet tot reg;,ling van het lager onder
wijs geen recht op pensioen verbindt aan door 
lichaams- of zielsgebreken veroorzaakte voor
bijgaande ongeschiktheid voor het vervullen 
van het onderwijzersambt; 

dat alzoo de bedoelde verklaring geen grond 
oplevert tot toekenning van pensioen ; 

H ebben goedgevonden en ve rstaan : 
Te verklaren dat het verzoek van C. A . 

BAu~cH, eervol ontslagen onderwijzeres aan 
de bijzondere lagere school van de Vereeniging 
tot bevordering van Christelijke belangen te 
Zwammerdam om toekenning van pensioen niet 
vatbaar is voor inwilliging. 

Onze Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit beslu it, dat in het Staatsblad 
en te gelijk met het rapport van dien Minister 
in de Staatscourant zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State (afdeeling v0or de Ge
schillen v,,n Bestuur), aan de Algemeene Re
kenkamer, aan den P;,nsioenraad voor Burger
lijke Ambtenaren en aan den directeur van het 
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Weduwen- en Weezenfonds voor Burgerlijke 
Ambtenaren. 

Soestdijk, den 
(get. ) 

(get. ) 

3den Augustus 1911. 
W I L H E L M I N A. 

D, M ini.•fer van Financiën, 
K OLKMA'I . 

( u;(qeg. 3 S,pt. 1911.) 

3 Augustus 1911. BESLUIT, houdende wijzi
ging van het besluit van 25 Juni 1902 
tot uitvoering van art. 23 van de Gezond
heidswet. 

WIJ WlLHELMIN A , E NZ. 

Op de voord racht van Onzen Mini ster van 
Binnenlandsche Zaken van 28 Juli 1911, n°. 
5229, afdeeling Volksgezondheid en Armwezen; 

Gelet op Ons besluit van 25 Juni 1902 n°. 55, 
gewijzigd bij Ons besluit van 21 J·anuari 1910 
n°. 5:: 

Hebben goedgevonden en ve rstaan : 
met nadere wijziging van den bij Ons besluit 

van 25 Juni 1902 n°. 55 behuorenden staat te 
bepalen: eece gezondheidscommissie wordt 
ingesteld : 

1°. voor de gemeenten Bussum, Naarden, 
Huizen , Bl aricum, Laren, 's Graveland, Anke
veen en Kortenhoef, waarvan de zetel is ge · 
vestigd te Bussum ; 

2°. voor de gemeenten W eesp, Weesper
karspel , Muiden, Diemen , Watergraafsmeer 
en N ederhorst den l:lerg, waarvan de zetel is 
gevestigd te W eesp : 

3°. voor de gemeenten Aalsmeer, Sloten, 
Uithoorn, Nieuwer Amstel en Oude r Amstel, 
waarvan de zetel is gevestigd te Aalsmeer. 

Onze Minister van Binnenland sche Zaken 
is belast met de uitvoer ing van dit besluit, 
h et welk i o de Nederland.•che Staatscourant zal 
worden geplatttst. 

Soestdijk. 3 Augustus 1911. 
(get.) WILHELMINA. 

De llfinister van Binnenlandsche Zaken, 
(get. ) H1> EMSKl!RK. 

3 Augustus 1911, Bv.SLU IT, houdende beslis
sing dat art. 9his der Burgerlijke P ensi
oenwet evenmin als a rt . . 9a, waarnaar het 
verwijst, eenigen grond gee ft om aan te 
r.emen dat in eerstgemeld artikel onder 
het woord ,jaren" alleen kalenderjaren 
zou zijn te ve rstaan ; 

dat art. 9his alleen van toepassing is 
op tijdelijke diensten krachtPns aanstelling 
in betrekkingen, als bedoeld in art. 9a, 
bewezen, waaronder de door belangheb
bende bedoelde niet vallen. 

] 911. 

W IJ W[LHEL,HN A , ENZ. 

Beschikkende op de aanvrage van Dr. L . VAN 

ELFR!NKHOF te Nijkerk , om pensioen als gewe
zen leeraar aan het gymnasium te Gorinchern ; 

Gezien het omtrent bovengenoemde aan vrage 
uitgebracht advies van den Pensioenraad voor 
burgerlijke ambtenaren dd. 28 J anuari 1911, 
n°. 22; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord , advies van 
5 Juli 1911, n°. 109 D; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 27 Juli 1911, no. 81, Afd. P.; 

Overwegende: dat de P ensioenraad voor bur
gerlijke ambtenaren in zijn bovenvermeld ad
vies Ons in overweging heeft gegeven, aan den 
belanghebbende, m et ingang van 1 September 
1910, een jaarlijksch pensioen toe te kennen 
ten bedrage van f 713.- , op grond dat de be· 
lang hebbende, nà 1 J anuari 1891 in dienst ge
treden, bij besluit van den Raad der gemeente 
Gorinchem dd. 29 Augustus 1910 met ingang 
van 1 September 1910 ee rvol is ontslagen; dat 
zijn burgerlijke diensttijd van 4 jaren en 8 maan
den, ve reenigd met den overigen , volgens art. 9a 
der Burgerlijke Pensioenwet in aanmerking 
komenden dienst bij het hooger en middelbaar 
onde rwijs van 12 jaren, 9 maanden en 4 dagen, 
en den door belanghebbende bewezen tijdelijken 
d ienst een tijiivak uitmaakt vnn 19 jaren, 
5 maanden en 2 dagen; dat hij, geboren 16 Mei 
1859, den ouderdom van 51 jaren heeft bereikt 
en nithoofde van lichaamsgebreken voor de 
waarneming van zijn ambt ongeschikt is welke 
ongeschiktheid is bewezen door de verklaring 
van t wee geneeskundigen, benoemd door Onzen 
Minister van Bin nen land sche Zaken bij be
schikking van 15 Juni 1910, n°. 4271 I , Afd. 
H .M.O; dat zijn pensioenBgrondslag heeft be
dragen : van 1 J an uari 1906 tot 1 September 
1910 f 2200.-, zoodat l/60ste deel van de mid
delsom ad f 2200.- bedoeld bij art. 6, 2de lid, 
der wet bedraagt f 36.662/ 3 ; dat, wat de v raag 
aangaat, of de door den belanghebbende van 
:l September 1895 tot 31 Augustus 1897 bewe
zen tijdelijke diensten als leeraar aan de Rijks 
Hoogere Burgerschool te Assen al dan niet 
geacht moeten worden overeenkomstig het be
paalde bij art. 9bis, l ste lid, der Burgerlijke 
P ensioenwet gedurende 2 achterMnvolgende 
jaren t e zijn bewezen , het herhaaldelijk voor
komt, dat aan scholen van H ooger en l\liddel
baar Onderwijs de cursussen op 31 Augustus of 
eenigen anderen dat•1m worden gesloten en eerst 
eenige dagen later weder worden geopend, en 
dat dus in den regel, en tenzij het tegendeel 

20 
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blijkt, moet worden aangenomen, dat gedurende 
die dagen geen onderwijs kan worden gege
ven; dat het echter tegenover het tijdelijk 
aangesteld onderwijzend personeel bij het Hoo
ger en Middelbaar onderwijs uiterst onbillijk 
zou zijn, en door den wetgever ook niet kan 
bedoeld zijn, de weinige dagen, die den eenen 
cursus van den anderen scheiden, aan te mer
ken als eene onderbreking of verkorting van 
den over volle cursusjaren loopenden dienst
tijd; dat de cursus aan de Rijks H oogere Bur
gerschool te Assen in het jaar 1896 aanving 
op den 3 September (van welke maand de 
eerste dag op een Zondag viel) en dat dus de 
belanghebbende, al ware hij mPt ingang van 
den 1 September aangesteld, onmogelijk op 
dien dag zijne functiën zou hebben kunnen 
aanvaardén; dat het echter vaststaat, dat hij 
gedurende 2 volle achtereenvolgende cursus
jaren aan de Rijks H oogere Burgerschool te 
Assen onderwijs heeft gegeven; dat mitsdien 
de door dezen leeraar van 1896 tot 18117 te 
Assen bewezen tijdelijke diensten voor vergel
ding met pensioen in aanmerking behooren te 
komen; dat de belanghebbende mitsdien vol
gens de artt. 3c, 9a en d en 9bis der wet aan
spraak kan maken op een pE'nsioen van f 712.16; 

dat Onze Minister van Financiën zich met 
dat advies niet heeft vereenigd, daar zijns 
inziens de tijd door den belanghebbende als 
tijdelijk lee raar aan de Rijks Hooge re Burger
school te Assen doorgebracht niet krachtens 
art. 9bis der Burgerlijke Pensioen wet als dienst
tijd in aanmerking mag komen, omdat hij 
minder dan 2 achtereenvolgende jaren - waar
onder de wet alleen kalenderjaren verstaat -
heeft geduurd en niet onm iddellijk door een 
vaste aanstelling tot burgerlijk ambtenaar is 
gevolgd; 

dat, nadat dit ad vies aan den belanghebbende 
in afach rift was toegezonden en hem het af
wijkend gevoelen van Onzen Minister van 
Financiën was medegedeeld, deze het v,!rlan
gen heeft te kennen gegeven, dat daarover 
het gevoelen mocht worden ingewonnen van 
de Afdeeling van den Raad van State voor 
de Geschillen van Bestuur; 

dat de bi,langhebbende in eene bij de Afdee
ling van den Raad van State voor de Geschil
len van Bestuur inged iende memorie nog heeft 
aangevoerd, dat ook zijne tijdelijke dienst te 
Tiel en te Gorinche,n in aanmerking moet 
worden genomen bij de berekening van het 
aan hem toe te kennen pensioen ; 

Overwegende : dat te beslissen is , of de van 
3 September 1896 tot 3 l Augustus 1897 be
wezen tijdelijke · diensten als leeraar aan de 

Rijks Hoogere Burgerschool te Assen geacht 
moeten worden gedurende 2 achtereenvolgende 
jaren te zijn bewezen ; 

dat bij Koninklijk besluit van 18 Novem
ber 189/i, n•. 12, is goedgekeurd, dat het onder
wijs in wiskunde en boekhouden aan voor
melde school over het tijdvak van 3 September 
tot en met 30 November 1896 wordt opge· 
dragen aan Dr. L . VAN ELFRLNKHOF en hem 
deswege eene belooning is toegekend van 
f 460.-; 

dat hij biJ hetzelfde besluit voor het tijdvak 
van 1 December 1896 tot_ en met 31 Augustus 
1896 is benoemd tot leeraar aan die school op 
e01,e jaarwedde van f 1800.-; 

dat de Koninklijke besluiten van 21 Janu
ari 1897, N°. 22, en 13 Juli 1897, N°. 29, in 
aansluiting aan bovengemeld Kon inklijk be
sluit goedkeu ren de opdracht van het onder
wijs aan belanghebbende resp. ove r de tijd
vakken van 1 September tot en met 31 De 
cember 1896 en van 1 Januari 1897 tot en 
met 31 Augustus 1897; 

dat dus kennelijk aan belanghebbende achter
eenvolgens het onderwijs is opged ragen ge
durende 2 volle schooljaren en deze opdracht 
bij zijne eerste benoeming uit den aard der 
zaak aanving met het schooljaar, d. i. den 
3 September 1896 en niet kon ingaan den 
1 September 1896, toen het schooljaar nog 
niet was aangevangen; dat dan ook zijne be
looning ad f 460.- voor het tijd vak van 1l Sep
tember tot en met 30 November 18!:15 blijk
baar over 3 volle maanden is berekend in 
evenredigheid van zijne l,ij hetzelfde besluit 
bepaalde jaarwedde van f 1800.-; 

dat art. 9bis evenm in als art. 9a, waarnaar 
het verwijst. eenigen grond geeft om aan te
nemen dat in eerstgemeld artikel onder het 
woord "jaren" alleen kalenderjaren zou zijn 
te verstaan ; 

Overwegende: wat betreft de bewering van 
belanghebbencle, dat zijne tijdelijke diensten 
te Tiel en te Gorinche,n bewezen, mede in 
aanmerking moeten komen, dat art. \ibis alleen 
van toepassing is op tijdelijke diensten krach
tens aanstelling in betrekkingen, als bedoeld 
in art. 9a, bewezen, waaronder de door hem 
bedoelde niet vallen: 

Gezien de Burgerlijke Pensioenwet : 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

aan Dr. L. VAN ELFRINKBOF te Nijkerk, als 
gewezen leeraar aan het gymnasium te Gorin· 
che1n, met ing,rng van 1 September 1910, een 
pensioen toe te ke1rnen van f 713.- 's jaars. 

Onze Minister van Financiën is belast enz. 
(W. v. d . B. A.) 
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ó Augustus 1911. BESLUIT, houdende machti
ging tot uitgifte van schatkistbiljetten en 
schatkistpromessen volgens de wet van 
4 April 1870 (Staatsblad n°, 62), gewijzigd 
bij de wet van 31 December 1897 (Staat,•
blad n°. 281), en de wet van ó December 
1881 (Staatsblad n•. 185). S. :m. 

ó Augustus 1911. BESLUIT, nopens het beroep 
van D. VAN BATTUM te Amsterdam, tegen 
de uitspraak van den directeur der directe 
belastingen , invoerrechten en accijnzen 
aldaar, in zake personeele belasting. S. :.!72. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
D. VAN BATTUM te Ainsterda,n, tegen de uit
spraak van den directeur der directe belastin
gen , invoer rechten en accijnzen aldaar, dd. 
31 Januari 1911, op zijne aangifte ter beko
ming van ontheffing van personeele belasting 
over l\Jl 0, wegens een perceel te Velsen, dat 
hij heeft verlaten ; 

Den .Raad van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur gehoord, advies van 
21 Juni 1911, n°. 11 3; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 31 J nli 1911, n•. 83, afdeeling 
d irecte belastingen ; 

Overwegende dat, nadat D. v AN BA·r-ruM 
het tot dusverre door hem bewoonde perceel. 
wijk F n•. 7'2,j, te Velsen op 30 ,Juni 1910 had 
ontruimd, bij is gaan inwonen bij mejuffrouw 
C. G. Bt1:EKMAN in dezelfde gemeente en zijne 
meubelen beeft laten opbergen ten huize van 
J. Zw.EEOMAN, Steynlaan 114,,, te 's Graven
hage ; 

dat de bij schrijven van 8 Augustus 1911 
aangevraagde ontheffing van personeele belas• 
ting door den directeur bij beslissing van 
31 Januari 1911 is geweigerd, uit overweging, 
dat geen termen aanwezig zijn tot het ver
leen en van ontheffing; 

dat van de beslissing des directeurs D. VAN 
BATTUM bij Ons in beroep is gekomen, aan· 
voerende, dat hij wegens sterfgeval zijner 
vrouw zijne woning te Velsen, wijk F, n°. 72j, 
den 30 Juni 1910 heeft ontruimd zonder eenige 
roerende goederen daarin achter te laten ; dat 
hij geen ander perceel betrokken heeft en zijn 
mobilair heeft doen opbergen in een berg
plaatsje aan de Steynlaan te 's Gravenha,qe, 
welker huurwaarde te laag is dan dat hij daar
voor aangeslagen zou kunnen worden in de 
personeele belasting ; dat hij zich zelf in' pen
sion begeven heeft, eerst te Velsen, zonder ge
bruik van eigen kamer of meubelen, en later 

te Amsterdam aan het adres voornoemd (Mar
nixstraat 33111) en waarvoor hij meent ook 
niet in a:tnmerking te komen voor een aanslag 
in de personeele belasting: dut hij zich mits
dien gewend heeft tot den directeur der directe 
belastingen, invoerrechten en accijnzen te Am· 
sterdam met verzoek om ontheffing van zijn 
aanslag in voornoemde belasting over het 2de 
halfjaar van het dienstjaar 1910: dat genoemde 
directeur echter nfwijzend op dit verzoek heeft 
beschikt ; dat adress,mt echter meent dat dit 
op een misverstand moet berusten en persis
teert bij zijne meening, dat hij ten onrechte 
heeft betaalt over een vol jaar ; 

Overwegende. dat volgens artikel 63, § 1, 
der wet tot regeling van de personeele belas
ting aan den gebmiker van een perceel, die 
dit verlaat zonder eenige roerende goederen 

1 
daarin achter te laten, ontheffing wordt ver
leend van zijn aanslag naar de eerste drie 
grondslagen over de maanden van het jaar, die 
tijdens het verlaten van het perceel nog niet 
zijn ingetreden . onder voorwaarde, dat hij niet 
binnen zes weken daarna een ander of hetzelfde 
perceel in gebruik neemt: 

dat appellant geacht moet worden aan deze 
voorwaarde te hebben voldaan; 

dat toch de omstand igheid, dat de meubelen 
van adressant, na het verlaten van het per
ceel te Velsen, zijn geborgen op een zolder
kamertje van eene bovenwoning aan do Steyn
laan te 's Gravenhage, ,edelijkerwijze niet kan 
worden aangemerkt als het in gebruik nemen 
van een perceel in den v.in der wet ; dat wel
iswaar eene kleine vergoeding daarvoor wordt 
betaald , doch dat niet gezegd kan worden dat 
daardoor de appellant de beschikking over dat 
zolderkamertje gekregen, en de bewoner van 
het bovenhuis de beschikking daarover ver 
loren zon hebben; 

dat bovendien niet is gebleken van het be
staan van eene huurovereenkomst of van eenige 
andere betrekking tnsschen beide personen, 
waardoor appellant het beschikkingsrecht of 
de feitelijke besch ikking heeft gekregen over 
het zolderkamertje, en waaruit dus zou kunnen 
worden besloten, dat bij de gebruiker is ge
worden, in den zin der wet, van een ander 
perceel ; 

dat de gevraagde ontheffing alsnog behoort 
te worden verleend; 

Gezien de wet tot regeling der personeele 
belasting ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van de bestreden uitspraak 

aan den appellant over de maanden Juli tot 
en met December 1910 ontheffing te verleenen 

20* 
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van personeele belasting naar den eersten, den 
tweeden en den derden grondslag, tot een be
drag van f 7.17 in hoofdsom en opcenten. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad en te gelijk met zijn rapport in de Staats
courant zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal wo rden gezonden aan den Raad 
van State, afdeeling voor de geschillen van 
bestuur. 

Soestdi;k, den 5den Augustus 1911. 
(get.) WIL H '1! L MINA. 

De Minister van Financiën, 
(ge t. ) KOLKMAN. 

(Uitgeg. 30 Aug. 1911.) 

5 Augustus 1911. BESLUIT, houdende nadere 
w1Jz1grng van het Koninklijk. besluit van 
den 23 November 1905 (S taatsblad n•. 308), 
tot vaststelling van een algemeenen maat
regel van bestuur, bedoeld in het vierde 
lid van art. 13 der wet op het Notaris
ambt, alsmede van de bijlage van dat be
sluit. S. 273. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie vun den 18 Februari 1911, lste Af
deeling C., n°. 591; 

Overwegende, dat het wenscbelijk is in Ons 
besluit van 23 November 1905 (Staatsblad n•. 
308), gelijk dit is gewijzigd bij Ons besluit 
van 9 April 1908 (Staatsblad n°. 109), alsmede 
in de bijlage daarvan een ige wijzigingen aan 
te brengen ; 

Den Raad van State geboord (advies van 
den 4den April 1911, n°. 19); 

Gelet op bei nad~r rapport van Onzen voor 
noemden Minister van den lsten Augustus 
1911, l ste afdeeling C., n°. 54::!; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Ons besluit van 23 Novembe~ 1905 (Staats

blad n°. 308), gelijk dit is gewijzigd bij Ons 
besluit van 9 April 1908 (Staatsblad n°. 109), 
e n de bijlage daarvan te wijzige n als volgt: 

Art. 1 . In artikel 14 van Ons genoemd be
sluit worden de woorden: ,, in groep a en" 
gelezen : ,,in de groepen a en b, alsmede". 

2 . In de als bijlage bij Ons genoemd besluit 
gevoegde omschrijdng van de eiscben voor 
de in artikel 10 genoemde vakken wordt de 
omschrijving van L atijn gelezen als volgt: 

"Het mondeling en schriftelijk vertalen en 
verklaren van eenige stukken uit "Kan en 
Scbröder. Bloemlezing uit Latijnscbe Dich
ters met aanteekeningen", l ste stuk en uit 
Quadraginta, Latijnscb Vertaalboek met 

Woordenlijst door Dr. A . SMIT, of uit andere 
dergelijke verzamelingen, bij de oproeping 
tot het examen telkens bekend te maken. 

Van de candidaten wordt verwacht, dat zij 
beide deeltjes geheel hebben doorgewerkt, do 
grammatica (zoowel e tymologie als syntaxis) 
voldoende hebben bestudeerd, om taalvormen 
en zinsbouw nauwkeurig te kunnen verklaren 
en dat zij van de gescbiedeni~, de lètterkunde, 
de staatsinstellingen en godsdienstige voor
stellingen der Ouden zooveel weten, als tot 
oen juist begrip van de in de bloemlezingen 
opgenomen stukken noodig is." 

Onze Minister vun Justitil' is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat .in het Staats
blad zal worden geµlaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State 
e n aan de Algemeene Rekenkamer. 

Soestdijk, den 5den Augustus 1\Jll. 
(get. ) W I L H E L M IN A. 

De Minister van Justitie, 
(get.) E. R. H. R EGOUT. 

(Uitgeg. 19 Aug. 1911.) 

7 Augustus 1911. BESLUIT, tot verlenging 
van den termijn , gesteld in art. 11, lste lid, 
der wet van 14 Juli 1910 (Staatsblad n°. 206). 
S. 274. 

7 Augustus 1911. BESCIDKKING van den Mi
nister van Landbouw, Nijverheid en Han
del tot vaststel] ing van letterteekens, 
die door zee- en kustvisscbersvaartuigen 
moeten worden gevoerd. 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel; 

Gelet op artikel 7 der Visseherijwet (wet van 
6 October 1908, Staa tsblad n•. 311), op artikel 8 
van het Koninklijk besluit van 12 Juni 1911 
(Staatsblad n•. 144), betreffende de registers 
voor de zee- en kustvisschersrnartuigen en 
het voeren van letterteekens en nummers door 
de kustvisscbersvaartuigen, en op zijne be
schikking van 16 Juni 1911, n•. 3186, e n 20Juli 

lllll, n°. 4474, afdeeling Nijverheid ; 
Heeft goedgevonden : 

Het letterteeken, dat door de zee- en kust
visscbersvaartuigen, tehuis behoorende in de 
nagenoemde gemPenten, moet worden gevoerd, 
vast te stellen als volgt: 

Beerta . 
Beets. . 
Dubbeldam. 
Eenrum. 
Numansdorp 
Oud-Beijer-land . 

B.T. 
B.T.S. 
DU. 
E.E. 
N.U. 
O . .8.L. 
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Spijkenisse . . . . . 
Stad aan 't Haringvliet 
Usquert . . . . . . 

's Gravenhage 7 Augustus 1911. 

S.P.K. 
S.A.H. 
U.Q. 

Voor den Minister, 
D e Ser.refaris-Generaal, (qet .) VERSTEE G. 

8 Augi.sfus 1911. Bi,:sLUIT, tot wijziging van 
het besluit van 8 Mei 1909 betreffende 
belooningen aan reserve-personeel , voor 
het geven van onderricht in den wapen
handel en in het schieten. 

Bij dit besluit is bepaald, dat - te rekenen 
van 1 Januari 19ll - het woord " reserve
officieren", vermeld in den aanhef van het 
Koninklijk besluit van 8 Mei 1909 n°. 35, wordt 
vervangen door de woorilen " reserve -, land
weer- en militie-officieren" . 

12 Augusti.s 1911. BESLUIT , tot nadere wijzi
ging van het Koninklijk besluit van den 
18den Juni 1909 (Staatsblad n°. 189), tot 
herziening van den algemeenen maatregel 
van bestuur, bedoeld in artikel 31 der 
Ongevallenwet 1901, zooals dit besluit is 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van den 
7den November 1910 (Staatsblad n°. 318). 
S. 275. 

WIJ WIL HEL MINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, ijverheid en Handel van 19 Juni 
1911, n°. 1241 , Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 31 der Ongevallenwet 1901 
(S taatsblad 1910, n°. 241) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
25 Juli 1911, n° . 21); 

Gelet op het nader rappert van Onzen voor. 
noemden Minister van 9 Augustus 1911, n°. 
1644, Afdeeling A rbeidersverzekering ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van 4 September 1911 te wijzi

gen Ons besluit van 18 Juni 1909 (Staatsblad 
n°. 189), gewijzigd bij Ons besluit van 7 No
vember 1910 (Staatsblad n°. 318), en te bepalen 
als volgt : 

Art. 1. In artikel 3 van Ons besluit van 18 
Juni 1909 (Staatsblad n°. 189) worden de num 
mers 19 , 49, 126, 196, 217, 286, 330 en 464 ge
ezen als volgt : 

,.19. Kalkzandsteen (het bedrijf van ver
vaardigen van) . . . . . . . . . 39 

49. Huisschi ld ers-, rijtuigsch ilders- of de
coratieschildersbedrijf (het), het 
scbeepsschildersbed rijf, niet vallende 
onder n•. 330, en het glazenmakers
bedrijf: 

in Noordholland, met uitzonde
ring van Amsterdam . . . . 15 

" Zu idholland , met uitzondering 
van Rotterdam en 's Graven-
hage. . . 15 
Gelderland 15 
Fri esland . 13 
Limburg . 22 
Amste rdam. 23 
Rotterdam . 31 

,, 's Gravenhage. 28 
" de gemeente Utrecht. 31 
" alle overige plaatsen. 19 

125. Houtzagers• en houtschaversbedrijf 
(het) en de houthandel met kracht
werktuig: 

in Noordholland. met uitzonde-
ring van Amsterdam 31 
Zuidholland . . . . 43 

" Limburg . . . . . . 42 
" de gemeente Utrecht 43 
" alle over ige plaatsen . 36 

196. Cachetsnijders- en graveerdersbedrijf 
(het). . . . . . . . . . . . . . 2 

217. Mijnbouw (het bedrijf van) . . . . 35 
286. Gloeilampen (het bedrijf van ver

vaardigen van electrische) met 
krach•werktuig. . . . . . 11 

330. Scheepsschildersbedrijf (het), voor 
zoover samenhangende met en daa r
onder begrepen het afbikken en 
schoonmaken van schepen ..... 54 

454. Laden of lossen van schepen (het 
bedrij f van), niet bedoeld in artikel 
10, sub 6, der Ongevallenwet 1901, 
en het bedrijf van laden of lossen 
van andere vaartu igen uit of in 
schepen, niet bedoeld in artikel 10, 
sub 6, der Ongevallenwet 1901, een 
en ander uitgeoefend binnen de ge
meente Rotterdam en op de rivier 
beneden deze gemeente, tot aan de 
uitmondinir in zee, voor zoover het 
betreft: 

1. Laden of lossen op andere wijze 
dan met drijvende kranen van 
ertsen af andere goederen, die op 
overeenkomstige wijze geladen of 
gelost worden . . . . . . . . . 60 

2. Laden of lossen met drijvende 
kranen van ertsen of andere goe
deren, die op overeenkomstige 
wijze geladen of gelost worden · . 46 

3. Laden of lossen op andere wijze 
dan met drijvende pneumatische 
elevators van g ranen of zaden of 
andere goederen, die op overeen-
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komstige wijze geladen of gelost 
worden •.. . . ....... 68 

4. Laden of lossen met drijvende 
pneumatische elevators van granen 
of zaden of andere goederen, die 
op overeenkomstige wijze geladen 
of gelost worden . . . . . . . . 40 

6. Laden of lossen van bewerkt hout 
of van andere goederen, die op 
overeenkomstige wijze geladen of 
gelost worden . . . . . . . . . 73 

6. Laden of lossen van onbewerkt 
hout of van andere goederen, die 
op overeenkomstige wijze gelailen 

7. 

8. 

of gelost worden . . . . . . . . 77 
Laden of lossen op andere wijze 
dan met drijvende kranen van steen-
kool of andere goederen, die op 
overeenkomstige wijze geladen of 
gelost worden . . . . . . . . . 67 
Laden of lossen met drijvendjl 
kranen van steenkool of andere • : 
goederen, die op overeenkomstige 
wijze geladen of g~lost worden . 66 
Laden of lossen van ruw ijzer of 
gewalst ijzer of andere goederen , 
die op overeenkomstige wijze ge
laden of gelost worden . . . . . 77 

10. Laden of lossen van stukgoederen 
en andere artikelen, niet genoemd 
of bedoeld onder 1 tot 9 . . . 60". 

2 . Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dal? na dien der dagteekening van 
het Staatsblad en van de Staatscourant , waar
in het is geplaatst. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
on Handel is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat gelijktijdig in het Staatsblad 
en in de Slaafscoi,rant zal worden geplaatst, 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

Soestdijk, den 12den Augustus l 911. 

(qet.) W I L HE I, M I N A. 
De Min. van Landbowo, Nijverheid en Handel , 

(get.) A. S. TALMA. 

( Uifgeq . 23 Au,q. 1911 .) 

12 Augustus 1911. BESLUIT, tot nadere wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 6 De
cember 1902 (Staatsblad n°. 206\ laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 7 No• 
vember 1910 (Staatsblad no. 319), tot vast
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in de artikelen 62, 
tweede en derde lid , en 69, sub 1, 3 en 
4, der Ongevallenwet 1901. S. 276. 

WIJ WlLHELl\lIN A, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijve~heid en Handel van 19 Juni 
1911, n°. 1241, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 62, tweede lid, der Ongevallen-
wet 1901 (Staatsblad 1910, n°. 241); 

Den Raad van State gehoord (adv ies van 
26 Juli 1911, n°. 21); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 9 Augustus 1911, no. 
1644, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van 4 September 1911 te wijzi

gen Ons besluit van 6 December Hl02 (Staats
blad n°. 206), laatstelijk gewijzigd bij Ons be. 
sluit van 7 ovember 1910 (Staatsb lad n°. 
319), en te bepalen als volgt : 

Art. t. In de tabel, welke bij het Konink
lijk besluit van den 18den Juni 1909 (Staats
blad n°. 191) is gesteld in de plaats van de 
tabel, gevoegd bij het Koninklijk besluit van 
6 December 1902 (Slaalsblad no. 206), worden 
de nummers 19, 49, 126, 196, 217, 286, 330 en 
464 gelezen als volgt: 

"19. Kalkzandsteen (het bedrijf 
van vervaardigen van) . . 0 ,33 1, 79 

49. Huisschilders-. rijtuig-schil · 
ders- of decoratieschilders
bedrijf (het), het scheeps 
schildersbedrijf, niet val
lende onder n°. 330, en het 
glazPnmakersbedrijf: 
in Noordbolland. met uit-

7.onderi11g van Amster 
dam . .... .. . . 

., Zuidholland, met uit
zondering van Rotter
dam en 's Gravenhage. 

.. Gelderland . 

.. Friesland, . . 

., Limburg ... 

.. Amsterdam .. 

., Rotterdam . . 

., 's Gravenhage. • . . 
" de gemeente Utrecht 
., alle overige plaatsen . . 

126. Houtzagers- en houtscha
versbedrijf (het) en de hout-
handel met krachtwerktuig: 
in Noordholland, met uit-

zondering van Amster-
dam ...... . . 

.. Zuidholland . . . . . 

.. Limburg . .. ... . 

.. de gemeente Utrecht . 

.. alle overige plaatsen. . 
196. Cachetsnijders• en graveer

dersbedrijf (het) . . . . . 
217. Mijnbouw (het bedrijf van). 
286. Gloeilampen (het bedrijf 

van vervanrd igen van elec• 
triscbe) met krachtwerktuig. 

330. Scheepsschildersbedrijf 
(het), voorzoover samen• 

0,38 0,66 

0.38 0,66 
0,38 0,66 
0.38 0,49 
0,38 0,82 
0,38 0,86 
0,38 1,20 
0,38 1,06 
0,38 1,20 
0,38 0,71 

0,33 1,20 
0,33 2.21 
0,33 2,09 
0,33 2,21 
0,33 1,67 

0,29 0 07 
0,35 1,60 

0,27 0,41 
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hangende met en daaronder 
begrepen het afbikken en 
schoonmaken van schepen. 0,35 3,78 

454. Laden of lossen van sche
pen (het bedrijf van), niet 
bedoeld in artikel 10, sub 
6, der Ongevallenwet 1901, 
en het bedrijf van laden of 
lossen van andere vaartui
gen uit of in schepen, niet 
bedoeld in artikel 10. sub 
ö, der Ongevallenwet 1901, 
een en and1>r uitgeoefend 
binnen de gemeente Rotter
dam en op de rivier bene
den deze gemeente, tot aan 
de uitmonding in zee, voor 
zoover het betreft : 

1. Laden of lossen op an
dere wijze dan met drijven de 
kranen van ertsen of andere 
goederen, die op overeen
komstige wijze geladen of 
gelost worden 0,38 5,05 

2. Laden of lossen met 
drijvende kranen van ertsen 
of andere goederen . die op 
overeenkomstige wijze gela-
den of irelost worden . 0,38 2,54 

3. Laden of lossen op an
dere wijze dan met drijvende 
pneumatische elevators van 
g ranen of zaden of andere 
goederen, die op overeen
komstige wijze geladen of 
gelost worden 0,38 4,60 

4. Laden of losoen met 
drijvende pneumatische ele
vators van granen of zaden 
of andere goederen, die op 
overeenkomstige wijze ge-
laden of gelost worden . . 0,38 1,87 

5. Laden of lossen van 
bewerkt hout of andere goe
deren, die op overrenkom
stige wijze geladen of gelo~t 
worden . . . . . . . 0,38 9,57 

6. Laden of lossen van 
onbewerkt hout of van an
dere goederen, die op over
eenkomstige wijze geladen 
of gelost worden . 0,38 11,63 

7. Laden of lossen op an
dere wijze dan met drijvende 
kranen van steenkool of an
dere goederen , die op over
eenkomstige w1.1ze geladen 
of gelost worden . 0,38 7,10 

8. Laden of lossen met 
drijvende kranen van steen
kool of andere goederen, die 
op overeenkomstige wiize 
geladen of gelost worden . 0,38 4,ló 

9. Laden of lossen van 
ruw ijzer of gewalst ijzer 
of andere goederen, die op 
overeenkomstige wijze ge-
laden of gelost worden . . . 0,38 11 ,63 

10. Laden of lossen van 
stukgoederen en ande re arti
kelen, niet genoemd of be-
doeld onder 1 tot 9. . . . 0,38 5,05" 

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 Raad van State. 

Soestdijk, den 12den Augustus 1911. 

(get.) WILHELMINA. 

De 11Iin. van Landbouw, Nijverheid en Handel , 
(get. ) A. S. TALMA. 

(Uitgeg. 23 Aug. 1911 .) 

14 Augustus 1911. BESLUIT, houdende vast
stelling van de Instructie voor de com
mandanten van onderdeelen en van for• 
ten in de 1 iniën en stellingen voor tijden 
van oorlog of van oorlogsgevaar. S. 277. 

WIJ WILHELMINA , ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog en van Marine van 4 Augustus 1911, 
Kabinet, Litt•. 0 61 en van 10 Augustus 1911, 
Bureau S ., n•. 41 ; 

Gezien de wet van 23 Mei 1899 (Staatsblad 
n•. 128), houdende bepalingen tot uitvoering 
van artikel 187 der Grondwet; 

Overwegende., dat het, in aansluiting aan 
het Koninklijk Besluit van 8 September 1909 
(Staatsblad n•. 305) noodzakelijk is, de bevoegd
heden en verplichtingen van de Commandan
ten van Onderdeelen en van Forten in de 
Liniën en Stellingen, voor tijden van oorlog 
of oorlogsgevaar, zooals dei,;e thans zijn vast
gesteld bij het Koninklijk Besluit van 31 Mei 
1904 (Staatsblad n°. 115), te herzien en:opnieuw 
vast te stellen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
1°. in te trekken het Koninklijk Besluit van 

31 Mei 1904 (Staatsblad n°. 115), met de bij 
dat Besluit gevoegde Instructiën ; 

20. goed te keuren en vast te stellen de bij 
dit Besluit gevoegde "Iustructie voor de Com
mandanten van onderdeelen en van forten in 
de liniën en stellingen voor tijden van oorlog 
of van oorlogsgevaar." 

Onze Ministers van Oorlog en van Marine 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast 
met de uitvoering van dit Besluit, waarvan 
evenals van de daarbij behoorende Instructie , 
afschrift zal worden gezonden aan Onze Mi
nisters van Justitie, van Binnenlandsche Zaken 
van Waterstaat en van Landbouw, Nijverheid 
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en H11ndel en dat met die Instructie in het 
Staatsl,lad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 14den Augustus 1911. 

(get. ) W I L H EL M I N A. 
De Minister van Oorlog , (get. ) H. COLIJN. 

De .'lfini.Yter van Marine, (ge t.) J. WENTHOLT. 

(Uitgeg. 8 Sept. 1911.) 

Behoort bij het Koninklijk Besluit van 14 Au 
gustus 1911 (Staatsblad n°. 277). 

INSTRUCTIE voor de commandanten van 
onderdeelen en van forten in de liniën en 
stellingen voo,· tijden van oorlog of van 
oorlogsgevaar. 

(Deze Instructie kan woyden aangehaald als: 
"Oorlogsinstructie onder-commandanten van 
stellingen"). 

Art. 1. In deze instructie gelden voor de 
benamingen "stellingen", ,,onderdeelen" en 
,,forten" de bepalingen van de Oorlogsinstruc
tie Stellingcommandanten. 

Deze in structie is niot van toepass ing voor 
den Commandant van het onderdeel "Amster
dam" der Stelling van Amsterdam. 

2. H et militair gezag, bedoeld in artikel 7 
der wet van 23 Mei 1899 (Staatsblad n°. 128), 
hetwelk in de onderdeelen der Stellingen of 
in de forten , door de over deze onderdeelen 
of forten bevelvoerende officieren, wordt uitge
oefend krachtens overdracht van den stelling
commandant, blijft in banden van die bevel 
voerende officieren, ook wa!lncer die onder
deelen worden gesteld onder het bevel van een 
brigade- of divisie-commandant, op de wijze, 
in artikel 13 dezer instructie aangegeven. 

De bevelvoerende offici~ren, hiesboven ge 
noemd, hebben zich in dat geval, ook ten op
zichte van het uitoefenen van het militair 
gezae;, te gedragen naar de bevelen of de aan
wijzingen van den brigade- of divisie-com
mandant. 

3. De gezagsverhouding tusschen den stel
lingcommandant en de com mandanten van 
onderdeelen in eene stelling en tusschen deze 
commandanten onderling, wordt aangegeven 
door de volgende rangschikking: 

stellingcommandant ; 
sectorcommandant; 
groepscommandant ; 
vakcommandant. 

De betrokken stellingcommandant bepaalt, 
in hoeverre· de commandanten van forten in 
de onder zijn bevel staande Stelling, in tijden 
van oorlog of van oorlog gevaar zullen staan 
onder zijne recbtstrec:kscbe bevelen, dan wel 

onder die van den betrokken vak- (groeps)
commandant. 

Indien de commandant van een onderdeel 
of van een fo rt, jonger of lager in rang mocht 
zijn, dan officieren, ingeaeeld bij de voorloopige 
bezetting van dat onderdeel of van dat fort, 
zal de betrokken stelline;commandant de lie
stemming der betrokken officieren zoo noodig 
wijzigen. In afwachting van eene beslissing 
volgen die officieren hunne oorspronkelijke 
bestemming. 

4. D e aangewezen commandanten van onder
deelen en van forten, aanvaarden het bevel 
over hun onderdeel of hun fort, zoodra zij op 
hunne oorlogsstandplaatsen zijn aangekomen. 
Van de aanvaarding van het bevel wordt on 
verwijld op de snelste wijze bericht gezonden 
aan den onmiddellijk hoogeren commandant 
in de stelling. 

5 . De sector-, groeps- en fortcommandanten 
oefenen, met inachtneming van het gezag van 
de , in de stelling, boven hrn geplaatste, com
mandanten. een volkomen gezag uit over de, 
onder hunne bevelen gestelde sectoren, groe
pen en forten, met het daarbij voor de ver
dediging aangewezen of wel onder hunne 
orders gestelde personeel der landmacht en 
personeel en drijvend materieel der zeemacht. 

Zij hebben de beschikking en het beheer 
over het tot hun onderdeel of fort behoorend 
of tot hunne beschikking gestelde materieel 
der landmacht, behoudens de, ten deze be
staande bevoegdheden of verplichtingen van 
de boven hen gestelde commandanten en voor 
zooverre dit materieel niet onder de bijzondere 
verantwoordelijkheid van andere autoriteiten 
is of wordt gesteld. 

6. De vakcommandanten voeren - met 
inachtneming van het gezag van de poven hen 
geplaatste commandanten in de stelling - het 
bevel over het personeel en hebben de beschik
king over het materieel van land- en zeemacht, 
dat voor de verdediging van het vak is aange
wezen of wel te hunne beschikking is gesteld. 

7. De fortcommandanten zijn verantwoorde
lijk voor de veiligheid en het behoud van het 
fort. 

Hunne verantwoordelijkheid strekt zich ten 
deze in den regel niet verder uit, dan tot den 
buitengrachtsboord van het fort, tenzij in de 
memoriën van verdediging anders is vermeld. 

8 . D e commandanten van onderdeelen en 
forten treden, nadat hun daartoe door den 
onmiddellijk hoogeren commandant in de stel
ling, de last zal zijn verstrekt in overleg met 
burgerlijke besturen, autoriteiten en bijzondere 
personen omtrent al hetgeen aan het in staa.t 
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van verdediging brengen der onderdeelen en 
der forten, alsmede aan de vereenvoudiging 
en bespoediging van een overgang tot den staat 
van oorlog of den staat van beleg kan ten 
goede komen. 

Wanneer de last wordt ontvangen de onder
deelen en de forten in staat van verdediging 
te brengen , wordt zoo noodig gehandeld over
eenkomstig de lste alinea van artikel 73 der 
wet van 28 Augustus 1851 (Staatsblad n°. 125). 

9 . De commandanten van onderdeelen en 
van forten hebben geene rechtstreeksche be
moeiing met het voorbereiden en stellen der 
inundatiën in de stelling. Zij verleenen echter 
aan het personeel, belast met het voorbereiden 
of stellen der inundatiën wanneer de vei
ligheid van het betrokken onderdeel of fort 
het toelaat, op aanvrage van dit personeel, de 
verlangde gewapende of ongewapende hulp. 

10. De com mand anten van onderdeel en en 
van forten mogen zich - behoudens over
macht - niet buiten het gebied van hunne 
onderdeelen of forten begeven, dun op last of 
met machtiging van den, in de stelling onmid
dellijk boven hen gPplaatsten commandant. 

11. De fortcommandanten mogen, zonder 
last of machtiging van de, boven hen ~eE telde, 
commandanten in de stelling, geene troepen 
in hunne forten opnemen. 

H et trekken van troepen door hunne forten 
kunnen de fortcomrnandanten toestaan , indien 
zij daardoor de ve iligheid van hun fort niet 
bedreigd achten. 

De toestemming tot het trekken van troepen 
door de forten kan ook verleend worden door 
de, in de stelling boven de fortcommandanten 
geplaatste, commandanten. 

12. De sector-, groeps- en fortcommandanten 
zijn bevoegd binnen het gebied van hunnen 
sector, van hunne groep of van hun fort, de 
leverantiën te vorderen bedoeld in de wet van 
14 September 1866 (Staatsblad n•. 138), voor 
zooverre te dien aanzien door de boven hen 
gestelde commandanten in de stelling geene 
beperkende bepalingen worden gemaakt. 

13. Indien een gedeelte eener stelling recht
streeks wordt bedreigd 0f aangevallen en de 
bezetting van dat gedeelte dientengevolge 
wordt ve rsterkt, zullen door den stellingcom
mandant omtrent de gezagsverhouding op het 
betrokken ged eelte der stelli ng bevelen worden 
gegeven. 

Daarbij moet als algemeen beginsel op den 
voorgrond staan , dat het rechtstreeks be
dreigde of aangevallen gedeelte der stelling, 
voor zooverre dit één aansluitend geheel uit
maakt , onde r éénhoofdig bevel moet kom en en 

dat de sector- en groepscommandanten in hunne 
functie als zoodanig gehandhaafd blijven. 

Wanneer twéé of meer groepen of wel ge
deelten van groepen, bij de bedreiging of bij 
den ·aanval betrokken zijn, moet, voor zoover 
mogelijk, het geheele bedreigde of aangevallen 
gedeelte gesteld worden onder bevel van een 
commandant , hooger of ouder in rang dan de 
betrokken sector- en groepscommandanten . 
Bedoelde commandant voert dan den naam van 
brigade- of di visiecommandant, met zoodanige 
nadere aanduiding der brigade of divisie als 
noodig zal zijn om verwarring ten opzichte 
van andere bdgades of divisiën te voorkomen. 

I s slechts één groep bij de bedreiging of 
den aanval betrokken , en is de commandant 
van de, ter versterking aan de groep toege
voegde. troepeumacht, hooger of ouder in rang 
dan de groepscommandant, dan blijft deze 
laatste belast met de uitoefening van alle 
fun ctiën aan het groepscommando verbonden, 
met inachtnem ing van de bevelen en de aan
wijzingen hem door den hoogeren of ouderen · 
commandant te geven. Laatstgenoemde com
mandant voert alsdan den naam van brigade
commandant , met eene nadere aanduiding der 
brigade, als hierboven bedoeld. 

Wordt een aangevallen gedeelte der stelling 
van de verbinding met den stellingcomman
dant afgesneden, vóór dat deze de gezags
verhouding heeft kunnen regelen , dan hande · 
!en de commandanten in het afgesneden ge
deelte der stelling, desvereischt, naar boven • 
staande begin selen. 

Ons bekend , 
De lYfinister van 001·/og, 

(get.) H. ÜOLIJ :!i. 

De Minüter van 111 arine, 
(get.) J. W EI( THOLT. 

15 Augustus 1911. BH:SLUIT, tot vaststelling 
van het tijdstip waarop de Regeling van 
de bevordering, het ontslag en het op 
non-activiteit stellen van de Europeesche 
offi cieren, behoorende tot de Nederlandsch
lndische landmacht, vastgesteld bij het 
besluit van den 8sten September 1910 
(Staatsblad Lo. 278), in werking treedt. 
S. 278. 

W1J W1Lll.EL111.NA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen :Minister van 
Koloniën van 12 Augustus 1911, Afdeeling C, 
2de Bureau, no. l ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Te bepalen dat de bij ons besluit van 8 Sep

t ember 1910, no. 39 , vastgestelde Regeling 
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van de bevordering, het ontslag en het op 
non-activiteit stellen van de Europeesche offi
cieren, behoorende tot de N ederlandsch-Indische 
landmacht (Nederlandsch Staatsblad 1910, n°. 
278, Indisch Staatsblad 1910, n°. 692) in wer
king treedt op 1 October 1911. 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk zal wor
den geplaatst in het Staatsblad en waarvan 
afschrift zal wo~den gezonden aan Onzen Mi
nister van Oorlog en aan den Raad van State. 

H et L oo, den 16den Augustus 1911. 
(qet. ) WILHELMINA. 

De Minister van Koloniën, 
(get. ) DE WAAL MA LEFIJT. 

(Ui tge_q. 6 Sept. 1911.) 

16 Augustus 1911. BESLUIT, tot wijziging van 
de, bij Koninklijk besluit van 16 Septem
ber 1869 (Staatsblad n°. 1()0), vastgestelde 
lijst van vestingwerken, voor zooveel be
treft de Vesting Brielle en de kustbatterij 
aan den mond van de haven, alsmede tot 
wijziging van de, bij Koninklijk besluit 
van 28 Maart 1903 (Staatsblad n°. 93) vast
gestelde lijst , betreffende de Vesting Helle
·voetsluis. S. 279. 

W IJ WILHELMINA , ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog van 18 Mei 1911, Kabinet, Litt. Z38 ; 

Gelet op de artikelen 3, 4 en 6 der W et 
van 21 December 1863 (Staatsblan n°. 128); 

Gelet op de Koninklijke besluiten van 16 
September 1869 (Staatsblad n°. 100) en van 28 
Maart 1903 (Staatsblad n°. 93); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
?,O Juni 1911, n°. 23); 

Ge:1, ien het nader rapport van Onzen voor-

noemden Ministe r van 11 Augustus 1911, Ka
binet, Litt. IJ63; 

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

besluit van 16 September 1869 (Staatsblad n°. 
100), voor zoover betreft de vesting Brielle 
en de kustbatterij Randen mond van de haven, 
en de lijst, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 28 Maart 1903 (Staatsblad n°. 93), betref
fende de vesting Hellevoetsluis, worden ver
vangeu door de bij dit besluit behoorende lijst. 

2. Op de in de laatste kolom van de bij 
dit besluit behoorende lijst aangeduide per
ceelen, ofschoon zij binnen een verboden kring 
liggen , is de Wet van 21 December 1863 
(Staatsblad n°. 1?8) niet van toepassinir. 

3 . De dag van het in werki ng komen van 
dit besluit wordt mede vastgesteld als het 
tijdstip, waarop do verbodsbepalingen der Wet 
van 21 December 1863 (Staatsblad n°. 128) be
ginnen of ophouden toepasselijk te ûjn op de 
perceelen , welke binnen of buiten de verbo
den kringen komen te liggen, ten gevolge van 
de uitgevoerde veranderingen van de Vesting 
Brielle. 

4. Dit besluit, met de daarbij behoorende 
lijst, komt in werking op den tweeden dag na 
de dagteekening van het Staatsblad, waarin 
het 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 
worden gezonden aan den Raad van State . 

H et Loo, den 16den Augustus 1911. 

(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Oorlo_q, (get.) H . ÜOLTJ N. 

(Uit_qe_q. 12 Sept. 1911.) 



Gemeente 
of gemeenten , 

waarin het 
vestingwerk en 

de verboden 
k ringen liggen. 

H, l/evoets/uis, 
Nieuw-H elvoet . 

V estingwerken of gedeelten van vesting
werken, behoorend e tot : 

de eerste klasse. 

De vesting H elle1:oel
_.7,,.;s. 

L LTS T. 

Perceelen of gedeelten van perceelen, 
binnen een verboden kring liggende , 

ten aanzien van welke de wet 
niet van toepassing is. 

D e pe reeelen of perceelsgedeelten gelegen ten N oord
oosten en ten Oosten van de Vesting, buiten de grens
lijn , gevormd door de aaneenschakeling van : 

de lijn, getrokken op een afstand van 260 M. ten 
Oosten van en evenwijdig aan d 'l as van den straat 
weg van H ellevoetsluis naar Brielle; 

het ve rlengJ e in N oordelijke richting van de grens
lijn t usschen den militairen L andgrond P.n de per
ceelen, kadastraal gemeente H ellevoetslu is, sectie B, 
nos. 427, 434 en 1, en die grenslijn zelve ; 

de g renslijn tusschen den militairen Landsgrond en 
de perceel en, kadastraal gemeente Hellevoetsluis, sec
tie B, nos. 648, 688 en 684, en het verlengde in Ooste
lijke richting van het Zuidelijk gedeelte dier grens
lijn ; 

den kleinen verboden kring : 
den Oostelijken boord van het kanaal van V oorne 

met de daa rin gelegen schutslui s; 
den Oostelijken boord van de Koopvaardijhaven : 
het verlengde v:.n dien boord ; en 
den Noo rdelijken oever van het Haringvliet. 

1 -----------;------------,-----~-----',-------~-- --~-------~-- --------------
Brielle , 

ders, 
hoorn , 
·voorne, 
htwg. 

Vierpol
Nieuwen

Oost
R ozen-

De vesting Brielle en 
<I e ku2tbatterij aan 
den mond van de 
hnven. 

1 

Behoort bij het Koninklijk Besluit van 16 Augustus 1911 (Staatsblad n°. 279). 

1°. de pe rceelen , gelegen op den rechteroever van 
de Nieuu·e M aas; 

2°. de perceelen , gelegen ten Oosten en ten Zuiden 
van de V esting, buiten de g renslijn , gevormd door 
de aaneenschakeling van : 

de grens tusschen de gemeenten B rielle en Vier
polders; 

de Zuidelijke grPn zen van den militairen Lands
grond van de kustbatterij aan den mond van de haven 
en van den toegangsweg naar die batterij ; 

de Oostelijke en Zuidelijke grenzen van de militaire 
L andsgronden van de V esting Brielle; en 

de Oostelijke grens van den straatweg van B,·ielle 
naar Hellevoet.slu is, kadastraal gemeente Brielle, sectie 
A , n•. 249 en ongenummerd, gemeente Oostvoorne, 
sectie 0, ongenummerd, en gemeente Nieuwenhoorn, 
sectie A , ongenummerd. 

Mij bekend, 
De Ministe,· van Oorlog , (get. ) H . COLIJ N . 

..... 
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16 Augitstus 1911. BESLUIT, bevelende de 
plaatsing in het · Staatsblad van de op 
8 Mei 1911 tusschen Nederland en China 
gesloten consulaire overeenkomst. S. 280. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien de te Peking op 8 Mei 1911 tusschen 
Nederland en China gesloten consulaire over
eenkomst niet betrekking tot de Nederlandsche 
bezittingen en koloniën, waarvan een afdruk 
met vertaling bij dit besluit is gevoegd; 

Gezien de mede te Peking op denzelfden 
datum tusschen de onderteekenaars van be
doelde overeenkomst gewisselde brieven, waar
van eveneens een afdruk met vertaling bij dit 
besluit is gevoegd ; 

Overwegende dat de uitwisseling der akten 
van bekrachtiging van gezegde consulaire 
overeenkomst op 28 Juli 1911 te 's Gravenhage 
heeft plaats gehad ; 

IJp de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 12den Augus
tus 1911, Directie van het Protocol, n•. 16;!29 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de bekendmaking van bedoeld verdrag en 

brieven met de vertaling (1) daarvan te bevelen 
door de plaatsing van dit besluit in het 
Staatsblad. 

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

Het Loo, den 16den Augustus 1911. 
(qet .) WIL HELM INA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken , 
(qet. ) R. DE MAREES VAN SwINDEREN. 

(Uitgeg. 30 Aitg. 1911.) 

VERTALING. 

CONSULAIRE OVEREENKOMST tus 
schen N ederland en China met betrekking 
tot de Nederlandsche bezittingen en ko
loniën. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlan 
den en Zijne Majesteit de Keizer van China, 

het wenschelijk oordeelende dat, onafhanke
lijk van het verdrag van Handel en Scheep 
vaart tusschen N ederland en China, door eene 
afzonderlijke overeenkomst de rechten, ver 
plichtingen, bevoegdheden, voorrechten, vrij
stellingen en vrijdommen der Chineesche con
sulaire ambtenaren in de Nederlandsche be
zittingen of koloniën worden vastgesteld, 
hebben, ten einde de gezegde overeenkomst 

(1) Hierna is alleen de vertaling opgenomen . 

te sluiten, tot Hoogstderzelver Gevolmachtig
den benoemd, te weten : 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden: 
Jonkheer FRANS BirnLA ERTS VAN BL0K

LAND, ridder der orden van den Nederland
schen Leeuw en van Oranje-Nassau, ridder 
derde klasse van den eersten graad der orde 
van den Dubbelen Draak, Hoogderzelver Bui
tengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister 
bij Zijne Majesteit den Keizer van China; 

Zijne Majesteit de Keizer van China: 
Lou T,:;ENG T sIA.NG, ridder derde klasse 

van den tweeden graad der Orde van den 
Dubbelen Draak, Ridder Groothuis der Orde 
van Oranje-Nassau en der Orde van Sint 
Stanislaus, Hoogstdeszelfs Buitengewoon Ge
zant en Gevolmachtigd Minister bij Hare 
Majesteit de Koningin der Nederlanden, 

die, na wederkeerige mededeeling hunner 
volmachten, welke in goeden en behoorlijken 
vorm zijn bevonden, omtrent de volgende arti
kelen zijn overeengekomen : 

Art. 1 . De Consuls-Generaal, Consuls, Vice• 
Consuls en Consulaire Agenten van China 
worden toegelaten in alle havens van de over
zeesche bezittingen of koloniën der N ederlan
den, waar ambtenaren van denzelfden rang 
van andere vreemde mogendheden gevestigd 
zijn of zullen zijn. 

2 . De Consuls-Generaal, Consuls, Vice-Con
suls en Consulaire Agenten van China worden 
beschouwd als handelsagenten, ter bescher· 
ming van deu handel hunner landP-enooten in 
hun consulair ressort . 

Zij z ullen verblijf houden in de havens van 
de overzeesche bezittingen of koloniën der 
N ederlanden, aangeduid in hunne commissie 
en zijn zoowel aan de burgerlijke als aan de 
strafwetten van die bezittingen of koloniën 
onderworpen behouder:s de uitzonderingen, 
welke deze overeenkomst te hunnen gunste 
vaststelt. 

3. Alvorens tot de uitoefen ing hunner werk
zaamheden te worden toegelaten en in het 
genot te worden gesteld van alle bevoegdhe
den, voorrechten, vrijstellingen en vrijdommen, 
welke daaraan ve rbonden û jn , moeten de Con• 
sols-Generaal, Consuls , Vice-Consuls en Con
sulaire Agenten aan de Regeering van Hare 
Majesteit de Koningin der Nederlanden eene 
commiss ie o,·erleggen, houdende aanwijzing 
van hun consulair ressort en de plaats hunner 
vestiging. 

.Het Gouvernement van de bezitting of van 
de kolonie reikt hun zonder eenige kosten 
hei behoorlijk medeonderteekende exequatur 
uit voor de uitoefeniLg van hun ambt ver-
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eischt ; en op ve rtoon van dat stuk, hebben 
de gezegde consulaire ambtenaren van allen 
rang, recht op de bescherming der Regeering 
en op den bijstand der plaatselijke overheden 
ter verzekering van de v rij e uitoefening hun
ner werkzaamheden . 

De Regeering der Koningin behoudt zich 
de bevoegdheid voor het exequatur weder in 
te trekken of door den Gouverneur van de 
bezitting of van de kolonie te doen intrekken, 
onder opgave der redenen van dien maatregel. 

In geval van overlijden, verhindering of af
wezigheid der Consuls-Generaal, Consuls, Vice
Consuls en Consulaire Agenten worden de 
L eerling-Consuls, K anseliers of Secretarissen, 
nadat hun officieel karakter is ter kennis ge 
bracht van en goedgekeurd door de bevoegde 
overheid, van rechtswege toegelaten om tijde
lijk de zaken der onderscheiden posten waar 
t e nemen ; zij genieten gedurende den ganschen 
duur van deze tijdelijke waarneming, voor zoo
verre hunne hoedanigheid van niet-handeldrij
vend vreemdel ing het toelaat, overeenkomstig 
artikel 16 alle rechten, bevoegdheden, voor
rechtan, v rij stellingen en vrijdommen , welke 
aan de titularissen zijn toegestaan. 

4 . De Consuls-Generaal, Consuls, Vice-Con
suls en Consulaire Agenten zijn gerechtigd bo
ven de buitendeu r hunner woning een schild 
met het wapen hunner Regeering te plaatsen met 
het opschrift : Con~ulaat-Generaal , Consulaat 
Vice-Consulaat of Consulair Agentschap va~ 
Ch ina. 

H et staat vast, dat dit uitwendig teeken 
nimmer kan worden aangemerkt als gevende 
het jus asyli , noch als kunnende de woning 
en hare bewoners onttrekken aan de vervol
gin·g der plaatselijke justitie. 

5 . H et staa t vast , dat de archieven en be
scheiden betreffende de consulaire zaken tegen 
elk onderzoek beschermd zijn en dat geen over
heid of amhtenaa r de bevoegdheid heeft, die op 
eenigerhande wijze of onder eenig voorwend
sel te onderzoeken, in beslag te nemen of daar
van inzage te hebben. 

6 . De Con suls-Generaal, Consuls, Vi ce-Con
suls, en Consulaire Agenten hebben geenerlei 
diplomatiek karakter. 

Geerie aanvrnge kan tot de N ederlandsche 
Regeering gerich t worden dan door tusschen
komst van den diplomatieken agent, geaccre
diteerd te 's Gravenhage. 

In spoedeischende gevallen kunnen de Con
suls Generaal , Consuls, Vice-Consuls of Con
sulaire Agenten zich rechtstreeks wenden tot 
den Gouverneur van de kolonie of van de 
bezitting, met aantooning van het spoed-

eischende der zaak en met uiteenzetting der 
redenen, waarom de aanvrage niet aan de 
ondergeschikte overheden kan worden gedaan, 
of wel met aaotooning dat de vroegere aan
vragen, aan deze overheden gedaan, zonder 
gevolg zijn gebleven. 

7 . De Consuls-Generaal en de Consuls kun
nen consulaire agenten benoemen in de ha
vens venneld ia artikel 1. 

Deze consulaire agenten kunnen zonder on
derscheid zijn Uhineesche of N ederlandsche 
onderdanen of onderdanen van elk ander land, 
die gevestigd zijn of volgens de bepalingen der 
plaatselijke wetten kunnen worden toegelaten 
tot het zich vestigen in de haven, waar de con
sulair agent wordt aangesteld. Deze ronsu
laire &genten, wier benoeming onderworpen is 
aan de goedkeuring van den Gouverneur der 
bezitting of kolonie, worden voorzien van eene 
aanstelling, afgegeven door den Consul, onder 
wiens bevelen zij werkzaam zullen zijn. 

De Gouverneur der bezitting of kolonie kan, 
in elk geval, de hierbovenbedoelde goedkeu
ring aan de consulaire agenten ontnemen, on
der mededeeling der redenen van zoodan igen 
maatregel aan den Consul-Generaal of Consul. 

8 . Het paspoort, door de consulaire ambte
naren afgegeven of voor gezien geteekend, 
ontslaat geenszins den drager van de verplich
ting om zich te voorzien van alle stukken, 
gevorderd àoor de plaatselijke wetten of re
glementen tot het reizen of zich ves tigen in 
de bezittingen of koloniën en verkort in gee
nen deele de uitoefening van het recht, hetwelk 
het Gouvernement van de bezitting o f kolonie 
bezit, om het ve rblijf aldaar te ontzeggen of 
de ve rwijdering van daar te bevelen van iede
ren persoon, voorzien van een paspoort . 

9 . Alle werkzaamheden betreffende de ber
g ing der Chineesche schepen, welke op de 
kusten van een der bezittingen of koloniën 
van Nederland hebben schipbreuk geleden, 
worden geleid door de Consuls-Generaal, Con
suls, Vice-Consuls of Consulaire Agenten van 
China. 

De tusschenkomst der plaatselijke overhe
den geschiedt slechts om de orde te handha
ve11, om te waken voor de belangen der ber
gers, wanneer deze niet behooren tot de be
manning van de verongelukte schepen, en om 
de uitvoering te verzekeren der voorschriften, 
welke met betrek king tot den in- en uitvoer 
der geredde goederen moeten worden in acht 
genomen. 

Bij afwezigheid en tot de komst de Con
suls-Generaal, Consuls, Vice-Consuls of Con
sulaire Agenten nemen :le plaatselijke over-
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heden overigens alle maatregelen, noodig voor 
de bescherming der personen en het behoud 
der goederen. 

Daarenboven wordt overeengekomen, dat de 
geredde goederen aan geenerlei in- en uit
gaande rechten onderworpen zijn, tenzij zij 
tot het binnenlandsch vmbruik worden toe
gelaten. 

t 0. De Consuls-Generaal, Consuls, Vice
Consuls en Consulaire Agenten kunnen de 
hulp der plaatselijke overheid inroepen tot 
het aanhouden, gevangen nemen en in verze• 
kerde bewaring bourlen van de deserteurs der 
Chineesche koopvaardij- of oorlogsschepen. 

Te dien einde richten zij de opvraag dier 
deserteurs schriftelijk tot de bevoegde over
heid, en indien het bewijs geleverd wordt 
door de scheepsregisters, de monsterrollen of 
door elk ander authentiek stuk, dat de opge
eischte personen deel uitmaakten van de be
manning, kan de uitlevering der deserteurs 
hun niet geweigerd worden, tenzij de betrok
ken persoon Nederlandsch onderdaan is. 

De plaatselijke overheid is gehouden alle 
middelen in haar macht aan te wenden voor 
de aanhouding der deserteurs. Na hunne aan
houding worden deze ter beschikking gesteld 
van de gezegde consulaire ambtenaren en kun
nen ten verzoeke en op kosten van degenen, 
die hen opeischen, vastgehouden worden, om 
vervolgens teruggezonden te worden aan boord 
van de schepen, waartoe zij behooren, of aan 
boord van een ander schip van dezelfde natie. 
Indien deze deserteurs echter binnen v ier 
maanden, te rekenen van den dag hunner 
aanhouding niet teruggezonden zijn, worden 
ZlJ m vrijheid gesteld en kunnen zij om de
zelfde reden niet meer aangehouden worden. 

Het staat echter vast dat de uitlevering 
van den deserteur, die eenig strafbaar feit 
mocht hebben gepleegd, wordt uitgesteld tot
dat de betrokken rechtbank van de bezittin
gen, van de koloniën of van het moederland 
vonnis heeft geveld en dit t en uitvoer ge
legd zij. 

t 1. Tenzij tusschen de reeders, inladers en 
assuradeuren het tegendeel bedongen is, wor
den alle averijen aan de Chineesche schepen 
op zee overkomen, onverschillig of het schip 
vrijwillig of uit nood de haven binnenloopt, 
door dé Consuls-Generaal, Consuls, Vice-Con
suls of Consulaire Agenten van China gere
geld. 

Indien echter de consulaire ambtenaar eenig 
belang beeft bij he_t schip of de lading, of 
indien hij er agent van is of indien onder
danen van Nederland of onderdanen of bur-

gers eener derde natie bij gezegde averijen 
mochten betrokken zijn en partijen het niet 
in der minne eens kunnen wordec, is er van 
rechtswege beroep op de bevoegde plaatse
lijke overheid. 

12. Wanneer een Chineesch onderdaan in 
de be~ittingen of in de koloniën der Neder
landen komt te overlijden zonder bekende 
erfgenamen of uiterste wiluitvoerders, gevfln 
de Nederlandsche overheden, die krachtens 
de wetten of verordeningen van de bezitting 
of van de kolonie met het beheer van den 
boedel zijn belast, daarvan onmiddellijk kennis 
aan de cunsulaire ambtenaren van China, ten 
einde de noodige mededeelingen aan de be
langhebbenden te doen geworden ; deze moe
teó ·van hun kant dezelfde mededeelingen doen 
aan gezegde overheden, wanneer zij het eerst 
onderricht zijn. 

De· bevoegde plaatselijke overheid vult het 
gezegde bericht aan door in behoorlijken 
vorm en kosteloos eene expeditie vand e akte 
van overlijden af te geven. 

t 3. De Consuls-Generaal, Consuls, Vice
Consuls en Consulaire Agenten van China 
hebben het recht in hunne kanselarijen, in~ 
hunne particuliere won ing, in die van de be· 
langhebbende onderdanen van hun land of aan 
boord van de schepen van hun land, de ver
klaringen te ontvangen der sch ippers en der 
bemanning van de schepen van hun land, der 
zich aan boord bevindende passagiers en van 
ieder ander onderdaan van hun land. 

14. De Consuls-Generaal, Consuls, Vice
Consuls of Consulaire Agenten van China 
zijn uitsluitend belast met de h and having der 
inwendige tucht aan boord der koopvaardij
schepeu hunner natie. 

Zij alleen zijn bevoegd kennis te uemen 
van alle geschillen welke zich op zee hebben 
voorgedaan of in de ha vena voordoen tusechen 
den sch ippllr, de officieren en de leden der 
bemanning, met inbegriµ van die, welke be
trekking hebben op de regeling der gage en 
de uitvoering der wederzijds aangegane ver
bintenissen. 

D e rechtbanken of andere overheden der 
bezitting of kolonie mogen zich uit geenerlei 
hoofde in die geschillen mengen, tenzij deze 
van dien aard mochten zijn, dat de rust en 
openbare orde aan den wal of in de haven 
daardoor mocht worden ve rstoord, of dat per
sonen, niet tot de bemanning behoorende, 
daarin mochten betrokken zijn, of wel dat de 
Consuls-Generaal, Consuls, V ice-Consuls en 
Consulaire Agenten den bijstand van gezegde 
overheden mochten inroepen om hunne uit-
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spraken ten uitvoer te leggen of het gezag 
daarvan te handhaven. 

15. Voor zoover in China dezelfde gunsten 
wederkeerig aan de Consuls-Generaal, Consuls, 
Vice-Consuls en Consulaire Agenten vun Ne
derland worden toegestaan, zijn de Cunsuls
Generaal, Consuls, Vice-Consuls en Consulaire 
Agenten van China, die geen handel uitoefe
nen noch eene betrekking of beroep hebben 
behalve hun consulaire betrekking, vrijgesteld 
van alle militaire diensten, militaire rcquisi
tiën of inkwartiering, of van heffingen, in de 
plaats tredend Yan den militairen dienst of 
van de personeele belasting, alsmede van 
alle ulgemeene en gemeentelijke belastingen 
van personeelen aard, tenzij zij Nederlandsche 
onderdanen zijn. Deze vrijdom kan zich nim
mer uitstrekken tot de in- en uitgaanèle rech
ten of andere indirecte of reëele belastingen . 

De Consuls-Generaal, Consuls, Vice-Consuls 
en Consulaire Agenten, die geen Nederland
sche onderdanen zijn, worden, zelfs indien 
het eerste lid van dit artikel niet op hen toe
passelijk is, vrijgesteld van alle militaire 
diensten, militaire requisitiën en van alle hef
fingen, welke in de plaats treden van den 
militairen dienst, voor zooverre in China het• 
zelfde voorrecht wordt toegekend aan de Con
suls-Generaal, Consuls, Vice-Consuls en Con
sulaire Agenten der Nederlanden. 

De Consuls-Generaal, Consuls, Vice-Consuls 
en Consulaire Agenten, onderdanen der Ne
derlanden, die vergunning bekomen hebben 
tot het uitoefenen eener consulaire betrekking, 
hun door de Chineesche Regeering opgedra
gen, zijn gehouden alle rechten en belastingen 
van welken aard ook te voldoen. 

16. De Consuls-Generaál, Consuls, Vice
Consuls en Consulaire Agenten, alsmede de 
Leerling-Consuls, de Kanseliers en de Secre
tarissen van China genieten in de bezittingen 
en koloniën der Nederlanden alle andere be
voegdheden, voorrechten, vrijstellingen en vrij
dommen, welke worden of in het vervolg 
zullen worden toegestaan aan de agenten van 
gelijken rang van de meest begunstigde natie. 

17. Deze overeenkomst wordt gesloten voor 
den tijd van vijf jaar en treedt in werking te 
rekenen van at' de vierde maand na de uit
wisseling der akten van bekrachtiging, welke 
te 's Gravenhage zal plaats hebben binnen 
vier maanden IJa het onderteekenen der over
eenkomst of zoo mogelijk vroeger. 

Tenzij eene der beide contracteerende Hooge 
Partijen, ten minste één jaar vóór dezen ter
mijn, aan de andere haar \'Oornemen heeft te 
kennen gegeven om de werking er van te 

doen ophouden, zal de overeenkomst geduren
de één jaar van kracht blijven, te rekenen van 
bare opzegging door eene der contracteerende 
Hooge Partijen . 

Ten blijke waarvan de wederzijdsche ge
volmachtigden deze overeenkomst hel:>ben on
derteekend en met hunne wapens bezegeld. 

Gedaan te Peking den achtsten dag van de 
maand Mei negentienhonderd en elf, overeen
komende met den tienden dag van de vierde 
maand van het derde jaar Chouen-Tong. 

(get.) .8EELAERTS VAN BLOKLAND. 

Lou TsENG TsIANG. 

VERTALING. 
Peking, 8 Mei 1911. 

Mijnheer de J,J inisfer, 

De Consulaire conventie, die wij heden ge
teekend hebben, spreekt op verschillende 
plaatsen van "Chineesche onderdanen" en van 
,,N ederlandsche on<lerdanen" . 

Ten gevolge der verschi llende wetgeving 
onzer beide landen in zak_e nationaliteit. zou
den deze uitdrukkingen aanleiding kunnen 
geven tot twijfel dien het beter schijnt ter
stond uit te sluiten. Te dien einde heb ik de 
eer Uwer Excellentie voor te stellen weder 
zijds vast te stellen dat, voor de toepassing 
dezer conventie, die geen ander doel beeft 
dan de vaststelling der rechten, verplichtingen 
enz. vau de chineesche consulaire ambtenaren 
in de Nederlandsche bezittingen of koloniën, 
twijfel waartoe deze beide uitdrukkingen aan
leiding mochten geven, in de Nederlandsche 
bezittiniten en koloniën beslist zal worden 
overeenkomstig de wetgeving in die beûttin
gen of koloniën van kracht. 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik , 
Mijnheer de Minister, om U de verzekering 
mijner hoogachting ter hernieuwen. 

(get. ) BEELAERTS VAN BLOKLA D. 

Zijne1· Excellentie 
den Heer Lou T SENG TsIANG , Buitenge

woon Gezant en Gevolma ,·htigd .lf iniste,· 
van Zijne .11 ajesteit den Keizer van China 
bij Hare ,lf ajesteit de Koningin der Ne
derlanden, tijdelijk te Peki11g. 

VERTALING. W.A.l WU PU. 
PEKING. 

Peking, 8 Mei 1911. 

Jlijnheer de Minister, . 
In antwoord op Uwer .H:xcellentie's nota 

van heden heb ik de eer Haar mede te dee
len dat ik gemachtigd ben met Haar vast te 
stellen dat, wanneer het de toepassing geldt 
dAr consulaire conventie die wij heden ge 
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teekend hebben en die geen ander doel heeft 
dan het vaststellen der rechten , verplichtin 
gen, enz. van de Chine,ische consulaire amb
tenaren in de N ederl andsche bezittingen of 
koloniën , twijfel waa rtoe de uitdrukkingen 
" Chineesche onderdanen" en "N ederlandsche 
onderdanen" aanleiding mochten geven , in de 
N ederlandsche bezittingen en kol oniëu beslist 
zal worden overeenkomstig de wetgeving in 
die bezit tingen of koloniën van kracht . 

Ik m aak van deze gelegenheid gebruik, 
Mijnheer de Ministe r, om U de verzekering 
mijuc r hoogach t ing te hern ieuwen. 

(get .) L ou TsK a Tsu .Na . 
Z ijner E xcellentie 

den Heer Jhr. Biu :LAERT~ VAN B LOKLAND, 

B uitengewoo,i Gezant en Gei-olmitchtigd 
Minister van Hare Majestei t de K oningin 
der Nederlanden. 

17 Augustus 1911. BESLUIT, nopens het beroep 
van N . J. SMIT te Scheveningen, tegen de 
uitEpraak var: den Directeur der directe be
lastingen , invoèrrechten en accijnzen te Rot
ferda1n in zake personeele belasting, . S. 281. 

WrJ WILHELMI A., ENZ. 

Beschi kkende op het beroep, ingesteld door 
N. J. s ~111' te Scheveningen, tegen de uit
spraak van den Directeur der d irecte belas
tingen, invoerrechten en accij nzen te R oller• 
dam van 3 A.pril 1911, op zijne aangifte tot 
h et bekomen van ontheffing van personeele 
belasting over 1910, wegens het perceel Gevers 
Deijnootplein ongenummerd te Scheveningen, 
dat bij b eeft verlaten ; 

Den Haad van State, afdeeling voor de ge· 
schillen van bestuur, geb oord , ad vies van 6 

Juli 1911, n°. 155 ; 
Op de voordr~cht van Onzen Minister van 

Financië n van den 11 A.ugustus 1911, n°. 6, 
afdeeling Directe Belastingen ; 

Overwegende, dat, nadat de ontheffing op 
24 October 1910 was aangevraagd, de Direc 
teur bij uitspraak van 3 April 1911 de ge
vraagde o ntheffing h eeft g e weige rd uit o ve r
weging, dat binnen 6 weken na de ontruiming 
van het perceel Gevers D eijnootplein te Scheve· 
11ingen een ander perceel, zijnde eene achter 
kame r van het pand Boekh orsts traat n°. 6, te 
's Gravenhage, is in gebruik genomen, zoodat 
artikel 63, § 1, der wet niet van toepassing is; 

dat van de uitspraak des Directeurs N . J. 
SMIT bij Ons in beroep is gekomen , daarbij 
aan voerende, dat bij bij zijnen zwager , wonende 
Boekhorststraat n°. 6, wel eenige tuinstoelen 
he.eft mogen bergen, maar nimmer van hem 
eene kamer in onderhuur h eeft gehad ; 

Overwegende, dat volgens artikel 63, § 1, 
der wet tot regeling van de perso:10ele belas
ting aan den gebruike r van een perceel, die 
dit verlaat , zonder eenige roerende goederen 
daarin achter te laten , ontheffing kan worden 
verleend van zijn aanslag naar de ee rste drie 
grondslagen o,er de maanden van het jaar, 
die tijdens het verlaten van het perceel nog 
niet zijn ingetreden , onder voorwaarde, dat 
hij niet binn en 6 weken daarna een ander of 
hetzelfde perceel iD gebruik neemt; 

dat appellant geacht moet worden aan deze 
voorwaarde te beLben voldaan ; 

dat toch de omstand igheid, dat een gedeelte 
van h et mobilair, na het ve rl aten van het per
ceel te S cheveningen op 30 September 1910, is 
geborgen in eene achterka me r der woning van 
appell ants z wager in de Boekhorststraat te 
's Gravenhage, redelijkerwij ze niet kan worden 
aangemerkt als h et in gebruik nemen van een 
perceel in den zin der wet; 

dat wel is waar een geringe vergoeding daar
voor wordt betaald doch dat niet kan gezegd 
worden , dat daardoor de appell ant de beschik
king over die kamer gekregen, en zijn zwager 
de beschikking daa rover ve rlo ren zou hebben ; 
dat bo_vend ien niet i geb!P.ken van het bestaan 
van eene huurovereenkomst of van eenige 
andere betrekki ng tusschen beide personen, 
waardoor appell ant het beschikkingsrecht of de 
feitelijke besch ikking heeft gekreg~n over meer
genoemde ach terk amer , en waaruit dus zou 
kunne!l worden besloten, dat hij d e gebruiker 
is geworden , in den zin der wet , ~an een ander 
perceel ; 

dat de gev rnagdo ontheffing alsnog behoort 
te worden verl eend ; 

Gezien de wet tot regeling der personeele 
belasting ; 

Hebben goedgevonden en ve rstaan : 
Met vernietiging van de bestreden uitspraak 

aan den apvelhrnt over de maanden October , 
November en December 1910 ontheffing te ver
leenen van personeele belasting naar den eersten, 
d en tweed en en de n d orden grondslag , tot een 
bedrag van f 64,63 in hoofd som en opcenten . 

Onze Minister van .Financië n is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
bla d en te gelijk met zijn rapport in de Staats
courant zal worden geplaatst, en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Kaad van 
State, afdeeling voor de geschillen van bestuur. 

H et Loo, den 17den Augustus l!lll. 
(ge l. ) W I L H E L ?il I ~ A. 

De Minister van Fi11ancië,1, (qel.) KOLKMAN, 

(Ui tgeg. 6 Sept. 1911.) 
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17 .4 i.gustus 1911. BESLUIT, tot aanvulling 
en wijziging van het Koninklijk besluit 
van den 3den Januari 1898 (Staatsblad 
no. 1), houdende voorschriften ter uitvoe
ring van de artikelen 748 en 766 van het 
Wetboek van Koophandel, zooals deze 
luiden ingevolge de wet van 2 Mei 1897 
(Staatsblad n°. 140). S. 282. 

WIJ WILHE:L¼IN A, 1rnz. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van den lsten Juli 1911, lste Afdee
ling C, n°. 66ö ; 

Overwegende, dat aanvulling en wijziging 
wenschelijk is van den algemeenen maatregel 
van bestuur, vastgesteld bij het Koninklijk 
besluit van den 3den Januari 1898 (Staatsblad 
n°. 1); 

Den Raad van State gehoord (advies van 1 
Augustus 1911, n°. 14) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 14den Augustus 
1911, lsle Afdeeling C, n°. 634 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. I. In artikel 1 A van het on inklijk 

besluit van den 3den Januari 1898 (Staatsblad 
n°. 1) vervallen telkens de woorden: ,.achter
eenvolgende werkdagen" en wordt aan het 
slot een nieuw lid toegevoegd, luidende als 
volgt: 
· ,.De laad-, los- of ligdag vangt aan te zes 

uur des voormiddags en eindigt te tien uur 
des namiddags. Indien het laden of lossen 
van een schip of vaartuig geschiedt in het 
tijdvak tusschen tien uur des namiddags en 
zes uur des voormiddags, dan wordt dat tijd
vak als een afzonderlijke laad-, los- of ligdag 
aangemerkt. De laad- of losdagen moeten 
vallen binnen een gelijk aantal achtereenvol
gende werkdagen. Elke aangevangen laad-, 
los- of ligdag wordt voor een geheelen dag 
berekend". 

In Artikel 1 B, 2de lid , vervall en de woor
den: ,.en wordt elke aangevangen dag voor 

een geheelen dag" , 
Art. Il. Artikel 2 van het Koninklijk be

sluit van den 3den Januari 1898 (Staatsblad 
n°. 1) wordt gelezen als volgt : 

,.Voor de bereken ing van het aantal laad
en losdagen en het bedrag van het overlig
geld in het vorige artikel bedoeld, wordt de 
inhoud der schepen en vaartuigen bepaald 
volgens het Koninklijk besiuit van 20 Juli 
1899 (Staatsblad n°. 164), zooals dat is gewij
zigd bij Koninklijk besluit van 4 April 1910 
(Staatsblad n°. 94), met dien verstande, dat 
het aantal der M3 inhoud wordt ondersteld 

l 911. 

gelijk te zijn aan het aantal der tonnen laad
vermogen van 1000 K,G," 

Onze Minister . van Justitie is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsbl{l(l zal worden geplaatst en waarvan 

1 afschrift zal worden gezond•m aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 17den Augustus 1911. 
(get.) WILHELMINA. 

De Min, van J ustitie, (git.) E. R. H. REGOUT. 

(Uitgeg. 29 Ai.g. 1911.) 

18 Au9ustus 1911. BESLUIT, ter vervanging, 
voor zooveel de consulaire ressorten in 
China betreft, van de bij Koninklijk be
sluit van 19 September 1872 (Staatsblad 
n°. 92) vastgestelde tarieven van gerechts
kosten door nieuwe. S. 283. 

WrJ WlLHJ!:LMlNA , E~z. 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Buitenlandsche Zaken en 
van Justitie, van den 4den April 1911, Eerste 
Afdeeling L.O. 6693, en van den llden April 
1911, Eerste afdeeling C no. 6'27; 

Overwegende, dat het noodig is, ter nadere 
uitvoering van artikel 28 der wet van 26 Juli 
1871 (Staatsblad n°. 91), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 7 Juni 1906 (Staatsbla,J n°. 203), 
de bij Koninklijk besluit van den 19den Sep
tember 1872 (Staatsblad n°. 92) vastgestelde 
tarieven van de gerechtskosten, zoo :n burger
lijke als in strafzaken, voor zooveel betreft de 
consulaire ressorten in China, te vervangen door 
nieuwe tarieven ; 

Den Raad van State gehoord (adv ies van 
den 6dcn Juni 1911, n°. 32) ; 

Gelet op het nader gemeenschappelijk rapport 
van Onze voormelde Ministers, van den 4den 
Augustus 1911, Eerste afdeeling n°. 12610, en 
van den 16den Augustus 1911, Eerste afdeeling 
C, n°. 619; 

Hebben goedgevonden en verstaan, gelijk 
Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Met intrekking van het bovengenoemd be
sluit, voor zooverre betreft de consulai re res 
sorten in China, voor die ressorten vast te 
stellen de navolgende tarieven van de gerechts
kosten , zoo in burgerlijke als in strafzaken. 

HOOFDSTUK I. 
T A RIEF VAN G~: RECBTSKOSTEN I N BUR· 

G"ERL TJK I': ZAKEN. 

TITEL I. 
Van de consulaire ambtenaren en van 

de griffiers. 

Art. 1. De consulai re ambtenaren kunnen 
21 
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ten laste der belan~hebbenden in reken ing brrn
gen voor alle vacatiën tot het verrichten der 
buitengerechtelijke handelingen, hun opgedra
gen bij artikel 35 der bovengenoemde wet, 
f 7.00. 

Indien onderscheidene der in het voormelde 
artikel aangeduide werkzaamheden betrekking 
hebben tot denzelfden persoon , boedel of zaak, 
en vatbaar zijn om op denzelfden dag te wor
den verricht, wordt daarvan ;;}echts ééne acte 
opgemaakt, en indien die werkzaamheden bin
nen den tijd van drie uren na den aanvang 
der vacatie zijn verricht, is daarvoor niet meer 
dan ééne vacatie verschuldigd. 

Ingeval die onderscheiden werkzaamheden 
meer tiJd dan drie uren vereischen, is voor 
iede r volgend uur of gedeelde daarvan verschul
digd/ 2.00, zonder dat echter in eenig geval de 
som van / 12.00 te boven gegaan kan worden. 

Voor alle vacatiën tot het verrichten der 
aan de consulaire ambtenaren bij de wet opge
dragen werkzaamheden bij verzegelingen, ont
zegelingen , boedelbeschrijvingen en boedel
scheidingen, kunnen zij in rekening brengen 
/ 10.00. . 

Indien de vacatie langer duurt dan drie 
uren, is hun voor ieder volgend uur of gedeelte 
daarvan bovendien verschuldigd/ 3.00, zonder 
dat echter meer dan / 20.00 op één dag mag 
worden berekend. 

2. Wanneer er door den consulairen amb
tenaar vacatieloon berekend wordt, is bij ver
plicht, op straffe van verbeurte van het hem 
to::komende loon , den duur van den besteden 
tijd of het bedrag van het berekende loon in 
de acte zelve uit te drukken. 

3 . Aan de griffiers is verschuldigd : 
a. Voor het opmaken van het proces-verbaal, 

bedoeld in art. 48, laatste lid. der wet van 25 
Juli 1871 (Staatsblad n°. 91), laatstelijk gewij
zigd bij de wet van 7 Juni 1905 (Staatsblad 
n•. 203), / 3.00. 

Dit reebt wordt voldaan door de partij die 
de verkla:ing aflegt. 

b. Voor de Ranteekening op het audien tie
blad van het in eene zaak op iedere terecht
zitting verhandelde, / 1.00. 

Dit recht wordt voldaan door iedere partij. 
Personen, welke een gelijk belang bij eene zaak 
hebben, worden slechts als ééne partij aange
merkt. 

Buiten het gfwal van art. 54, 2e lid, der wet 
van 25 Juli 1871 (8taalsulad n°. 91), laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 7 ,Juni 1905 (Staats
blad n°. 203), betaalt iedere partij aan den grif
fier voor de van hare conclusiën te houden 
aanteeken ing. / 2.50. 

c. W egens recht van redactie: 
1°. Van een interlocutoir of praeparatoir 

vonnis, van voorloopige beschikk ingen op 
requesten aan de consulaire ambtenaren of de 
consulaire rechtbanken, / 3.00. 

Onder praeparatoire vonnissen worden n iet 
begrepen eenvoudige uitstellen te r terechtzitting 
of het énkel verleenen van verstek. 

2°. Van een eindvonnis of beschikking op 
request, / 5,75. 

3°. Van een proces-verbaal van getnigenver-
boor: 

van één getuige, / 3.00; 
voor eiken getuige daarboven, / 1.25. 
4°. Van een proces-verbaal wegens het hooren 

op vraagpunten , / 5.75. 
5°. van alle processen-verbaal, welke door 

hen volgens de wet moeten worden opgemaakt, 
/ 3.75; met bepaling dat, indien zij meer dan 
1200 lettergrepen bevatten, voor elke 300 letter
grepen daar te boven is verschuldigd f 1.00. 

Dit recht wordt voldaan door de partij, welke 
de zaak vervolgt, of te wier verzoeke de ver-
richting h.eeft plaats gehad. . 

De rechten, vermeld onder a, b en c van d it 
artikel, zijn niet verschuldigd in rechtszaken, 
waarin de vordering slechts / 25.00 of minder 
bedraagt. 

d. van eedsafleggingen en andere verrich
tingen, die geen gevolg zijn van eenig rechts
geding en waarvan geene afzonderlijke acte of 
proces-verbaal wordt opgemaakt, wordt door 
den belanghebbende voor de aanteekening op 
het audientieblad voldaan / 2.00; indien daar
van eene afzonderlijke acte of proces-verbaal 
wordt opgemaakt. heeft er geene aanteekening 
op het audientieblad plaats. 

e. Voor het aanteekenen van eene ter kan
selarij van het consulaat overgebrachte acte 
of exploit.- in de gevallen waarin de wet dit 
vordert, mitsgaders van de afgifte van zoodanige 
acte of exploit eu van de processtukken,/1.00. 

f. In de gevallen waarin aan de consulaire 
ambtenaren het berekenen van een vacatieloon 
is toegestaan en waarbij de tegenwoordigheid 
van den griffier vereischt wordt, berekent deze 
voor de minuut der acte of ,an het proces
verbaal drie vij fden van het vacatieloon van 
den consulairen ambtenaar. 

Voor de minuut van elke andere akte of 
proces-verbaal, ter kanselarij van het consultaat 
verleden, en voor de in schrijving of overschrij
ving eener acte aldaar, berekent de griffier 
f 3.00, met bepaling dat, indien zij meer 
dan 1200 lettergrepen bevat, voor elke drie 
honderd lettergrepen daar te boven is ver
schuldigd f 1.00. 
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g. Voor oproepingen bij circulaire-brieven, 
per brief f 1. 

h. Voor het geven van inzage aan de belang
hebbenden van ter griffie neergelegde stukken 
of van in de openbare registers ingeschreven 
acten, f 1.25 voor ieder uur, de gedeelten voor 
een vol uur gerekend. 

i. Voor het nazoeken in het archief van 
stukken , waarvan geene grossen of afschriften 
worden aangevraagd, f 2.00 voor het aange
wezen jaar. 

Indien geen of meer dan één jaar is aange
wezen, /2.00 voor het eerste en f 1.00 voor ieder 
ander jaar, waarvan de nazoeking plaatst heeft . 

Voor het nazoeken van stukken gedurende 
het loopende jaar mag geene belooning ge
vorderd worden . 

k. Voor het in ontvang nemen, bewaren en 
weder afgeven van ter griffie overgebrachte 
gelden of geldswaarde hebbend papier, van 
sommen beneden de f 500 een half ten hon
derd, van het meerdere tot f 1000 een vierde 
ten honderd en van het bed rag boven de f 1000 
een achtste ten honderd in het jaar, met dien 
,erstande dat, zoo de gelden of het papier zes 
maanden of korter bewaard worden, de helft 
der \Jelooning verschuldigd is. 

l . V oor de legali satie van een of meer hand
teekeningen op dezelfde acte, f 1.00. 

ni. Voor protesten van non-acceptatie of 
non-betaling van wissels, orderbiljetten en 
dergelijke (copie en overschrijving op hot re
gister daaronder begrepen), f 8.75 en voor ac
ten VBll interven tie aan den voet der protes
ten, f 2.50. 

Voor iederen getuige bij een protest , .fl.25. 
4. Als schrijfloon van alle stukken, door de 

griffiers uitgegeven, wordt door hen in reke• 
ning gebracht voor elke bladzijde gewoon pa• 
pier, houdende 20 regels, elk van acht of tien 
lettergrepen of gedeelten daarvan, f 1.00. 

De gronden en motieven van de door par
tijen genomen conclusiën worden in de grosse 
en afschriften der vonnissen niet overgenomen . 

5. De griffi ers zijn, op straffe van verbeurte 
van de hun toekomende rechten of beloonin
gen , verplicht om in dorso van alle door hen 
afgegeven stukken het bedrag daarvan afzon
derlijk aan te teekenen. 

TITEL II. 

Van de deurwaarders. 

6 . Aan de deurwaarders is verschuldigd 
voor het doen van ieder exploit van welken 
aard ook, wanneer zij niet elders afzonderlijk 
zijn vermeld, f 3.00. 

E ene gelijke som is hun verschuldigd voor 
het opmaken van ieder exploit, indien zij daar
mede belast zijn geweest. 

V oor schrijfloon, zoowel van het origineel 
als van elk afschrift, genieten zij voor elke 
drie honderd lettergrepen f 0. 75. 

7. Indien een ige acte, exploit of eenig an
der stuk wordt aangeplakt, afgekondigd of in 
een dagblad aangekondigd, rekenen de deur 
waarders boven hot salaris, hun bij het vorig 
artikel toegestaan , voor ieder dezer bemoeie 
nissen f 1.25 voor ieder stuk, waaromtrent 
een der hierboven vermelde we rk:,::iarnhcrlen 
heeft plaats gehad. 

8. Aan de deurwaarders is verschuldigd: 
a. Voor protesten van non-acceptatie of non

betaling van wissels, orderbilj etten en derge
lijke, mitsgaders voor akten van interventie 
aan den voet der prote ten , het recht den 
griffiers toegekend bij rtrt. 3, !it. ,n, 

Voor iederen getu ige bij een protest./ 1.25 . 
b. Voor het proces-verbaal van gijzeling en 

de acte van ingevangen isstelling van eenen 
schuldenaar, daaronder begrepen de schadeloos
stelling der twee den deurwaarder vergezel
lende getuigen, mitsgaders de afschriften , 
f 31,:.!5. 

c. V oor afschriften van alle stukken, welke 
bij de exploiten worden overgegeven, voor 
zoovorre die door de deurwaarders zijn ver
vaardigd en geteekend geworden, voor elke 
300 lettergrepen of gedeelten daarvan f 1.00. 

9. V oor elke aan de deur waarders wettig
lijk opgedragen werkz,aamheid, voor zooverre 
daaromtrent elders niet is voorzien, is hun 
verschuldigd, f 5.75. 

Ingeval zoodanige werkzaamheid langer 
duurt dan drie uren, is voor ieder volgend 
uur of gedeelte daarvan verschuldigd, f 2.00. 

V oor ie.de r der getuigen. die bij zoodanige 
werkzaamheid ve reisch t wordt , is ve rschul
digd, f 1.25. 

10. D e deurwaarder berekent voor de op- · 
roeping van iedere zaak ter rolle, met uitzon
dering echter van die zaken , waarin de vor
dering slechts/ 25.00 of minder bedraagt,fl.25. 

De deurwaarders mogen bij com paritiën 
voor den consulairen ambtenaar of de consu
laire rechtbank gelijk emolnment als voor de 
opre>epi ng een er zaak ter rolle vorderen van 
de partij , te wier ve rzoeke de comparitie 
wordt gehouden . 

Indien de comparitie ambtshalve plaats 
heeft , wordt deze belooning door de belang
hebbenden ieder voor een gelijk aandeel vol
daan. 

21• 
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TITEL 111. 

Van at bewaarders, deskundigen, getuigen, enz. 

1 1. Aan den gestelden bewaarder over in 
heslag genomen of verzegelde goederen wordt, 
wanneer hij geen medebewoner is van het 
huis of de plaats waar de inbeslagneming of 
verzegeling beeft plaats gehad, noch zelf bij 
de bewaring daarvan belang beeft, noch daar
mede in eene andere betrekking is belast, 
voor iederen dag, kost en onderhoud daaronder 
begrepen, toegelegd per dag/ 5.75 . 

Indien e<'n medebewoner van het buis of 
de plaats waar de inbeslagneming of verzege
ling beeft plaats gehad, die zelf bij de bewa
ring daarvan geen belang beeft en daarmede 
in geene andere betrekking is belast, tot be· 
waarder over de in beslag genomen of ver
zegelde goederen wordt gesteld, wordt aan 
dezen daarvoor toegekend per dag, f :l.50. 

12. Aan deskundigen en aan de personen, 
bedoeld in de artikelen 58 en 59 der wet van 
25 Juli 1871 (Staatsblad n°. 91), laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 7 Juni 1905 (Staatsblad 
n°. 203), de beide laatstgenoemden voor zoo
verre zij geen lid zijn van de consulaire recht
bank, wordt toegelegd een vaeatiegeld, geëven
redigd aan bunnen maatscbappelijken stand, 
beroep en het belang der verrichting, ter be
oordeeling van den consulairen ambtenaar . of 
de consulaire rechtbank, welke het onderzoek 
of de verrichting beef'. bevolen, doch niet 
booger dan f 25 00 voor iedere vacatie van 
een uur, tot de aan hen opgedragen werkzaam
heden besteed. 

Het gedeelte van een uur wordt voor een 
geheel gerekend. 

13. Voor de eedsaflegging door de personen, 
bedoeld in het vorig artikel, mitsgaders voor 
de overbrenging van het proces verbaal van 
het onderzoek van deskundigen ter kanselarij 
van het consulaat wordt eene vacatie geleden. 

14. Aan getuigen, voor den rechter ver
schenen tot het afleggen van getuigenis of tot 
het ge,·en van inlichtingen, wordt alsmede, 
naar mate van bunnen maatscbappelijken 
stand en beroep, in verband met hunne dage
lijkscbe verdiensten, voor zoover die in aan
merking behooren te komen, eene schadeloos
stelling toegelegd voor eiken dag, dat hunne 
tegenwoordigheid wordt vereiscbt. 

Het minimum is van f 2.00 en het maxi
mum van / 12.50 per dag, gedeelten van da
gen voor geheele dagen gerekend. 

15. In de gevallen, waarin de partijen, ten 
gevolge ".an eene rechterlijke uitspraak, tot 
het doen eener reis verplicht zijn, worden de 

kosten, daardoor veroorzaakt, gebracht ten 
laste van de in de kosten veroordeelde partij, 
overeenkomstig de daarvan door den rechter 
te doene begrooting. 

Slotbepaling. 

16. In alle burgerlijke zaken, waarin bij 
dit besluit aan de consulaire ambtenaren, grif
fiers of deurwaarders eenige rechten of beloo
ningen worden toegekend of waarin door hen 
uitschotten moeten worden geleden, zijn zij 
bevoegd van de belanghebbenden, hetzij bij 
den aanvang, hetzij gedurende den loop dier 
werkzaamheden te vorderen het storten van 
een voldoend voorschot ter bestrijding dier 
aan ben toe te komen rechten en beloonin
gen of door ben te doene uitschotten. 

H O O F D S T U K IL 

TARIEF VAN GERECHTSKOSTEN IN 

STRAFZAKEN. 

TITEL I. 

Van de griffiers. 

1 7. Voor extracten, grossen en afschriften 
kunnen de griffiers de volgende belooningen 
in rekening brengen: 

a. voor ieder extract uit vonnissen, registers 
of andere stukken, een v·ast recht van /1.00; 

b. als schrijfloon voor grossen of afschriften 
voor elke bladzijde houdende 20 regels, elk 
van acht tot tien lettergrepen, f o·.15. 

18. Aan den voet der stukken, die per blad
zijde worden berekend, wordt door de griffiers, 
op straffe van verbeurte van de hun toekomende 
rechten of belooningen, het bedrag daarvan 
afzonderlijk aangeteekend. 

19. De grossen, afschriften en extracten 
worden door de consulaire ambtenaren voor 
gezien geteekend en, met uitzondering van de 
stukken die de partijen te hunnen koste heb
ben verzocht, aangeteekend in een te houden 
register, waarin tevens wordt vermeld het ge
tal bladzijden van het stuk, indien de beloo
ning per bladzijde moet worden berekend. ' 
De in te dienen declaratiën worden met dat 
register vergeleken. 

20. Geene kosten worden in rekening ge
bracht voor de door de griffiers op te maken 
en bij de processtukken te voegen inventaris, 
evenmin als voor het geven van inzage van 
ter griffie nedergelegde stukkon of van de in 
de openbare registers ingeschreven acten, noch 
voor het doen van nazoekingen of het ge,en 
van inlichtingen, het opmaken van staten, 
het vervaardigen van minuten en andere ver
richtingen van dergelijken aard. 
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TlTELII. 

Van de detvrwaarders . 

21. Wegens het doen van exploiten is aan 
de deurwaarders verschuldigd , 

a. voor het origineel van ieder gedaan ex-
ploit, f 2.00. 

b. voor ieder afgegeven afschrift, f 1.00. 
Het schrijfloon is hieronder begrepen. 
Slechts één origineel wordt toegestaan , in-

dien dezelfde acte door denzelfden deurwaar
der wordt beteekend aan meer personen. 

22. Voor de uitvoering van rechterlijke be
velen van medebrenging en gevangenneming 
van beklaagden of veroordeelden, mitsgaders 
van medebrenging van getuigen is aan de 
deurwaarders verschuldigd, f 9.50. 

Het exploit van beteekening en het afschrift 
Vhn het bevel, vonnis of arrest is onder dit 
salaris begrepen. 

23. Voor afschriften van stukken, welke bij 
de exploiten worden overgegeven, voor zoo
verre die door de deurwaarders zijn vervaar
digd en geteekend, is voor elke 300 lettergre
pen of gedeelten daarvan verschuldigd, f 0. 75. 

24. Aan de deurwaarders is ve rschuldigd 
voor de uitvoering van den lijfsdwang, daar
onder begrepen het proces-verbaal van gijze
ling en de acte van ingevangenisstelling, het 
schrijfloon daarvan en het salaris der getuigen, 
f 18.75. 

25. Voor elke aan de deurwaarders wettig
lijk opgedragen werkzaamheid, voor zooverre 
daaromtrent elders niet is voorzien, is bun 
verschuldigd, f 4.60. 

Ingeval zoodanige werkzaamheid langer 
duurt dan drie uren , is voor ieder volgend 
uur of gedeelte daarvan verschuldigd, f 1.26. 

Voor ieder der getuigen, die bij zoodanige 
werkzaamheid ve reischt wordt, is verschul
digd, f U5. 

26. Door de consulaire ambtenaren wordt 
een register gehouden van de exploi ten en do 
verdere gerechtelijke verrichtingen, die door 
hen aan de deurwaarders :;:ijn opgedragen, in 
welk register onder anderen wordt vermeld 
de dagteekening der verrichtingen, het fe it 
ter zake waarvan is ve rvolgd, de aard van het 
stuk, het getal origineelen en afsch riften en 
het getal bladzijden der overgegeven stukken. 

De in te dienen declaratiën worden met dat 
register vergeleken. 

TITEL III. 

Van de bewaarders, deskundigen, getuigen, enz. 

27 . Op den gestelden bewaarder over in be-

slag genomen vee of over verzegelde of in 
beslag genomen goederen is van toepassing 
artikel 11. 

28. In beslag genomen aan bederf onder
hevige goederen en levend vee, indien een of 
ander niet aan den eigenaar kan worden terug
gegeven, kunnen op machtiging van den con
sulairen ambtenaar , binnen wiens ressort van 
de :;:aak moet worden kennis genomen , worden 
ve rkocht vóór dat de zaak bij eindvonnis is 
beslist. 

D e ve rkoop geschiedt in het openbaar vol
gens plaatselijke gebruiken, ten ware de con
sulaire ambtenaar , wegens de geringe waarde 
der voorwerpen, machtiging verleene tot onder
handschen verkoop. 

De opbrengst wordt gestort ter griffie van 
het consulaat . 

29. Aan den tolk, bedoeld bij art. 88 der 
wet van 26 Juli 1871 (Staatsblad n°. 91), laát
stelijk gewij>1igd bij de wet van 7 Juni 1906 
(Staatsblad no. 203), en aan den arts of heel
meester, bedoeld bij art. 91 dier wet, en in 
het algemeen aan alle overige deskundigen 
wordt toegelegd een vacatiegeld, geëvenredigd 
aan hunnen maatschappelijken stand, beroep 
en het belang der verrichting, ter beoordeeling 
van den consulairen ambtenaar of de consu
laire rechtbank, welke het onderzoek of de 
verr ich ting heeft bevolen, doch niet lage r dan 
f 2.00 en niet hooger dan f 25.00 voo~ iedere 
vacatie van één uur tot de aan hen opgedragen 
werlrnaamheden besteed . 

De artikelen 12, 2de lid , en 13 zijn ten deze 
van toepassing. 

30. Kosten voor benood igdheden, tot het 
onderzoek vereischt, worden in rekening ge
leden hetzij aan de deskundigen, hetzij aan 
de leveranciers, of aan hem die de kosten 
beeft voorgeschoten. 

Daaronder zijn niet begrepen de kosten, die 
voortspru iten uit het aankoopen, het gebruik, 
de beschadiging of het onbruikbaar worden 
van werktuigen en gereedschappen. 

3 l. Ingeval voor het begraven van een lijk, 
dat op rechterlijk gezag is geschouwd , noch 
do.or naastbestaanden, erfgena,nen of execu
teurs- testamentair, noch door armbesturen 
wordt gezorgd, wordt daarin door den consu
lairen ambtenaar ten koste van het Rijk voor 
zien. 

32. Voor schriftelijke vertalingen is ver
schuldigd voor iedere bladzijde van twintig 
regels, elk van acht tot tien lettergrepen of 
gedeelten daarvan, f 2.50. 

33. Aan getuigen , voor den rechter ver
schenen tot het afl eggen van getuigenis of 
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tot het geven van inlichtingen, wordt wegens 
schadeloosstelling voor tijdverzuim toegeschat 
eene vergoeding overeenkomstig het bepaalde 
bij artikel 14, met dien verstande, dat die ver
goeding in geen geval meer dan f 6.26 per 
dag bedraagt. 

34. De kosten van gekozen of ambtshalve 
toegevoegde raadslieden of verdedigers komen 
in geen geval ten koste van den Staat. 

TITEL IV . 

Van de vereffening der kosten. 

35. De kosten van vervoer en verpleging 
van beklaagden en veroordeelden, mitsgaders 
de kosten van overbrenging van overtuiging
stukken binnen de consulaire ressorten wordPn 
door den consulairen ambtenaar voorgeschoten . 

36. De kosten, door den consulairen amb
tenaar naar aanleiding van dit tarief voorge
schoten, worden door hem , bij gewone decla
ratie aan het Departement van Justitie ,. door 
tusschenkomst van het Departemen t van Bui
tenlandsche Zaken, in rekening gebracht. Die 
declaratiën vereischen tot staving harer deug
delijkheid geen ander bewijs dan de goedkeuring 
van Onzen Minister van Justitie en zijn overi
gens aan geene verdere formali teiten onder
worpen. 

De consulaire ambtenaar zendt die declaratie 
eerst in na verloop van zes maanden , wanneer 
de beklaagde bij vonn is van den consulairen 
ambtenaar of de consulaire rechtbank is ver
oordeeld, tenzij in het laatste geval tegen de 
uitspraak hooger beroep is aangeteekend. 

In alle andere gevallen kan hij zijne decla
ratie onmiddellijk inzenden. 

In de gevallen, voorzien bij de art ikelen l:.!6 , 
146 en 162 der wet van 26 Juli 1871 (Staats
blad no. 91), laatstelijk gewijzi!("d bij de wet 
van 7 .Juni 1906 (Staatsblad n°. '..:!03), wordt 
door den griffier van den consulairen ambte
naar of van de consulaire rechtbank, ten einde 
met de processtukken te worden vernonden, 
een s taat opgemaakt van de kosten bij den 
consulairen ambtenaar of de consulaire recht-
bank gevallen. · 

Die staat wordt onderworpen aan de beoor 
deeling en de goedkeuring van den consulai ren 
ambtenaar, die, na 7.ich te hebben overtuigd, 
dat daarin al de gemaakte kosten zijn opge
nomen, dezen voor "gezien" teekent. 

37 . Uoor den schipper, d ie door den consu
lairen ambtenaar belast is met het vervoer 
van beklaagden of veroordeelden of met de 
overbrenging van stukken van overtuiging naar 
Nederlandsch-J,n,/ië, worden de kosten van ver-

voer of overbrenging bij gewone declaratie 
vergezeld van eenen schriftelijken last, in reke
ning gebracht aan den Staat. 

De declaratie ter zake van overbrenring van 
beklaagden of veroordeelden wordt door den 
ambtenaar van het openbaar ministerie, door 
den hulpofficier van justitie of door den eerst 
aanwezenden ambtenaar van de gevangenis, 
waarin de gevangene wordt opgenomen, van 
eene verklaring voorzien, dat deze aldaar met 
scheepsgelegenheid is aangekomen. 

De declaratie ter zake van de kosten van 
overbrenging van stukken van overtuiging, 
wordt door den ambtenaar van het openbaar 
ministerie, met de ontvangst belast, voorzien 
van eene opgave der overgezonden stukken. 

Ingeval de opzending is geschied op grond 
van artikel 24, lste lid , dfl!" wet van 26 Juli 
1871 (Staatsblad n•. 91), laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 7 Juni 1905 (Staatsblad n•. 203), is 
de aldaar genoemde ambtenaar van het open
baar ministerie belast met de invordering d ier 
kosten van vervoer van den veroordeelde. 

In alle andere gevallen wordt eene opgave 
dier kosten gezonden aan den griffier bij het 
rechterlijk college, waarvoor de gevangene te
recht staat, ten einde verhaald te worden op 
de wijze, voorgeschreven ter plaatse waar de 
terechtstelling geschiedt. 

H O O F V S T U K III. 

VAN DE RElS · EN VERBL I J FKOSTEN IN BUR· 

GERLIJKE EN lN STRAFZAKEN. 

38. Wanneer de consulaire ambtenaren, de 
leden der consulaire rechtbanken of de overige 
personen, bedoeld bij de artikelen 68 en 69 der 
wet van 26 Juli 1871 (Staatsblad n°. 91), laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 7 Juni 1906 
(Slaatsblad n•. 203), zich buiten hunne woon
plaats moeten begeven tot het doen van bij de 
wet of krachtens rechterlijk bevel hun opge
dragen verrichtingen, worden door hen in 
rekening gebracht de uitgegeven vrachtpennin
gen van het gebezigd openbaar vervoermiddel 
en, zoo er meer klassen zijn. naa r de eerste 
klasse van het tarief van dat vervoermiddel. 

Indien de gelegenheid ontbreekt om van een 
openbaar vervoerm iddel gebruik te maken, of 
dit uit anderen hoofde niet mogelijk of in het 
belang der zaak niet wenscbelijk is, wordt de 
uitgegeven huurprijs van een afzonderlijk ver
voermiddel in rekening gebracht. 

Veer-, br\lg·, tol- en andere dergelijke gelden 
worden insgelijks in reken ing gebracht. 

Daarenboven wordt wegens verblijfkosten 
voor iederen dag genoten, f 16.00. 
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39. Door de bijzitters der consulaire recht
bank worden in rekening gebracht de door 
hen tot bijwoning van de zittingen der recht• 
bank uitgegeven vrachtpenningen. 

40. In het geval, voorz ien bij artikel 38, 
worden door de griffiers, deurwaarders, deskun
digen en getuigen in rekening gebracht de 
uitgegeven vrachtpenningen van het gebezigd 
openbaar vervoermiddel en, zoo er meer klassen 
zijn, naar de tweede klasse van het tarief van 
dat vervoermiddel. 

Het 2de en 3de lid van artikel 38 zijn op de 
in dit artikel bedoelde personen van toepassing. 

Wegens verblijfkosten wordt voor iederen 
dag genoten door de griffiers en deurwaarder 
f 7.50, en door de deskundigen en getuigen 
eene som van ten minste f 3.25 en ten hoogste 
J 18.75, ter beoordeelin~ van den consulairen 
ambtenaar. 

4 t . Die op denzelfden dag heen· of terug
reist en dus niet buiten zijne woonplaats over
nacht, geniet slechts de helft der verblijfkosten. 

Die een of meer nachten buiten zijne woon• 
plaats vertoeft, erlangt insgelijks voor der. dag 
der terugkomst slechts de helft der verblijf
kosten . 

42. Aan deskundigen en getuigen, die 
niet in staat zijn om in de kosten der reis te 
voorzien, worden op bevel van den consulairen 
ambtenaar de reis- en verblijfkosten voorge
schoten, in burgerlijke zaken door de partij, 
te wier verzoeke de verrichting geschiedt of 
te wier verzoeke de getuigen zijn gedagvaard, 
in strafzaken door den consulairen ambtenaar 
of door den beklaagde, wanneer te zijnen ver
zoeke de verrichting geschiedt of de getuigen 
zijn gedagvaard. 

43. Tot vergoeding van het door de reis 
ve roorzaakte tijdverzuim, wordt bovendien aan 
de personen, bedoeld in de artikelen 58 en 59 
der wet van 25 .f uli 1871 (Staatsblad n°. 91), 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 7 Juni 1905 
(Staatsblact 11°. 20:3), voor zooverre zij geen lid 
zijn van de consulaire rechtbank, aan de des· 
kundigen en getuigen eene som toegelegd van 
ten minste f 1 en van ten hoogste f 18. 75, ter 
beoordeeling van den consulairen n.n1btenaar. 

Algemeene bepaling. 

44. De betaling van de in dit besluit be
taalde rechten, belooningen en uitschotten 
geschiedt in zoodanige specie, als ten tijde der 
voldoening gangbaar is in het consulaire ressort, 
berekend naar de waarde dier specie op dat 
tijdstip. 

Onze Ministers van Buitenlandsche Zaken 
en van Justitie zijn, elk voor zooveel hem 

betreft, belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staatsblad geplaatst zal wor
den en waarvan afscl::rift zal worden gezonden 
aan den lfaad van State en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

Het Loo, den 18den Augustus 1911. 

De 
(qet.) 

(qet .) WTLH l~L:'I II N A. 
Minister van Buitenlandsche Zaken, 
R. DE :àUREES VAN SWINDEREN. 

De .Minister van Justitie, 
(get.) E. R. H. REoou1·. 

(Uitgeg . 15 Sept. 1911.) 

18 Au_qw1tus 1911. BESLUIT, houdende vast
stelling van nadere bepalingen aangaande 
het tarief, voor zooveel de consulaire res• 
sorten in China betreft, voor d·e verrich
tingen, bedoeld in art. 17 der wet van 
25 Juli 1871 (Staatsblad n°. 91), laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 7 Juni 1905 
(Staatsblad no. 203). S. 284. 

WrJ W[LllEL \[lN .\. , ENZ. 

Op de gemeenschappelijke voordracht van 
Onze Ministers van Buitenlandsche Zaken en 
van Justitie, van den 4 April 1911, Eerste 
Afdeeling n°. 6693 en van den 11 April 1911, 
Eerste Afdeeling C n°. 527) ; 

Overwegende, dat het noodig is nadere be
palingen vast te stellen aangaande het tarief, 
voor zooveel de consulaire ressorten in China 
betreft, voor de verrichtingen, bedoeld in art. 
17 der wet van 25 Juli 1871 (Staatsblad 11°. 
91), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 7 Juni 
1905 (Staatsblad n°. 203) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 6den Juni 1911, n°. 32) ; 

Gelet op het nader gemeenschappelijk rap• 
port van Onze voormelde Ministers, van den 
4den Augustus 1911, Eerste Afdeeling n°. 
12510 en van den 15den Augustus 1911, Eerste 
Afdeeling C n°. 519; 

Hebben goedgevonden en verstaan gelijk 
Wij goedvinden en verstaan bij deze, voor de 
consu lai re ressorten in China het navolgende 
te bepalen: 

Art. 1. Voor alle acten, waarvan den con
sulairen ambtenaren, werkzaam als notarissen, 
de uitgifte in originali bij de wet is toege
staan, onverschillig of daarvan al dan niet 
eene minuut wordt opgemaakt, met uitzonde
ring van die in art. 2 vermeld, wordt door 
hen een vast honorarium berekend. 

Het honorarium bedraagt voor het voorbe
reiden, het opmaken en minuteeren, het ver• 
lijden van zoodanige acten en de verdere 
werkzaamheden daaraan verbonden, J 9.00. 
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Wanneer deze acten van eener. buitenge
wonen omvang zijn, kan het honorarium tot 
f 12.00 worden verhoogd· 

Indien van deze acten twee of meer gelijk
luidenden op hetzelfde oogenblik worden ver
leden en ondorteekend, wordt voor de eerste 
het volle en voor iedere volgende het halve 
honorarium berekend. 

Wanneer van deze acten eene minuut is 
opgemaakt, zonder dat daarbij uitdrukkelijk 
van het verlangen der verschijnende personen 
tot het maken van zoodanige minuut blijkt, 
kunnen geene kosten Yoor de eerste afschrif
ten of uittreksels berekend worden. 

2. Aan de consulaire ambtenaren, werk
zaam als notarissen, is verschuldigd : 

a. voor protesten van niet-acceptatie of niet
betaling van wissels, orderbiljetten en derge
lijke (eopie en overschrijving op het register 
daaronder bel('repen) /8.75, en voor acten van 
interventie aan den voet der protesten, f 2.50. 

b. voor acten, inhoudende aanbod van beta• 
ting of consignatie van aangebodene, doch niet 
aangenomen gelden , de afschriften daaronder 
begrepen, / 6.50. 

c. voor iederen getuige bij de in dit artikel 
vermeld e acten, /1.25. 

3 . Voor alle acten, waarvan volgens de wet 
minuut moet worden opgemaakt, berekenen 
de consulaire ambtenaren, werkzaam als no
t11.rissen, hun honorarium bij vacatiën. Het 
bedrag daarvan wordt bepaald op /4.00 voor 
elk uur of gedeelte van dien, vereiscbt tot 
het voorbereiden, het opmaken, het minutee
ren, het verlijden der acten en de verdere 
werkzaamheden daaraan verbonden. 

4 . Onverminderd het honorarium bij het 
vorig artikel vermeld, wordt aan de consu
laire ambtenaren, werkzaam als notarissen, 
toegekend: 

a. Bij openbaren verkoop van zaken, in de 
artikelen 662, 663, 564 er, 667 van het Bur
gerlijk Wetboek omschreven, en van schepen 
en vaa~tuigen, grooter dan tien lasten, of acht
tien en negen tiende (18,9) registertonnen, al
les op den prijs waarvoor de goederen zijn 
toegewezen : 

wanneer de prijs de som van f 3000 of min
der bedraagt, één ten honderd; 

van sommen boven de j 3000 tot f 10,000, 
een half ten honderd van het boogere ; 

van sommen boven de f l0,000 tot /25,000, 
een vierde ten honderd van het hoogere; 

van sommen boven de /25,000, onbepaald 
tot welk eene som, een achtste ten honderd 
van het hoogere. 

Hij gelijktijdigen verkoop van verschillende 

perceelen, ten verzoeke van dezelfde belang
hebbenden, bepalen de prijzen, te zamen ge
nomen, de evenred igheid der afdaling in de 
percentsgewijze belooning. 

b. Bij openbare verhuring of verpachting, een 
half ten honderd van den buur- of pachtprijs. 

In geval van verhuring of verpachting voor 
meer dan twee jaren, wordt d it evenredig loon 
over het bedrag van den huur- of pachtprijs 
der twee eerste jaren ten volle, en over dat 
der volgende jaren voor de helft berekend. 

5 . Aan de consulaire ambtenaren, werk
zaam als notarissen, is verschuldigd: 

a. Voor uitgifte der grossen, afschriften of 
uittreksels van acten, te hunnen overstaan 
verleden , mitsgaders voor afschriften of uit
treksels van acten en stukken, welke onder 
hunne minuten berusten of aan hen worden 
vertoond, f 2.00 voor elke geheel beschreven 
bladzijde, houdende 27 ri:>gels, elk van twaalf 
lettergrepen, de bladzijden en lettergrepen 
door elkander en de gedeeltelijk beschrevene 
voor vol gerekend. 

Voor ongeteekende afschriften van ontwor, 
pen acten wordt, wanneer deze worden gevor
derd, naar den voormelden maatstaf de helft 
van het zoo even genoemde berekend. 

b. Voor het scb rijven van een en brief ter 
zake hunner werkzaamheden als zoodanig, of 
voor het lezen van eenen, mede als zoodanig 
ontvangen brief, / 1.60. Indien de brief bui
tengewoon groot of van veel gewicht is, naar
mate van den tijd, welke daartoe noodig mocht 
zijn geweest, berekend op den voet bij art. 3 
vermeld. 

6 . Behalve de briefporten, wordt aan de 
consulaire ambtenaren, werkzaam als nota
rissen , als verschot in rekening geleden, 
voor belooning aan getuigen te betalen, voor 
iodere vacatie bij het verlijden van acten niet 
in art. 2 genoemd, of bij andere werkzaam
heden, voor elk uur of gedeelte daarvan, 
f l.2ó voor iederen getuige. 

Deze belooning mag nimmer meer dan 
f 9.00 voor iederen getuige op éénen dag bij 
eene en dezelfde acte of verrichting bedragen. 

7. De consulaire ambtenaar, werkzaam als 
notaris, die zich tot het doen van eenige 
werkzaamheid, hetzij op de vordering van 
belanl('hebbenden, hetzij krachtens de voor
schriften der wet, buiten zijne woonplaats be
geeft, berekent boven het aan hem voor die 
werkzaamheid toegekend honornr ium de uit
gegeven vrachtpenningen van het gebezigd 
openbaar vervoermiddel en, zoo er meer klas• 
sen zijn, naar de eerste klassen van het tarief 
van dat vervoermiddel. 
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Indien de gelegenheid ontbreekt om van 
een openbaar vervoermiddel gebruik te ma
ken, of dit uit anderen hoofde niet mogelijk 
of in het belang der v.aak niet wenschelijk is, 
wordt de uitgegeven huurprijs van een afzon
derlijk vervoermiddel in rekening gebracht. 

Veer-, brug-, tol- •m andere dergelijke gel
den worden insgeltiks in rekening gebracht. 

Daarenboven wordt wegens verblijfkosten 
voor iederen dag genoten f 12.00, en tot ver
goeding van het door de reis veroorzaakte 
tijdverzuim eene som van f 4.00 toegelegd 
voor elk uur of gedeelte van dien, het totaal 
der te berekenen vergoeding per dag een be
drag van /20.00 niei te boven gaande. 

8. In het geval, voorzien bij het vorige 
artikel , worden door de getuigen in rekening 
gebracht de uitgegeven vrachtpenningen van 
het gebezigd openbaar vervoermiddel en , zoo 
er meer klassen zijn, naarmate van hunnen 
maatschappelijken stand en beroep, ter be
oordeeling van den consulairen ambtenaar, 
naar de eerste of tweede klasse van het tarief 
van dat vervoermiddel. 

H et tweede en derde lid van artikel 7 zijn 
op de getuigen van toepassing. 

Wegens verblijfkosten wordt door de getui
gen voor iedcren dag genoten eene som van 
ten minste f 3.00 en ten hoogste-/ 12.00. ter 
beoordeeling van den consulairen ambtenaar. 

Tot vergoedin~ van het door de reis ver
oorzaakte tijdverzuim wordt bovimdien aan de 
getuigen eene som toegelegd van ten minste 
/2.50 en van ten hoogste flb .00 ter beoor
deeling van den consulairen ambtenaar. 

9. Die op deuzelfden dag heen en terug 
reist en dus niet buiten zijne woonplaats over
nacht, geniet slechts de helft der verblijfkosten. 

Die een of meer nachten buiten zijne woon
plaats vertoeft, erlangt insgelijks voor den dag 
der terugkomst slechts de helft der verblijf
kosten. 

10. De consulaire ambtenaren, werkzaam 
als notarissen, zijn verplicht aan belangheb
benden, des geYorderd, te geven gespecificeer
de rekeningen, met opgave van den dag, 
waarop de werkzaamheden zijn verricht en van 
den besteden tijd, voor zooverre de hoegroot
heid van het honorarium daarvan afhanke
lijk is . 

Deze rekeningen mogen geenc andere pos
ten, hetzij voor honorarium, hetzij voor ver
schotten inhouden, dan de zoodanige, welke 
betrekking hebben tot werhaamheden, welke 
door den consulairan ambtenaar, werkzaam 
als notaris, als zoodn ig zijn verricht. 

11 . De consulaire ambtenaren, werkzaam 

als notarissen, zijn bevoegd van de belang
hebbenden, hetzij bij den aanvang, hetzij ge
durende den loop hunner werkzaamheden, te 
vorderen voldoend voorschot ter bestrijding 
der aan hen krachtens dit besluit toekomende 
belooningen en de uitschotten door hen te 
doen. 

12. De betaling van de in dit besluit be
paalde belooningen en uitschotten geschiedt 
in zoodanige specie, als ten tijde der voldoe
ning gangbaar is in het consulaire ressort, 
berekend naar de waarde dier specie op dat 
tijdstip. 

De berekening van de sommen , bedoeld in 
art. 4, geschiedt naar denzelfden maatstaf . 

Onze Ministers van Buitenlandsche Zaken 
en van Justitie, elk voor zooveel hem betreft, 
zijn belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad geplaatst zal worden, en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

Het Loo, den 18deIJ Augustus 1911. 

(get.) WlLHEL MINA. 

De Minister van Bnitenlandsche Zaken, 
(.fj~t. ) R. DE MAREES VAN SWINDEREN. 

(get. ) 
De Mini:ster van J ustit-ie, 

E. R. H REGOU'f. 

( Uitgeg. 15 Sept. 1911.) 

18 A ugi<atus 1911. BESLUIT van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken, betreffende de 
zitting van het hoofdstembureau voor de 
verkiev.ing van leden van den raad der 
gemeente Sneek. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
Gelet op artikel 93, derde lid, der Kieswet; 

Heeft goedgevonden : 
na ingewonnen advies van Gedeputeerde 

Staten van Friesland, te bepalen, dat in het 
kiesdistrict voor de verkiezing van leden van 
den raad der gemeente Sneek, de zitting van 
het hoofdstembureau, tot het vaststellen van 
den uitslag der ve rkiezing, gehouden wordt 
onmiddellijk na afloop van de werkzaamheid 
bedoeld in art. 92, l ste zinsnede, der Kieswet. 

's Gravenhage, 18 Augustus 1911. 
Voor den Minister, 

De Secreta,·is-Generaal, (get.) ,J. B. KAN. 

19 Augustt<s 1911. Bi,:sLUIT, houdende bepa
lingen omtrent het vervoer van gedistil
leerd op het terrein, bedoeld in artikel 162 
der Algemeene Wet van 26 Augustus 1822 
(Staatsblad n°. 38). S. :.!86. 
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WrJ WILHELMINA, rnz. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 19 Juli 1911, no. 112, Accijnzen; 

Gezien artikel 166 der Algemeene Wet van 
26 Augustus 1822 (Staatsblad n•. 38), zooals 
<lat is gewijzigd bij de wet van 18 Juli 1911 
(Staatsblad n•. 24 7); 

Den Raad van State gehoord (advies van 8 
Augustus 1911, n•. 49); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 16 Augustus 1911, n•. 
99, Accijnzen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Op het gedeelte van hPt terrein van 
toezicht aan de landzijde, aangewezen krach
tens artikel 177 der Algemeene Wet van 26 
Augustus 1822 (Staatsblad n•. 38), dat gelegen 
is in de provincie Groningm, alsmede op het 
gedeelte van het terrein van toezicht, aange
wezen krachtens artikel 162 dier wet. dat 
gelegen is in de gemeente Jabeek, mag geen 
gedistilleerd in grootere hoeveelheid dan van 
een bal ven liter, berekend na herleiding tot 
de sterkte van vijftig percent, worden ver
voerd zonder gedekt te zijn door een gelei
biljet of ander geldig document. 

2 . Vervoer van ged istilleerd, ongedekt door 
geleibil jet of ander geldig document is ver
boden op de navolgende gedeelten van het 
terrein van toezicht, aangewezen krachtens 
artikel 162 van voornoemde Algemeene W et: 

1. In de gemeente Lonneker het terrein, 
waarvan de grens loopt van den Rijksgrens
paal n•. 72a in eene rechte lijn naar den 
oostelijken boek van het gebouwde perceel, 
kad. sectie F, n•. 203; van dezen boek in eene 
rechte lijn naar den zuidoostelijken hoek van 
het gebouwde perceel, kad . sectie F, n•. 1074; 
vanda~r in eene rechte lijn naar den ooste 
lijken hoek van het gebouwde perceel, k11.d. 
sectie F, n°. 217, en van dezen boek zich om 
den noordoostelijken kant van dat perceel 
heenbuigende, langs den oostkant vau een 
zandweg, waaraan laatstgenoemd perceel ligt, 
naar den zuidelijken hoek van het gebouwde 
perceel. kad. sectie F , n•. 1660 ; van dezen 
boek langs den zuidoostelijken kant van dit 
perceel, en verder in eene rechte lijn naar 
het punt, waar de Glane,·berk wordt gesneden 
door den zuidkant van de heerbaan van Gla
nerbrugge naar EnscJ,edé; en van dit punt langs 
de Duitsche grens tot het punt van uitgang; 

2. In de gemeenten Lonneker en Losser het 
terrein, waarvan de grens loopt van den Rijks
grenspaal n•. 848 in eene rechte lijn naar den 

noordoostelijken hoek van het gebouwde per 
ceel Lonneker, kad. sectie E, n•. 2839: van 
dezen hoek in eene rechte lijn nàar den noord 
oostelijken hoek van het haltegebouw aan de 
spoorlijn Enschedé-Gronau; van daar langs den 
zuidkant van deze spoorlijn naar den weg van 
Glanerbrugge naar Losser, genaamd de Losser
sche weg; vervolgens langs den oostkant van 
dezen weg tot het perceel Lonneker, kad. 
sectie E, n•. 268; van dit punt langs den 
zuid- en oostkant van laatstgemeld perceel en 
verder weer langs den oostkant van den Los
serscben weg tot den Heurmansweg: van daar 
langs den noordoostkant van dezen weg naar 
den Ouden Losserschen weg; vervolgens langs 
den zuidoostkant van laatstgemelden weg tot 
het gebouwde perceel gemeente Losser, kad. 
sectie I, n•. 4143; van dit punt in eene rechte 
lijn tot den zuidelijken hoek van het gebouw
de perceel gemeente Losser, kad. sectie I, n•. 
4267 ; van dezen hoek in eene rechte lijn naar 
Slotsvonder, gelegen over de G/anerbeek ten 
noorden van het perceel gemeente Losse,·, 
kad. sectie I, n•. 3967 ; van dit vonder langs 
den rechteroever van de G/anerbeek tot de 
trambrug in den weg van Losser over Glane 
naar Gronau; van deze brug langs den west• 
kant vun de tramlijn tot de Duitsche grens 
en van daar langs deze grens tot het punt 
van uitgang ; 

3. In de gemeente Losser het terrein, waar
van de grens loopt van den Rijksgrenspalll 
n•. 851 langs den linkeroever van de rivier 
de Dinkel naar deu Rijksgrenspaal n°. 853, en 
van dezen paal langs de Duitsche grens tot 
het punt van uitgang; 

4. In de gemeente Losser het terrein, waar
van de grens loopt van dPn Rijksgrenspaal 
n•. 81 a naar den zuidelijken hoek van het 
gebouwde perceel, kad. sectie K, n•. 1456 
van dezen hoek in een rechte lijn naar den 
oostelijken hoek van het gebouwde perceel, 
kad. sectie K, n•. 1727; van daar in eene 
rechte lijn naar den Rijksgrenspaal no. 858, 
en van dezen paal langs de Duitsche grens 
tot het punt van uitgang : 

5. In de gemeent'l Losser het terrein, waar
van de grens loopt van den Rijksgrenspaal 
n°. 859 in eene rechte lijn naar den oostelijken 
hoek van het gebouwde perceel, kad. sectie 
K, n•. 1606 : van dezen hoek in cene rechte 
lijn naar den zuidelijken hoek van het gebouw
de perceel, kad. sectie K, n•. 1635; van daar 
in eene rechte lijn naar den Rijks.grenspaal 
n• . 860, en van dezen paal langs de Duitsche 
grens tot het punt van uitgang. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
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de uitvoering van J it besluit, hetwelk in het 
S taatsblad zal wor,len gep'aatst en waarvan 
afscl:.rift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 19den Augustus Hlll. 
(qet. ) W IL H EL ~U N A. 

De .Minister van F inrtnciën, (qet.) K oLKMAN. 
(Ui t_q,,_q. 2 Sept. 1911.) 

21 Ai.gi.s fus 1911. BESCH IKK[NG van den 
Minister van L andbouw, Nijverheid en 
Handel tot vas tste lling van letterteekens, 
die door zee- en kustvisschersvaartuigen 
i;noeten worden gevoerd. 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel ; 

Gelet op artikel 7 der Visscherij wet (we t van 
6 October 1908, Staatsblad n°. 311), op art. 8 
van het Koninklij k besluit van 12 Juni 1911 
(Sta atsblad n•. 144), betreffende de regis ters 
voor de zee- en kustvisschersvaartuigen en 
het voeren van letterteekens en nu mmers door 
de kustvisschersvaartuigen en op zij ne be
schikkingen van 15 Juni 1911, n° . 3185, 20 Juli 
1911 , n•. 4474 en 7 Augustus 1911, n°. 4801. 
afdeeling N ijve rheid ; 

Heeft goedgevonden : 
te bepalen, dat door de zee- en kustvisschers

vaartuigen thuisbehoorende te Goudswaard 
moet worden gevoerd het letterteeken G. W . D . 

's Gravenhage, 21 Augustus 1911. 
V oor den Mi nister, 

De Secrefaris-Generaal, (.get .) VERSTEEG. 

22 Augustu s 1911. BESCHIKKING van den 
Mini ster van Oorlog tot wijziging van de 
beschikkin g van 2 Juni 1909, betreffende 
belooningen aan reserve-personeel, voor het 
geven van onderricht in den wapenhandel 
en in het schieten. 

De Minis ter van Oorlog, brengt door deze, 
ter kenni s van de landmacht , enz. 

Heeft voorts goedgevonden - te rekenen 
van 1 Januari 1911 - het volgende te bepalen : 

Het slot van de eerste alinea van punt I 
van de Beschikk ing van 2 Juni 1909 , VI• Afd., 
n°. 181, wordt gelezen als volgt: 

"gedeelten van uren tijdverlies komen daa rbij 
niet in aanme rking" . 

Voor den Minister, 
De Secretar is-Generc1al, (.ge t.) DE B&UIJN. 

22 A ugustu.9 1911. Mrssrn: van den Minister 
van .Binnenlandsche Zaken aan de Com
missarissen der Koningin in de prov inciën 
betreffende t rekhonden. 

Naar aanleiding van te mijner kennis ge-

komen verzoeken om inlichtingen, heb ik de 
eer U H.E.G. uit te noodigen het volgende 
onder de aandacht te brengen van de burge
meeAters in Uw gewest . 

Waar in art. 2 van het Koninklijk besluit 
van 6 F ebruari 19-U (Staatsblad n°. 45) sprake 
is van een spoorstok, onder de hondenkar 
vastgemaakt tusschen de twee uiteinden van 
de hoornen, wordt naar mijne opvatting bedoeld, 
dat de spoorstok op de aangegeven wijze be
vestigd moet worden, indien er boomen zijn. 
In het voorschrift ligt niet opgesloten, dat alle 
karren, ook die, waaronder of waarnaas t do 
hond loopt, van boo men zouden moeten wor
den voorzien. 

E venzoo is de bepaling, dat tot het tuig 
moet behoo ren een draagriem van minstens 
zes centi meter, m. i. aldus op te vatten, dat , 
wanneer een draagriem aanwezig is, zooals het 
geval is bij honden voor de kar gespannen, 
deze de ges telde breedte rnoet bezitten. Komt 
een êigenlijk gezegde draagriem niet te pas, 
doch zijn alleen een of meer rugriemen aan
gebracht om de borstriem op de ve reischte 
hoogte te houden , zoo vind t de bepaling dat 
de d raagriem minstens zes centimeter breed 
moet zijn, geene toepassing. 

De .t[inis fer van Binnenlnndsche Z aken, 

Voo r den Mini ster , 

De Secretaris-Generaal, (.get.) J . B. K AN 

23 Augustus 1911. B~JSLUCT, tot nadere wijzi· 
ging van het Kon inklijk besluit van 
9 J anuari 1899 (Staatsblad no. 43). zooals 
dat is gewijzigd bij de Koninklijke be
sluiten van 26 Novem ber 1904 (Staa tsblad 
n°. 245) en van 14 Juli 1910 (Staatsblad 
n°. 200), betreffende het Centraal Bureau 
en de Centrale Commissie voor de .Stati s
tiek. S. 286. 

W r.r W[LH EL11I1 NA, E:-.z 

Op de voordracht van On zen Minister van 
Binnen landsche Zaken van 12 Juli 1911, n°. 
2286 , afdecli ng Binnenlandsch Bestuu r; 

Overwegende, <lat het wE)nschelijk is nade re 
wijzig ing te brengen in Ons besluit van 9 J a
nua ri 1899 (Staatsblad n° . 43), zooals dat is ge
wijzigd bij Onze besluiten van 26 November 
l904 (S taatsblad n•. 245) en van 14 Juli 1910 
(St,,atsblad u0 • 200), betreffende het Centraal 
Bureau en de Centrale Co mmissie voor de 
Stati stiek ; 

Den Raad van State gehoord (adv ies van 
8 A ugustus 1911 , no. 50); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi-
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nister van Binnenlandsche Zaken van 19 Au
gustus 1911, no. 3821, afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Ons besluit van 9 Januari 1899 (Staatsblad 

n°. 43), gewUzigd bij Onze besluiten van 26 
November 1904 (Staatsblad n°. 245) en van 
14 Juli 1910 (Staatsblad n°. 200), nader te wij
zigen als volgt: 

Art. I. Het derde lid van artikel 10 en het 
daarna bij Ons besluit van 14 Juli 1910 (Staats
blad n°. 200) ingevoegde nieuwe lid worden 
gelezen als volgt: 

"Ambtshalve zijn lid van de Commissie : de 
Directeur van het Centraal Bureau, benevens 
de Inspecteurs van de geneeskundige diensten 
der Zee- en Landmacht en de eerst-aanwezend 
Officier van Gezondheid der Koloniale Resnve 
te N ijmegen." 

Art. II. Aan het vierde lid van artikel 10 
wordt toegevoegd : 

"Hij heeft in de vergaderingen der Commissie 
en in die harer subcomruissiën eene raadgevende 
stem." 

Art. III. Het eerste lid van artikel 11 wordt 
gelezen als volgt : 

"De leden, uitgenomen die, welke ambtshalve 
zitting hebben, worden benoemd voor zes 
jaren." 

In het tweede lid van artikel 11 worden na 
de woorden : .. De helft" ingevoegd de woorden: 
,,der leden, die niet ambtshalve zitting heb
ben,". 

Art. IV. Het tweede lid van artikel 13 wordt 
gelezen als volgt: 

" Zij houdt jaarlijks te 's Gravenhage twee 
gewone vergaderingen, ééne vóór 1 Juni en 
ééne nà 31 Augustus, uit te schrijven tegen 
eenen door den Voorzitter te bepalen dag." 

Art. V. In artikel 17 vervallen de woorden : 
"met inachtneming van de aanwijzingen, door 
Onzen Minister voornoemd te geven, en" en 
worrlen in plaats van de woorden "welke ver
slagen in de Nederlandsche Staatscourant wor
den geplaatst, voor zooveel Onze Minister 
voornoemd :mlks noodig oordeelt." gelezen de 
woorden: ,, Uie ve,rslagen worden in de Necler
landsche Staatscourant geplaatst, tenzij Onze 
Minist'lr van Binnenlandsche Zaken tegen vol
ledige publicatie bezwaar beeft en dat bezwaar 
na raadpleging van de Commissie niet voor 
opheffing vatbaar blijkt, in welk geval de ver
korte inhoud van de verslagen in de Neder
landsche Staatscou,·ant wordt opgenomen." 

Onze Minister van Binnenlandscbe Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 

waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Het L oo, den 23sten Augustus 1911. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) H EEMSKERK. 

(Uitgeg. 12 Sept. 1911.) 

23 Augustus 1911. B.ESLUJT houdende beslissing 
dat de bevoegdheid van waterschapsbe~tu
ren om krachtens art. (der Wet van 20 Juli 
1895 (Staatsblad n°. 139) ter uitvoering 
van art. 191 der Grondwet, politieverorde 
ningen vast te stellen, niet in zich sluit 
de bevoegdheid om aan eigenaars van be
paaldelijk aangewezen gronden onderhouds
lasten op te leggen ; 

dat het opleggen van lasten tot de in
richting der waterschappen behoort, die 
krachtens art. 190 der Grondwet aan de 
Staten der provinciën is voorbehouden. 

WIJ WILH.ELMIN A, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
H. RoDENBORG en anderen te Leimuiden, in
gelanden van den Zuiderlegmeerpolder, tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord
Holland dd. 15 Februari 1911, n°. 90, tot goed
keuring van de politieverordening van dien 
polder; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 19 
Juli 1911, n°. 147; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 19 Augustus 1911, n°. 238, Af
deeling Waterstaat; 

Overwegende : dat, nadat de gronden van 
voormelden polder in massa verkocht waren 
aan deBinnenlandsche Exploitatie Maatschappij 
van onroerende goederen te Hai1rlem, zij daarna 
door die Maatschappij weder aan verschillende 
personen in kleinere gedeelten verkocht zijn 
geworden; 

dat bij deze verkoopen alle dijken verkocht 
zijn bij de aangrenzende stukken land, zoodat 
deze dijken daardoor in eigendom aan een 
aantal personen zijn overgegaan; 

dat, nadat bij onderzoek gebleken was, dat 
de dijken niet meer voldeden aan afmetingen 
bij de voorschdften van de concessie, daarvoor 
bepaald bij Koninklijk besluit van 27 Januari 
1878, n•. 6, het Polderbestuur in de verordening 
onder art. 4 de bepaling heeft opgenomen : 

,,de eigenaren van dijken en kaden zijn ver
plicht tot den onderhoud dier lichamen met 
hunne buitenwatel"beloopen en binnenbeloopen 
en bermen, zooals die in de bepalingen der 
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concessie tot droogmaking van den polder zijn 
voorgeschreven : te weten enz. ; 

dat reeds gedurende de ter-visie-ligging van 
het ontwerp der politieverordening enkele be
zwaarschriften, hoofdzakelijk tegen voornoemd 
art . 4 gericht, bij het Polderbestuur inkwamen, 
doch dat dit de bestreden bepaling vaststelde, 
zooals zij was ontworpen, terwijl eveneens Ge-

' deputeerde Staten bij besluit van 15 Februari 
1911, n°. 90, hunne goedkeuring verleenden; 

dat van dit besluit H. RoDJrnBURG en ande
ren te 1,eünuiden, ingelanden van den Zuiderleg-

' meerpolder, bij Ons in beroep zijn gekomen, 
daarbij aanvoerende, dat ûj na inzage van het 
ontwep zich met meerdere bepalingen daarvan 
niet konden vereenigen en dat zij daarom aan 
het Bestuur verzocht hebben, om eene alge-

' meene vergadering van ingelanden te beleggen, 
aan welk verzoek echter geen gevolg is gege
ven; dat zij vooral zeer groot bezwaar hebben 
tegen art. 4 der verordening, hetwelk de bepa
ling behelst, dat het onderhoud van dijken en 
kaden, waterkeeringen zijnde, ten laste van de 
eigenaren komt, in plaats dat zulks, zooals 
dat overal het geval is, ten laste van den pol
der komt; dat deze bepaling, waardoor enkele 
ingelanden op ongemotiveerde wijze ten voor
deele der andere ingelanden worden belast, met 
alle rechtvaardigheid in strijd is ; dat zij inder
tijd hunne landerijen hebben gekocht, zonder 
dat deze drukkende last daarop rustte, daar 
immers reeds toen het onderhoud der water
keerende dijken ten laste van de toenmalige 
Maatschappij bleef; 

Oyerwegende: dat appellanten bij Ons in 
beroep zijn gekomen van het besluit van Ge
deputeerde Staten, waarbij is goedgekeurd een 
politieverordening van het Bestuur van den 
Zuiderlegmeerpolder, welke in art. 4 de eige
naren van di;ken en kaden verplicht tot den 
onderhoud dier lichamen met hunne buiten
waterbeloopen en binnenbeloopen en bermen, 
zooals die in de bepalingen der concessie tot 
droogmaking van den polder zijn voorge
schreven ; 

dat bier dient te worden onderzocht, of voor
meld bestuur de bevoegdheid bad genoemde 
verplichtingen aan deze eigenaren op te leggen: 

Overwegende te dien aanzien, dat die be
voegdheid niet volgt uit het recht van het 
polderbestuur, om voor den polder eene politie
verordening vast te stellen, welke bevoegd
heid verkregen is krachtens artt. 59 en 62 van 
het Algemeen Reglement van bestuur voor 
de waterschappen in Noord-Holland, vastge
steld bij besluit der t:ltaten van 17 November 
1903, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 

14 December 1903, n°. 28, en voor het water
schap "de Zuiderlegmeerpolder" van kracht 
verklaard bij besluit van 20 November 1906, 
n°. XXlV_; 

dat toch deze bevoegdheid, welke baar grond 
vindt in art. 4 der wet van 20 Juli 1895 (Staats• 
blad no. 139) welke wet uitvoering geeft aan 
art. 191 der Grondwet, niet in zich sluit de 
bevoegdheid , om aan eigenaars van bepaalde
lijk aangewezen gronden onderhoudslasten op 
te leggen; 

dat het opleggen van lasten behoort tot de 
inrichting der waterschappen, die krachtens 
art. 190 der Grond wet aan de Staten der pro
vincie is voorbehouden ; 

dat derhalve bovengestelde vraag ontken
nend moet worden beantwoord; 

Overwegende wijders, dat art. 4 rler meer
genoemde politieverordening ook niet regelt 
eenen onafhankelijk van dat voorschrift be
staanden onderhoudsplicht; 

dat wel is waar is beweerd dat die onder
houdsplicht zou voortvloeien uit de algemeene 
voorwaarden van transport van gedeelten van 
den Zuiderlegmeerpolder, doch dat die alge
meene voorwaarden geene enkele bepaling be
helzen, waaruit zou zijn af te leiden, dat de 
last tot onderhoud der dijken en kaden bij 
uitsluiting aan de eigenaars der dijken en kaden 
of der aanpalende gronden zou zijn voorbe
houden; 

Gezien de wet van 20 Juli 1895 (Staatsblad 
n°. 13\J); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vern ietiging van het bestreden besluit 

van Gedeputeerde Staten, waarbij de politie
verorden ing of keur van den Zuiderlegmeer
polder is goedgekeurd, aan deze op 28 Decem
ber 1910 door het waterschapsbestuur vast
gestelde keur goedkeuring te onthouden; 

Onze Minister ,·an Waterstaat is belast enz. 
(W. v. d. B. A.) 

26 Augustus 1911. MrssrvE van den Minister 
van Binnenlandscbe iaken aan de Ged. 
Staten der provincie betreffende gegevens 
aangaande de uitvoering der Pandbuiswet 
(Staa tsblad 1910, n°. 321). 

Ik zou het op prijs stellen, eenige gegevens 
aangaande de uitvoeiing der Pandhuiswet 
(Staatsblad 1910, n°. 321) te verkrijgen, en zoude 
daarom gaarne zien, dat door tusschenkomst 
van Uw College aan mijn Departement werd 
ingezonden: een exemplaar van elk der inge
volge genoemde wet vastgestelde of nog vast 
te stellen reglementen ( ook van wijzigingen 
van reglementen) voor gemeentelijke banken 
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van leening en van verordeningen, vastgesteld 
of nog vast te stellen ingevolge artikel 37 
dier wet (ook van wijzigingen van Modanige 
verordeningen). 

Voörts zoude ik van Uw College gaarne 
ontvangen, jaarlijks vóór 1 April - voor de 
eerste maal dus in 1912 - : 

a. opgaaf van het aantal der in het afge
loopen jaar door gemeentebesturen in Uwe 
provincie verleende toelatingen tot het houden 
van eene particuiiere bank van leening; 

b. mededeeling van de in het afa;eloopen 
jaa r door gemeentebesturen in Uwe provincie 
genomen besluiten tot weigering van een ver
zoek om toelating met vermelding van de 
weigeringsgronden ; 

c. med~deeling van de in het afgeloopen 
jaar door gemeentebesturen in Uwo provincie 
genomen besluiten tot intrekking van toe
latingen , met vermelding van de gronden, die 
tot intrekking leidden ; 

d. een verslag omtrent de onderzoeken, door 
gemeentebesturen in Uwe provincie ingesteld 
ingevolge artikel 38 der wet . (W . v.d. B. A.) 

29 Augustus 1911. M1ss1vE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Com
missarissen der Kon ingin , betreffende vrij
dom van zegelrecht voor nummerbewij 
zen, afgegeven ingevolge de Trekhonden
wet 1910 (S taatsblad n°. 203). 

lk heb de eer U H.E.G. te vcrnoeken namens 
mij aan de burgemeesters in uw gewest mede 
te deelen , dat de Ministers van Financiën zich 
vereen igd heeft met mijne meening, dat waar 
bij artikel 5 der "Trekhonden wet 1910 (Staats
blad 11°. 203)" i~ bepaald, dat o. a. de afgifte 
van nummerbewijzen bij algemeenen maatregel 
van bestuur zal worden geregeld, bij d ien 
maatregel ingevolge deze delegatie ook ont
heffing van zegel recht kan worden verleend 
en dat het voorschrift van artikel 10 van het 
Koninklijk besluit van 6 Februari 1911 (Staats
blad n°. 45) in zake de kostelooze afgifte dier 
nummerbewijzen geacht kan worden mede 
vrijdom van zegelrecht in te houden . 

De .Minister van Binnenlandsche Zaken. 
Voor den Minister, 

De Secreta1·is-Generaal, (qet.) J. B. KAJ,{, 

l eptember 19_11. BESCHIKKING van den Mi
nister van Landbouw, Nijverheid en Han
del, tot vaststelling van een letterteeken, 
dat door zee- en kustvisschersvaartuigen 
moet gevoerd worden. 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel; 

Gelet op artikel 7 der Visscherijwet (wet van 
6 October 1908, Staatsblad n°. 311 ), op artikel 8 
van het Koninklijk besluit van 12 Juni 1911 
(Staatsblad n°. 144 ), betreffende de registers 
voor de zee- en kustvisschersvaartuigen en het 
voeren van letterteekens en nummers door 
de kustvisschersvaartuigen, en op zijne be
schikkingen van 15 Juni 1911, n°. 3185, 20 Juli 
1911, n°. 4474, 7 Augustus 1911, n°. 4801 en 
21 Augustus 1911, n°. 490 , afdeeling ijver
heid; 

H eeft goedgevonden : 
te bepalen, dat door de zee- en kustvisscbera

vaartuigen, tehuis behoorende t e Doniawerstal 
moet worden gevoerd het letterteeken, D.O.W. 

's Gravenhage, 1 September 1911. 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, 
(get.) H. FIEVEZ VAN GINKEL, l0 .-S.-G. 

4 September l l) ll. BESLUIT, waarbij ontheffing 
van den werkelij ken dienst is verleend. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Binnenlandsche Zaken en van Oorlog, van 
22 Augustus 1911, n°. 423, afdeeling Binnen
landscb Be tuur, en van 30 Augustus 1911, af
deeling Militie en Landweer (M.), n°. 43; 

Overwegende : 
dat HINDERK Dm, geboren te Embden 

(Duitscbland) op 23 Mei 18 8, als zijnde Neder
lander, in 1907 te Velsen op aangifte zijner 
moeder, d ie aldaar op 1 Januari 1907 woonde, 
voor de lich ting der nationale militie van 1_908 
werd ingeschreven ; 

dat hij bij onherroepelijke uitspraak van den 
militieraad tot den dienst werd aangewezen, 
doch dat het nummer, hetwelk hem bij loting 
voor de gemeente Velsen ten deel viel, buiten 
oproeping is gebleven ; 

dat hij door den bnrgemeester van Amster
dam bij schrij ven van 17 Maart 1911 aan Onzen 
CommissarIB in Noordholland is kenbaar ge
maakt als nalatige ter insc hrijving, onder op
gave dat de vader overleden, de woonplaats 
van de moeder onbekend was en Dm, die op 
1 Januari 1907 in het Duitsche Rijk verblijf 
hield, door zijne moeder verlaten was ; 

dat Gedeputeerde Staten vervolgens op Dm 
art. 147 der Militiewet 1901 hebben toegepast 
en hij, na tot den dienst te zijn aangewezen, 
op 7 Juni 1911 bij de militie en wel bij het 
1 Ode regiment infanterie is ingelijfd ; 

dat hij, in dienst zijnde, vernam, dat zijne 
moeder, van wie hij in 15 jaren niets geboord · 
had, te Velsen woonachtig was; 
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dat zooals reeds bij Ons besluit van 30 l\1ei 
1902 n°. 21 is aangenomen, de wetgever reeds 
vóór 1 J anuari 1902 gewild heeft, dat de in
schrijving voor de nationale militie zoude ge
schieden in de gemeente waar de vader (moeder 
of voogd ) woont en heeft die geen woonplaats 
meer (binnen het Rijk), of is deze woonplaats 
niet t e vinden, eerst da n in de gemeente wa ar de 
zoon, militieplichtige, verblijf houdt; 

da t door de uitbreiding, welke de wet be
trekkelijk de na tionale militie heeft ondergaan 
bij de wet van 24 Juni 1901 (Staatsblad n°. 159) 
in werking getreden op 1 ,Januari 1902, in 
bovenbedoeld beginsel geen verandering is 
gebracht ; 

dat de inschrijving dus te Velsen t e recht is 
geschied ; 

da t er onder deze omstandigheden termen 
bes taan om hem te ontheffen van het nog on
vervuld gedeelte van den militiediensttijd, 
waartoe hij als nalatige t er inschrijving voor 
de gemeente Amsterdam gehouden is ; 

Gezien het derde lid van art. 113 der Militie
wet 1901 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
aan HINDERK DIK, milicien der lichting van 

1908 voor de gemeente Amsterdam, behoorende 
tot het l0de regiment infanterie, ontheffing van 
den werkelijken dienst bij de milit ie voor het 
nog onver vuld gedeelte van zijnen diensttijd 
t e verleenen. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en van Oorlog zijn, ieder voor zooveel hem aan
gaat , belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in de N ederlandsche S taatscourant zal 
worden geplaatst . 

H et Loo, 4 September 1911. 
(get. ) WILHELMIN A. 

D e J,finister van B innenlandsche Zaken, 
(get.) H EEMSKERK. 

De .Minister van Oorlog, (get.) H. COLIJ N. 

6 S eptember 1911. BEsLu r-r, hriudende bepa
lingen tot bestrijd ing van den Amerikaan
scben kruisbessenmeeldauw. S . 287. 

WIJ WILHE LMINA, ENZ . 

Op d" voordracht van Onzen Minister van 
Landbou w, Nij ve rheid en H andel van 17 Juli 
1911 , Directie van den L andbouw , n°. 7866, 
Afdeeling II , Bureau B ; 

Gelet op de wet van 17 Juli 1911 (S taat.•blad 
no. :.!12), houdende bepali ngen tot wering en 
bestrijding van ziek ten va n cul t uurgewassen 
en van voo r cultuurgewassen schadelijke dieren ; 

Den Raad van State geboord (advies van 
16 Augustus 1911 n°. 40) : 

Gezien het nadere rapport van Onzen voor
noemden Minister vnn 1 eptember 1911, 
Directie van den Landbouw, n• . 9466, Afdee
ling II, bureau B; 

Hebben goedgevonden en verstaan , te be 
palen: 

Art . 1. Indien struiken verschijn selen van 
den Amcrikaanschen kruisbessen meeldauw ver
toonen, geeft de gebruiker van het perceel, 
waar <Ie struiken zich bevinden, daa rvan ter
stond kennis aan den burgemeester van de ge
meente, waarin het perceel gelegen is. 

2 . Indien een bu rgemeester verneemt. dat 
zich op een perceel in zijne gemeente struiken 
bevinden, welke ve rschijnselen van den Ameri
kaanschen krui sbessenmeeld auw vertoonen, 
geeft hij daarvan terstond kenni s aan het hoofd 
van den phytopathologischen dienst . 

3 . De burgemeester beveelt den gebruiker 
van een perceel, waar zich struiken bev inden , 
welke zijn aangetast door den Amerikaanschen 
kruisbessenmeeldauw, om d ie maatregelen tot 
bestrijding der ziekte te nemen, welke door
het hoofd van den phyiopathologischen d ienst 
worden noodig geacht. 

4 . De in het vorige artikel bedoelde maat
regelen kunnen bestaan in , 

'l, het plukken en onschadel~ik maken der
aangetaste v ruchten ; 

b. het afsnijden en onschadelijk maken der 
aangetaste scheuten ; 

c. het rooien en onschadelijk maken der aan
getaste struiken ; 

d. het omspitten van den bodem ; 
e. het toepassen der bestrijdingsmiddelen, 

welke door wetenschap of p raktijk verder als 
doeltreffend worden aangewezen. 

5. Indien de burgemeester bezwaar heeft. 
de in a rtikel 3 bedoelde maatregelen tot be
strijding van den Amerikaan scben kruisbessen-
meeldauw te bevelen, staat hem beroep open 
bij On zen Minister van Land bouw, Nijverheid 
en Han del. 

6 . D e gebruiker van een perceel, waar zich 
struiken bevinden, welke zijn aangetast door· 
den Amerikaanschen kruisbessenmeeldauw, is 
verplicht, om die maatregelen tot bestrijding 
der ziekte te nemen, welke hem door den bur
g e m ees te r z ijn bevolen . 

7 . H et is verboden st ruiken van krui sbessen 
of deelen d ier struiken te ver voeren of te doen 
ve rvoeren van perceelen, welke door Onzen 
Minister van L andbouw, .Nijve rheid en Han
del besmet :djn ve rklaard met den A merikaan
schen krui sbessen meeldauw. 

8 . Van het in het vorige artikel bedoelde 
verbod wordt doo r den burgemeester van de 
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gemeente, waarin het perceel gelegen is, op 
verzoek van den belanghebbende ontheffing 
verleend, indien het hoofd van den phytopa
thologischen dienst tegen deze ontheffing geen 
bezwaar heeft. 

9. Het is verboden struiken, deeleu van 
struiken of vruchten, welke zijn aangetast door 
den Amerikaanschen kruishessenmeeldauw, te 
koop aan te bieden , te verkoopen, af te leveren, 
te vervoeren of te doen vervoeren . 

10. Het in het vorige artikel bedoelde ver
bod is, voor. zocver het vervoeren en doen ver
voerrn betreft, niet van toepassing ten aanziev 
van zendingen aan het hoofd van den phyto
pathologischen dienst. 

11 . In bijzondere gevallen kan, voor zoover 
het vervoeren en doen vervoeren betreft, het 
hoofd van den phytopathologischen dienst, 
onder de door hem te stellen voorwaarden, 
ontheffing verleenen van het in artikel 9 be
doelde verbod. 

12. 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, 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 5den September 1911. 

(get. ) W I L H E L M I N A. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(qet.) A. 8. TALMA. 

(Uitgeg. Il Sept. 1911.) 

5 September 1911. BESLUIT, tot herziening van 
de bepalingen betreffende de toelating 
van jongelieden in Nederlandsch-Indië tot 
de Koninklijke Militaire Academie, en be
treffende do toelating van onderofficieren 
van het leger in Nederlandscli-Indië tot 
den Hoofdcursus. 8. 288. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Koloniën en van Oorlo~ van 5 Mei 1911, af
deeling C, le Bureau, n°. 15, en van 11 Mei 
1911. Ilde afd., n•. 144 ; 

Gezien: 
a. Ons besluit van 12 September 1910 (Ne

derlandsch Staatsblad n•. 281) tot nadere wijzi
ging van het Reglement voor de Koninklijke 
Militaire Academie, 

b. Ons besluit van 7 Februari 1910 (Neder 
landsch Staatsblad n•. 45) tot herziening van 
het Reglement voor den Hoofdcursus; 

Overwegende, dat de wenschelijkheid is ge
bleken, om de bepalingen betreffende de toe
lating in Nederlandsch-lndië van Jongelieden 
tot de Koninklijke Militaire Academie en van 
onderofficieren tot den hoofdcursus, opnieuw 
vast te stellen ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 Juni 1911, n°. 22); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 22 Augustus 1911, Af
deeling C, le Bureau, n°. 2; en van 29 Augustus 
1911, llde afd., n•. 170; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. in te trekken : 
a. het Koninklijk besluit van 2 December 

1895 (Nederlandsch Staatsblad n•. 185, Indisch 
Staatsblad 1896, n°. 11), laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 18 Juli 1910 (Nederlandsch 
Staatsblad n°. 238, Indisch Staatsblad n°. 480), 
houdende bepalingen betreffende de toelating 
van jongelieden tot het in Nede,·landsch Indië 
af te nemen admissie-examen voor de Konink
lijke Militaire Academie ; 

b. het Koninklijk besluit van 20 October 1893 
(Nederlandsch Staatsblad u0 • 154, Indisch Staats
blad n°. 306), laatstelijk gewijzigd bij Ons be
sluit van 2ö Februari 1904 (Ned,rlandsch Staats
blad n°. 50, Indisch Staatsblad no. 222), hou
dende bepalingen betreffende de toelating van 
onderofficieren van het Leger in Nederlandsch
Indië tot den Hoofdcursus. 

II. Vast te stellen : 
de als Bijlagen A en B aan dit besluit ge. 

hechte Bepalingen betreffende de toelating van 
jonge lieden in Nederlandsch-Indië tot de Ko
ninklijke Militaire Academie, en betreffende 
de toelating van onderofficieren van het Leger 
in Nederlandsch-Indië tot den Hoofdcursus; 

zullende deze Bepalingen op 1 Jauual'Ï 1912 
in werking treden. 

Onze Ministers van Koloniën en van Oorlog 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast 
met de uitvoering van dit Besluit, hetwelk, 
met de daarbij behoorende bijlagen, in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en in afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State . 

Het Loo, den 5den September 1911. 

(get. ) WIL R E L M I N A. 

De Minister van Koloniën, 
(get. ) DE WAAL MALEFIJT. 

De Minist~r van Oorlog , (get.) H. COLIJN. 

(Uitgeg. 26 Sept. 1911.) 
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füJLAGE LT. A. 

BEPALING EN bei1'effende de toelating 
van jongelieden in Nederlandsch-Indië tot 
de Koninklijke Militaire Academie. 

Art. 1. De vader, moeder of voogd van den 
jongeling, die in Indië voor toelating tot de 
Koninklijke Militaire Academie in aanmerki ng 
wenscht te worden gebracht, wendt zich daartoe 
tot den Minister van Oorlog, met aanbieding 
van de in artikel 62 van het Reglement voor 
de Koninklijke )[ilitaire Academie voorgeschre
ven bescheiJen, gelegaliseerd óvereenkomstig 
artikel 4 van het Gouvernementsbesluit van 
25 Mei 1909, n°. 32 (Indisch Staatsblad no. 291), 
met dien verstande, dat de sub 7a van genoemd 
artikel 62 bedoAlde verklal'ing van inschrijving 
moet betreffen, de deelneming aan een examen, 
dat vóór begin Juni van het loopende jaar 
moet zijn afgeloopen. 

Die stukken alle in tweevoud in te dienen, 
moeten zijn ingericht naar de hier te lande 
geldende modellen en voorschriften, met uit
zondering van · het bij punt 4° . van genoemd 
artikel 62 voorgeschreven bewijs van goed ge
drag, waarvoor in de plaats treedt eene ver
klaring, opgemaakt naar het bij deze bepalingen 
behoorende model letter A. 

2. Eene expeditie van de in artikel 1 ver
melde bescheiden behoort bij den Minister van 
Oorlog te zijn ingekomen vóór den 16en April 
,an het jaar, waarin de adspirant voor toela
ting in aanmerking wenscht te komen. 

De duplicaten van die bescheiden behooren 
aan genoemden Minister te worden gezonden 
met de mail volgende op die, waarmede de 
eerste verzending plaats had. 

Desverlangd kan voor de toezending der in 
de twee voorgaande alinea's aangeduide stuk
ken gebruik worden gemaakt van de tusschen
komst van den Commandant van het Leger en 
Chef van het Departement van Oorlog in N e
derlandsch-Indië, bij wien deze bescheiden als
dan vóór of op den 16en Februari te voren in 
tweevoud moeten zijn ingekomen. 

Deze autoriteit toetst de bescheiden aan de 
voorschriften en zendt eene expeditie van de 
stukken - zoo ze volledig en in orde worden 
bevonden - met de eerste mail en de dupli
caten met de tweede mail in de maand Maart 
rechtstreeks naar het Departement van Kolo
niën. 

Onvolledige of niet naar den eisch opge
maakte stukken worden door den genoemden 
Opperofficier ter aanvulling of verbetering aan 
de inzenders teruggezonden, met uitnoodiging 

1911. 

, de stukken, na redres, rechtstreeks en met twee 
elkander opvolgende mailgelegenheden aan 
den Minister van Oorlog te zenden. 

3. De namen der adspiranten die in aan
merking komen voor mededinging naar eene 
plaats aan de Koninklijke Militaire Academie, 
worden door den Minister van Koloniën aan 
den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch
lndië geseind en door dezen onmiddellijk 
schriftelijk ter kennis gebracht van den Com
mandant van het Leger en Chef van het De
partement van Oorlog. 

Volgens regelen, door den Gouverneur-Ge
neraal zooveel mogelijk in overeenstemming 
met het Reglement voor de Koninklijke Mili
taire Academie vast te stellen, worden de ad
spiranten opgeroepen tot het ondergaan van 
een militair geneeskundig onderzoek, en om 
- zoo noodig te worden onderworpen aan het 
toelatingsexamen, bedoeld in artikel 26 der 
Wet, onder V, het aanvullingsexamen, bedoeld 
in artikel 26 'der wet onder II en c. q. het 
rangschikkingsonderzoek, bedoeld in artikel 27 
der wet. 

Regelen voor de samenstell ing van de com
missie voor het toelalings- (aanmûlings-) ex amen, 
alsmede van die voor het rangschikkingsonder
zoek, worden door den Gouverneur-Generaal 
vastgesteld. 

De benoemin~ va::: de commissie tot genees
kundig onderzoek en van den voorzitter, de 
leden en den secretaris der in de vorige alinea 
bedoelde commissiën, geschiedt jaarlijks, over
eenkomstig die regelen, door den Commandan t 
van het Leger en Chef van het Departement 
van Oorlog in Nederlandsch-Indië. 

Voor zoover het afnemen van examens noo
dig is ter bepaling van de toelating tot de 
Koninklijke Militaire Academie, worden deze 
jaarlijks in de eerste dagen van de maand Juni 
te Batavia gehouden. 

Het tijdstip waarop het toelatingsexamen 
aanvangt, wordt door den genoemden Opper
officier bepaald. Overigens worden nopens dit 
examen gevolgd de bepaling.en, vervat in de 
artikelen 64, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75 
en 76, lste alinea van het Reglement voor de 
Koninklijke Militaire Academie. 

Het aanvi,llingsexamen wordt afgenomen te 
Batavia tijdens het toelatingsexamen en wordt 
beschouwd als een onderdeel van dit examen. 
Voor het aanvullingsexamen gelden de regelen, · 
vervat in de artikelen 77, 78. 80, 81 en 82 van 
het Reglement voor de Koninklijke Militaire 
Academie. 

Indien na afloop van het geneeskundig onder
zoek, de herkeuring, het toelatings- en het 

22 
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aanvullingsexamen meer adspiranten zijn over 
gebleven, dan er plaatsen voor Indië zijn open
gesteld, worden alle adspiranten aan een rang
schikkingsonderzoek onderworpen. Zij ontvangen 
daartoe, onmiddellijk na bekendwording van 
den uitslag van het toelatings- (aanvullings-) 
examen, eene oproeping. Ten aanzien van het 
rangschikkingsonderzoek, geldt het bepaalde 
in de artikelen 84, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94 en 96 
van het Reglement voor de Koninklijke Mili
taire Academie. 

Van alle adspiranten, die het rangschikkings
onderzoek hebben ondergaan, wordt eene rang
lijst opgemaakt, aangevende de volgorde, waar
in zij in aanmerking komen voor de plaatsing 
aan de Koninklijke Militaire Academie. 

De plaatsing op de ranglijst wordt verkregen 
door voor iederen adspirant de hem toegekende 
beoordeelingsgetallen samen te tellen, en de 
adspiranten te rangschikken naar de aldus ver
kregen totalen. 

Zijn die totalen voor twee of meer adspiran
ten gelijk, dan is bun plaats op de ranglijst 
opvolgenderwijze afhankelijk van : 

a. het hoogst behaalde beoordeelingsgetal, 
en zoo dit gelijk is, het daaropvolgende hoogst 
behaalde, en zoo vervolgens ; 

b. het lot. 
Zoo spoedig doenlijk zendt de commissie 

eene nominatieve opgave, in tweevoud, van de 
adspiranten, die voor plaatsing in aanmerking 
komen (c. q. vergezeld van de biervoren be
doelde ranglijst, in tweevoud) aan den Com
mandant van het Leger en Chef van het De
partement van Oorlog in Nederlandsch-Indië, 
die daarvan onverwijld een exemplaar aan den 
Gouverneur-Generaal doet toekomen. 

Na ontvangst daarvan zendt de Gouverneur
Generaal aan den Minister van Koloniën het tele
gram omschreven in de 6e alinea van artikel 1 
van meergenoemd Reglement en te gelijker 
tijd de nominatieve opgave c. q. met ranglijst. 

De commissie maakt verder op een Staat, 
aangevende de door de adspiranten behaalde 
beoordeelingsgetal!en, en het door baar uit te 
brengen verslag, bedoeld bij artikel 8 der Wet, 
beide in tweevoud, waarna op overeenkomstige 
wijze wordt gehandeld als hierboven voor de 
nominatieve opgave en de ranglijst is aange
geven. De Gouverneur-Generaal zendt de door 
hem ontvangen exemplaren aan den Minister 
van Koloniën. 

4 . D e Gouverneur-Generaal doet aan den 
Commandant van het L eger terstond rnede
deeling va11 het telegram, omschreven in het 
laatste lid varf artikel 1 van het R eglement 
voor de Koninklijke Militaire Academie. 

De Commandant van het L eger geeft daarop 
aan de ouders of voogden kennis van de nopens 
hunne zonen of pupillen genomen beslissing, 
en doet die kennisgeving in geval van plaatsing 
vergezeld gaan van het model der ingevolge 
artikel 36 van het booger bedoelde Reglement, 
vereischte akte van borgstelling ; tevens draagt 
bij dan den ouders of voogden de indiening 
op van 9ene notarieele akte, waarbij aan een 
in Nederland gevestigd persoon volmacht wordt 
gegeven om in de plaats van den vader, de 
moeder of den voogd, gedurende de aanwezig- · 
heid van den jongeling in Nederland al dat
gene te doen, wat de vader, moeder of voogd, 
zou moeten doen, indien deze zelf in Neder
land ware gevestigd. De Commandant van het 
L eger geeft daarbij voorts op wanneer deze 
beide akten uiterlijk door hem moeten zijn 
ontvangen. 

.Na ontvangst _van de bedoelde akten doet de 
Commandant van het Leger de ter plaatsing 
aangewezen jongelieden, zoodra doenlijk, de 
reis als gouvernementspassagie~s overeenkom
stig de ter zake geldende bepalingen naar N e
derland aannemen, zoo mogelijk gezamenlijk, 
en onder geleide van een door hem aar: te 
wijzen officier, die met verlof naar Europa ver
trekt of om andere redenen als Gouvernements
passagier de reis naar Nederland moet aan
nemen, dan wel van een mede door hem aan 
te wijzen gepensionneerde of eervol ontslagen 
officier, die in het genot is van overtocht voo1· 
Gouvernementsrekening. 

Kunnen de jongelieden niet gezamenlijk do 
reis aanvaarden, dan vertrekken de overblij 
venden met eene volgende gelegenheid, onder 
geleide als hierboven is aangeduid. 

De Commandant van het Leger is bevoegd 
om, indien ouders of voogden zich zelf met 
het geleide naar Breda van hunne tot plaatsing 
aan de Koninklijke Militaire Academie aange
wezen zonen of pupillen wenscben te belasten , 
dit toe te staan. 

Ten aanzien van de adspiranten, die overeen
komstig artikel 1, 60 alinea van het l{eglement 
voor de Koninklijke Militaire Academie, blij 
kens nader telegram van den :Minister van 
Koloniën , alsnog in aanmerking komen voor 
de vervulling van in Nederland opengebleven. 
plaatsen voor het wapen der infanterie in N e-
derlandsch-lndië, wordt gehandeld als hier
boven is vermeld, met dien verstande, dat hun. 
vertrek zoodanig wordt bespoedigd, dat zij. 
zoodra mogelijk in Nederland kunnen aanko
men. 

5. De in artikel 4 bedoelde officieren ent-
vangen van den Commandant van het L eger· 
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de in dat artikel aangeduide akten van borg· 
stelling en van volmacht en worden van een 
schriftelijke in structie voorzien, waarin hun 
onder meer wordt opgedragen : 

1°. de aan hunne zorg toe te vertrouwen 
jongelieden gedurende de reis zooveel mogelijk 
nuttig bezig te houden; 

2°. bij aankomst te Genua of te Marseille met 
de jongelieden te debarkeeren, onverwijld per 
draad aan den Gouverneur der Koninklijke 
Militaire Academie de namen der aangekomen 
jongelieden op te geven ; hen vervolgens met 
bekwamen spoed tot Breda te begeleiden en 
zich met hen aan te melden bij genoemden 
Gournrneur of bij dengene die hem vervangt, 
aan wien dan tevens de bovenvermelde akten 
van borgstelling en van volmacht worden over
handigd. 

De akten van borgstelling en van volmacht 
betreffende de adspiranten die, ingevolge de 
5e alinea van artikel 4, onder geleide van ouders 
of voogden reizen, worden naar .Nederland 
overgebracht door den officier, belast met het 
geleide van het transport adspiranten , bedoeld 
in de 3de alinea van artikel 4, en door dezen 
officier mede overhandigd aan den hooger ge
noemden Gouverneur of aan dengene, die hem 
vervangt. 

6. Aan elk der in artikel 4 bedoelde offi
cieren die ook zooveel mogelijk de geslaagde 
jongelieden voor de Cadettenschool onder hun 
geleide medenemen, wordt, na volbrachte reis, 
door de zorg van het Departement van Kolo
niën, voor het gezamenlijk aantal der aan hun 
geleide toevertrouwde jongelieden uitbetaald : 

Voor elken jongeling tot en met het getal 
van rl.rie, honderd gulden (f 100) ; 

voor elken jongeling boven het aantal van 
drie, vijf en twintig giûden (f 25). 

Voorts worden aan die officieren mede door 
de zorg van genoemd Departement, na inzen
ding van eene gespecificeerde en op zegel ge
schreven declaratie, voor zooveel mogelijk door 
justificatoire bescheiden gestaafd , uitbetaald de 
kosten van de reis van Genua of Marseille tot 
Breda, na aftrek van de sommen die, kraclltens 
de door de Regeering met de Stoomvaartmaat
schappijen "Nederland" en "Rotterdamsche 
Lloyd" gesloten overeenkomsten, te Genua of 
te Marseille aan hen voor hen zelven en voor 
de jongelieden zijn ter hand gesteld door den 
gezagvoerder van het schip, dat hen derwaarts 
heeft overgevoerd. 

Voor zooveel de reis buitenslands betreft, 
worden op die declaratie vrachtprijzen per 
spoorwegrijtuig 2e klasse in rekening geleden. 

MODEL LETT. A. 

De ondergeteekende . . . . . . Resident, 
(Gouverneur) Hoofd van het Gewestelijk Be· 
stuur van . . . . . . . . . . verklaart op 
den eed aan den lande gedaan, dat . . . . 

. . zoon van . . . . . . . . en 
van . . . . . . . , geboren te . . . . . 
. . . . . den . . . . . . . . 19 . . zich 
gotid gedraagt en dat hem Resident (Gouver
neur) niets te nadeele van dien jongeling is 
gebleken. 

Afgegeven te . . . . . . den 
. . l\j 

Het Hoofd van Gewestelijk B estu1,r 
voornoemd. 

Behoort bij het Koninklijk Besluit van 5 Sep · 
tember 1911 (Staatsblad n°. 288). 

(get.) 

(get.) 

BIJLAGE LT. B. 

Ons bekend, 
De 11:finister van Koloniën, 

DE WAAL MALEFIJT. 

De Minister van Oorlog, 
H. COLIJN. 

BEPALING EN betreffende de toelatin,q van 
onderojficieren:van hef leger in Nederlandsch
Indië tot den Hoofdcursi,s. 

Art. 1. Het toelatingsexamen tot den Hoofd
cursus wordt in Indië jaarlijks afgenomen io 
de maanden April en Mei, derwijze, dat de hier· 
onder sub 5vermelde lijsten den Gouverneur-Ge
neraal van N ederlandsch-Indië bereiken uiterlijk 
den len Juni. Het tijdstip waarop dat examen 
een aanvang neemt, wordt overigens door den 
commandant van het leger en chef van het 
Departement van Oorlog in Nederlandsch
Indië, bepaald. 

Aan voormeld examen wordt alleen deelge
nomen door onderofficieren,' die verlangen te 
worden opgeleid tot officier bij het wapen der 
infanterie of bij het dienstvak der militaire 
administratie, beiden van het leger in Neder
landsch-Indië. 

Overigens gelden mutatis mutandis voor het 
toelatingsexamen de regelen, neergelegd in de 
artikelen 2, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53 en 54 van het Reglement voor 
den Hoofdcursus, met dien verstande : 

Ie. dat hetgeen krachtens die artikelen in 
Nederland door den Minister van Oorlog ge
schiedt, in Nederlandsch-Indië door den com
mandant van het leger en chef van het Depar
tement van Oorlog wordt geregeld; 

2e. dat in de examen-commissie zitting heb-
22* 



340 6 8_EPTEMBER 1911. 

ben, in plaats van leeraren , verbonden aan 
den Hoofdcursus, leeraren verbonden aan de 
Militaire School te Meester-Cornelis ; 

3e. dat het bepaalde in artikel 41, sub i , 
betrekking heeft op dienst en exercitie-regie· 
menten en dienstvoorschriften van het leger 
in Nederlandsch-lndië; 

ie. dat ten aanz ien van de toepassing van 
de artikelen 42 en 61, in de plaats van de woor
den "een cursus" gelezen wordt, ,.de Militaire 
school te Meester-Cornelis" ; 

6e. dat de lijsten en het versbg, bedoeld 
bij artikel 53 dadelijk na de va;tstelling door 
de commissie, door haar worden aangeboden 
aan den commandant van het leger en chef 
van het Departement van Oorlog in .r eder
landscb-Indië, die een en ander doorzendt aan 
den Gouverneur-Generaal van :r ederlandsch
Indië en dat wel de lijsten binnen vier en 
twintig uren na de ontvangst, het verslag 
binnen acht dagen na de ontvangst, het 
laatstbedoelde voorzien van de opmerkingen 
en voorstellen, waartoe hij in het belang van 
het onderwijs op de Militaire School te Mees
ter-Cornelis aanleiding mocht vinden; 

6e. dat bij de vaststelling der ingevolge 
artikel 64 in het leven te roepen bepalingen 
zooveel mogelijk nagevolgd wordt hetgeen 
krachtens dat artikel door den Minister van 
Oorlog is of wordt bepaald. 

2 . Het toelatingsexamen wordt zoowel schrif
telijk als mondeling te Meester-Cornelis afge
nomen . 

Onderofficieren, die het onderwijR op de 
Militaire School niet hebben gevolgd, worden 
niet tot dat examen toegelaten, dan nadat bij 
een voorbereidend schriftelijk examen is geble
ken, dat zij genoegzame kennis bezitten om naar 
eene plaats op den Hoofdcur us mede te d ingen. 

Dit voorbereidend examen wordt in de door 
den commandant van het leger en chef van 
het Departement· van Oorlog in N ederlandscb
Indië aan te wijzen ga:nizoenen afgenomen 
naar door dien opperofficier te stellen regelen 

3. a ontvangst var. de in artikel 1 sub 6 
vermelde lijsten telegrafel01-t de Gouverneur
Generaal van Nederlandscb-Ind ië ten spoedigste 
aau den Minister vau Koloniën de namen en 
stamboeknummers der onderofficie'ren, die 
- aan de eischen van het examen voldaan 
hebbende - ingevolge aanwiJzing van den 
commandant van het leger en chef van het 
Departement van Oorlog de beschikbaar ge
stelde plaatsen kunnen innemen, en zulks met 
gelijktijdige mededeeling of zij voor het wapen 
der infanterie of voor het dienstvak der admi
nistratie moeten worden opgeleid. 

Het in artikel 1 sub 6 genoemde verslag o.a. 
wordt zoodra mogelijk aan den Minister van 
Koloniën doorgezonden, voorzieJ.J van of ge
volgd door de opmerkingen, die de Gouver
neur-Generaal daarbij nuttig of noodig acht. 

4 . De onderofficieren, die tot den Hoofdcur
sus worden toegelaten, vertrekken zoodra mo
gelijk, doch in elk geval voor 1 Juli als gouver
nementspassagiers overeenkomstig de ter zake 
geldende bepalingen onder geleide van een of 
meer door den commandant van het leger en 
chef van het Departement van Oorlog in Ne
derlandsch-lndië daartoe aan te wijzen offi· 
eieren, die met verlof naar Europa vertrekken 
of om andere redenen als gouvernementspassa
gier de reis naar ederland moeten aannemen. 

5 . De in artikel 4 bedoelde officieren worden, 
met inachtneming van de slotalinea van artikel 
1 van het Reglement voor deu Hoofdcursus, 
van eene schriftelijke instructie voorzien waar• 
in hun onder meer wordt opgedragen: 

Ie. de aan hun zorg toe te vert rouwen onder
officieren gedurende de reis zooveel mogelijk 
nuttig bezig te houden; 

2e. zich met die onderofficieren aan te mel
·den bij den commissaris van afmonstering te 
Amsterdam of Rotterdam die hen verder diri
geert op den staf van het korps, waarbij zij 
worden ingedeeld: 

6 . Aan elk der in artikel 4 bedoelde officie• 
ren wordt na volbrachte reis, door de zorg 
van het Departement van Koloniën, voor de 
aan hun toezicht toevertrouwde onderofficieren 
uitbetaald. 

voor eiken onderofficier, tot en met het ge
tal van drie, honderd gul.den (f 100); 

voor eiken onderofficier boven het aantal 
van drie, vijf eii twintig gulden (f :!6). 

7. Aan de in artikel 4 bedoelde onderofficie
ren kan, na hunne aankomst bij den staf van 
het korps in artikel 5 bedoeld, binnenlandsch 
verlof verleend worden met behoud van soldij, 
uiterlijk tot 8 Augustus. 

Behoort bij het Koninklijk Besluit van 6 
September 1911 (Staatsblad n•. 288). 

• Ons bekend, 
De Ministe,· van Koloniën, 

(get. ) DE W AAL MALI<;FJJT. 

De Ministe,· ·van Oorlog, 
(get. ) H. COLIJN. 

6 September 1911. BESLUIT, ter bekendmaking 
van den tekst van het Reglement voor 
de Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen, 
vastgesteld bij K on inklijk besluit van 
21 Juli 1902 (Staatsblad no. 167} en 
gewijzigd bij Koninklijke besluiten van 



1 . 

6 SEPTEMBER 1911. 341 

113 Maart 1904 (Staatsblad n°. 61),'3 Octo
ber 1906 (Staatsblad n°. :./55), 21 December 
1909 (Staatsblad n°. 410) en 7 Juli 1911 
(Staa fshlad n°. 201). S. 289. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 2 September 1911, 
n• . 6701, afdeeling Volksgezondheid en Arm
wezen; 

Gelet op Onze besluiten van 21 Juli 1902 
(Staatsblad n•. 157), 16 Maart Ul04 (Staatsblad 
n•. 61), 3 October 1906 (Staatsblad n•. 255), ,n 
December 1909 (Staatsblad n•. 410) en 7 Juli 
1911 (Staatsblad n•. 201) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
den tekst van het reglement voor de Rijks• 

kweekscholen voor vroedvrouwen, vastgesteld 
bij Ons besluit van 21 Juli 1902 (Staatsblacl 
n•. 157) en gewijzigd bij Onze besluiten van 
1ö Maart 1904 (Staatsblad n•. 61), 3 October 
1906 (Staatsblad n•. 255), 21 December 1909 
(Staatsblad n•. 410) en 7 Juli 1911 (Staatsblad 
n•. 201), algemeen bekend te maken, door 
bijvoeging van dien gewijzigden tekst, in zijn 
geheel, bij dit besluit. 

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

Het Loo, den 6den September 1911. 
(qet. ) W I L H EL M 1 :N A. 

De .lli nister van Binnenlandsche Z aken, 
(qe f.) HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 2 [ Sept. 1911 .) 

TEKt:lT vcm het Reglement uoor de R ijks
kweekscholen voor vroedvrouwen, vastge· 
stele/ bij Koninklijk beslt•if van 21 Juli 
1902 (Staaisblad n°. 157), en gewijzigd 
bij Koninklijke besluiten va.n 16 Maart 
1904 (Staatsblad n•. 61), 3 October 1906 
(Staatsblad n•. 255), 21 December 1909 
(Staatsblad n•. 410) en 7 Jt.Zi 1911 
(Staatsblad n•. :.!01). 

Art. 1. H et toezicht en· het beheer over 
's Rijkskweekschool voor vroedvrouwen te 
Amsterdam en te Rotterdam, met inbeirrip 
van de daaraan verbonden kraaminrichting, 
is opgedragen aan eene commissie, bestaande 
uit ten minste drie leden, die door de Koningin 
worden benoemd en ont;;Jagen. De benoeming 
geschiedt voor niet langer dan zes jaren , met 
dien verstande, dat telkens om de twee jaren 
een lid aftreedt, dat echter herbenoembaar is. 

De Commissie benoemt een harer leden tot 
voorzitter, en een ander harer leden tot secre
taris. 

2. Waar in dit reglement gesproken wordt 
van de directie, wordt daarmede bedoeld de 
Commissie van Toezicht en Beheer. 

3 . H et onderwijs aan de kweekscholen omvat 
de theoretische en practische verloskunde, de 
verzorging van jonggeborenen en de verple
ging van kraamvrouwen. 

De leerlingen ontvangen tevens voortgezet 
lager onderwijs en natuurkundig onderwijs. 

Het onderwijs wordt gegeven aan de school 
te R otterdam door een geneesheer-directeur, 
aan de school te Amsterdam door een leeraar 
en voorts aan beide scholen door een of meer 
adsi stenten, meesteressen-vroedvrouwen, on
derwijzers en onderwijzeressen. 

De geneesheer-directeur wordt door de Ko· 
ningin benoemd, geschorst en ontslagen. 

De adsistenten, meesteressen-vroedvrouwen, 
onderwijzers of onderwijzeressen worden door \ 
den Minister van Binnenlandsche Zaken en 
op de door dezen bepaalde jaarwedden na 
aanbeveling van de directie b~noemd. 

T 11n behoeve van het practisch onderwijs is 
aan elke kweekschool eene kraaminrichting 
verbonden. 

Voor den dienst daarin worden bij het 
huishoudelijk reglement , bedoeld in art. 13, 
voorschriften gegeven. 

4 . H et aantal inwonende leerlingen op elke 
kweekschool bedraagt ten hoogste 32. 

H et aantal uitwonende leerlingen wordt elk 
jaar door den Minister van Binnenlandsche 
Zaken bepaald, de directie gehoord. 

5. Eenmaal 's juars wordt aan haar, die 
als leerling op een der kweekscholen wen • 
schen te worden toegelaten, op de plaatsen 
en den tijd, door don Minister van Binnen
landsche Zaken aan te wijzen, gelegenheid 
gegeven tot het afleggen van een examen, vol
gens een door genoemden Minister vast te 
stellen programma. 

Dit examen wordt kostdloos afgenomen dool"' 
eene co mmissie, waarvan de voorzitter , de 
leden, de plaatsvervangende leden en de secre 
tari s jaarlijks door den Minister van Binnen
landsche Zaken worden benoemd. 

D e voorzitter, de leden, de plaatsvervangen 
de leden en de secretaris genieten reis- en 
verblijfkosten en een presentiegeld van zes. 
gulden per dag. 

Het exa men wordt niet in het openbaar· 
gehouden. 

6. T ot het afleggen van het in art . 5 be 
doelde examen wordt niemand toegelaten, 
tenzij blijke : 

1°. door overlegging van een uittreksel uit 
de geboorteregisters dat zij niet jonger dan 
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21 jaar is en haar 26ste jaar nog niet heeft 
volbracht ; 

2-. dat zij niet lijdt aan een of ander voor 
de uitoefening van het beroep als vroedvrouw 
hinderlijk lichaamsgebrek en in het algemeen 
eene goede gezondheid geniet en daaromtrent 
aan de examencommissie overlegt de schrif
telijke verklaring van een geneeskundige, uit 
welke verklaring zelve moet blijken, dat deze 
is afgegeven na opzettelijk ingesteld cnder· 
zoek; 

3°. dat zij is van onbesproken zedelijk ge
drag, ten blijke waarvan een bewijs moet wor· 
den overgelegd, afgegeven door den burge· 
meester harer woonplaats binnen eene maand 
voor den dag der overlegging. 

De plaats, de dag en het uur van het exa
men van de belanghebbende worden door den 
voorzitter van de commissie bepaald en haar 
dooi· den secretaris schriftelijk medegedeeld. 

In afwijking van het bepaalde onder 1°. van 
dit artikel kan Onze Minister van Binnen
landsch e Zaken in bijzondere gevallen tot bet 
afleggen van het examen toelaten personen, die 
niet jonger zijn dan 18 jaar en haar 35ste jaar 
nog niet hebben volbracht. 

7. De voorzitter van de in art. 5 bedoelde 
examencommissie wordt, zoo noodig, ve rvan
gen door het eerstbenoemde lid, dat ter ver
gadering tegenwoordig is, tenzij bij meerder
heid van stemmen der aanwezige leden een 
ander lid daarvoor wordt aangewezen. 

De commi ssie beraadsla11gt en beslist niet 
dan bij tegenwoordigheid v11n ten minste de 
grootste helft der leden. 

Bij verhindering van een der leden wordt, 
zoo noodig, door den voorzitter een plaats
verv11nger opgeroepen. 

De beslissingen der comm1ss1e worden ge• 
nomen bij meerderheid van stemmen der aan
wezige leden . Staking van stemmen over den 
uitslag van een examen geldt voor afwij r. ing. 

8 . Na den afloop harer werkzaamheden brengt 
de examencommissie aan den Minister van 
Binnenlandsche Zaken een verslag van hare 
bev indingen uit, met opgave van de geëxa
mineerden, die zij in aanmerking meent te 
moeten brengen voor plaats ing als leerling 
aan eene der kweekscholen in de volgorde, 
waarin de voorgedragenen naar het oordeel 
der comm iss ie aanspraak op plaatsing hebben. 

De Commissie vermeldt daarbij van elke 
voorgedragene of zij uitsluitend of bij voor
keur al8 inwonend leerling, en of zij uitslui
tend of bij voorkeur, hetzij aan de kweekschool 
te A.m terdam , hetzij aan die te Rotterdam, 
verlangt geplaatst te worden. 

Aan de geëxamineerden, die zij niet voor 
plaatsing voordraagt, doet de Commissie me
dedeeling van den ongunstigen uitslag van 
het examen. 

9. De Minister van Binnenlandsche Zaken 
beslist over de plaatsing als leerling aan eene 
der kweekscholen en doet daarvan aan de be
langhebbenden mededeeling. Evenzoo ge 
schiedt mededeeling aan de door de examen
comm issie voorgedragenen, die niet geplaatst 
worden. 

Gehuwden, met of zonder kinderen, en 
weduwen met kinderen kunnen alleen als in
wonend leerling worden geplaatst. 

10. Toelating als inwonend leerling ge
schiedt - behoudens door den Minister van 
Binnenlandsche Zaken goed te keuren afwij
king hiervan - niet dan nadat de belangheb
bende zich door eene schriftelijke verklaring 
en onder het stell en van twee gegoede borgen, 
ten genoegen van den Mini ster van Binnen
landsche Zaken, voor de nakoming van het 
laatste lid van dit artikel, verboden heeft om 
zich gedurende den tijd van twee jaren, vol
gende op het tijdstip waarop zij de bevoegd
heid van vroedvrouw verkregen r.al hebben, 
beschikbaar te stellen om benoemd te worden 
tot gemeente-vroedvrouw in de gemeente of 
de gemeenten, door den Mini ster van Binnen
landsche Zaken aan te wijzen, tegen eene vaste 
bezoldiging van ten minste zoodanig bedrag 
als naar het oordeel van genoemden Minister 
in die gemeente of gemeenten naar den aldaar 
gelclenden levensstanddaard noodig moet wor
den geacht. 

De leerling, die na het verkrijgen van de 
bevoegdheid van vroedvrouw eene som van 
f 200 gestort heeft in 's Rijks schatkist als 
vergoeding voor het genoten onderricht , is 
van deze verbinten is ontslagen. 

Ontslag vwi de verbintenis kan om bijzon
dere redenen verleend worden door den Min is
ter van Binnen l~ndsche Zaken . 

Bij niet-nakomen van de verbinten is binnen 
een door den finister van Binnenlandsche 
Zaken bepaalden tijd is de nalatige eene som 
van f :.lOO als vergoeding voor het genoten 
onderricht aan den Staat verschuldigd. 

11. De leerlingen, zoowei de uitwonende 
als de inwonende, zijn ter zake harer kleeding 
onderworpen aan de voorschriften, daarom
trent door de directie te ge,·en. De inwonende 
leerlingen moeten steeds voorzien zijn van eene 
voldoende hoeveelh<>id voor deugdelijke reini
ging vatbare kleedingstukken, ten genoegen 
van de directie. 

12. De kosten van voeding, bewassching 
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en verpleging der inwonende leerlingen, en alle 
kosten van het onderwijs en de leermiddelen 
komen ten laste van 's Rijks schatkist. 

13. Het dagelijksch beheer van de kweek• 
school te Amsterdam en van de daaraan ver
bonden kraaminrichting is onder de directie 
opgedragen aan beambten. 

Het dagelijksch beheer van de kweekschool 
te Rotterdam en van de daaraan verbonden 
kraaminrichting is onder de directie opgedra• 
gen aan een geneesheer-directeur; het finan• 
cieel beheer is evenwel onder de directie op
gedragen aan een beambte. 

De beambten van elke kweekschool en van 
de daaraan verbonden kraaminrichting wor
den benoemd en ontslagen door den Minister 
van Binnenlandsch e Zaken, de directie gehoord. 

De werkzaamheden en de verplichtingen 
van deze beambten worden geregeld in een 
huishoudelijk reglement, door de directie, 
onder goedkeuring van genoemden Minister, 
vast te stellen. Het noodige dienstpersoneel 
wordt aangesteld door de directie, daartoe 
door genoemden Minister gemachtigd. 

14. Het in art. 13 bedoelde huishoudelijk 
reglement bevat ook de noodige bepalingen 
omtrent de regeling van de werkzaamheden 
der commissie van toezicht en behe::,r, en, 
voor zooveel de kweekschool te Rotterdam 
betreft, de noodige bepalingen omtrent de ver• 
vanging van den geneesheet··directeur b\i diens 
ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis. 

Eene instructie voor den gcneesheer-direc· 
teur wordt door den Minister van Binnen• 
landschc Zaken vastgesteld. 

15. Het onderwijs en de verpleging vangen 
elk jaar in het begin van September aan en 
eindigen in het begin van Juli. 

De lessen worden gegeven naar- een pro
gramma, door de directie, onder goedkeuring 
van den Minister van Binnenlandsche Zaken, 
vastgesteld . 

Op Zondagen, gedurende de Kerstweek en 
de daarop volgende week en van Donderdag 
vóór Paschen tot Maandag nà Paschen wordt 
geen theoretisch onderwijs gegeven. 

16 . De leerlingen mogen zonder toestem• 
rning der directie geen gedeelte van het on• 
derwijs verzuimen . Ter bijwoning van ver
lossingen en ter verpleging van kraamvrouwen 
blijft ook gedurende de vacantiën een telkens 
door de directie aan te wijzen gedeelte der 
leerlingen in de kweekschool werkzaam. Des
verkiezende kunnen de inwonende leerlingen 
gedurende de Kerst- en de Paaschvacantie, en 
zij, die aan het examen van vroedvrouw zul
ten daelnemen na het einde van den cursus 

tot den dag, waarop zij geëxamineerd worden, 
in de kweekschool blijven. 

1 7. De directie is bevoegd eene leerling 
wegens grof plichtverzuim of wangedrag, of 
bij ~tlbleken ongeschiktheid voor de betrek• 
king van vroedvrouw, het verder verblijf en 
het bijwonen van het onderwijs aan de kweek
school te on tzeggen. Zij geeft daarvan terstond 
kennis aan den Minister van Binnenlandsche 
ZakBn. Van de uitspraak der directie kan 
de leerling in beroep komen bij den Minister 
van Binnenlandsche Zaken. 

t 8. De directie is bevoegd eene leerling, die 
na afloop van het eerste studiejaar blijk geeft 
van onvoldoende vorderingen, het onderwijs in 
dat studiejaar nog eenmaal te doen volgen. 

De leerlingen zijn gehouden gedurendetwee, 
of (wannneer het eerste lid van dit artikel 
wordt toegepast) drie achtereenvolgende jaren 
het onderwijs bij te wonen, voordat zij het 
examen als vroedvrouw afleggen, tenzij door 
de directie de vergunning daartoe vroeger 
gegeven wordt. 

Door den Minister van Binnenlandsche Zaken 
kan in bijzondere gevallen, op voordracht van de 
directie, voor in· en uitwonende leerlingen het 
genot van het onderwijs, en voor inwonende 
leerlingen ook dat van de inwoning en verple• 
ging worden verlengd voor den tijd van 1 jaar. 

19. Bepalingen omtrent de schooltucht en 
de verplichtingen en leefwijze van de leer· 
lingen , voor zoover daar;n niet bij dit regie• 
ment is voorzien, worden opgenomen in het 
in art. 13 bedoeld huishoudelijk reglement. 

20. ,Jaarlijks , vóór 1 Juni, draagt de direc• 
tie van· elke kweekschool aan den Minister 
van Binnenlandsche Zaken eene begrooting 
van uitgaven voor ten .behoeve van de kweek• 
school voor het volgend dienstjaar. 

Na het einde: van eiken cursus dient zij 
een uitvoerig verslag omtrent den toestand 
der kweekschool en van de daaraan verbonden 
kraaminrichting aan genoemden Minister in. 

Behoort bij Koninklijk besluit van den 6den 
September 1911 \Staatsblad n°. 289). 

Mij bekend, 
De Minister van Binnenlandse/ie Zaken, 

(qet. ) H EEMSKERK. 

7 September 1911. BESLUIT, houdende nadere 
w1Jz1gmg van het Koninklijk besluit van 
16 September 1895 (Staatsblad n°. 161), 
waarbij aan het bestuur der gemeente 
L eiden vergunning is verleend op het land
goed "Endegeest", gemeente Oegstgeest, 
een gesticht voor krankzinnigen op te 
r ichten. S. 290. 
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WIJ WlLHELMI A, ENZ . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 4 eptember 1911, 
n•. 6662, afdeeling Volksgezondheid en Arm• 
wezen; 

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: 

Eenig a,•t;kel. 

In het derde lid van artikel 2 van het Ko
ninklijk besluit van 16 eptember 1896 (Staats 
blad n°. 161), zooals dat wordt gelezen inge
volge de Koninklijke besluiten van 18 Decem
ber 1897 (Staatsblad n•. 263), van 12 Novem 
ber 1904 (Staatsblad n•. 241), van 17 April 1907 
(Staatshlad n". 86) , van 26 Augustus 1909 
(Staatsblad n•. 301) en van 10 September 1910 
(Staatsblad n•. 280), wordt in plaats van "19ll" 
gelezen "Hll2". 

Onze Minister van Binnenlandsche Zake11 
is belast met de uitvoering van dit besluit , 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het L oo, den 7den eptember 1911. 

(qet.) W I L H E L M I N A. 

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

( Uifge,q. 21 Sept. 1911.) 

8 September 1911._ BESLUIT, tot nadere vast• 
stelling van buitengewone maatregelen tot 
afwending van de pest en tot wering harer 
uitbreiding en gevolgen. S. 291. 

WIJ WILHELM! A, ENZ. 

Overwegende, dat, onverminderd Ons be· 
sluit van 10 October 1910 (Staaf.9blad 11 °. 300), 
nader buitengewone maatregelen noodzakelijk 
zijn tot afwending der pest en tot wering harer 
uitbreiding en gevolgen: 

Op do voordracht van Onze Ministers van 
Binnenlandsche Zaken, van Financiën, van 
Waterstaat en van Landbouw, Nijverheid en 
Handel van 12 Jnli 1911 n•. 6396, nfdeeling 
Volksgezondheid en Armwezen , vnn 13 Juli 
1911 n•. 117, afdeeling Invoerrechten, van 14 
Juli 19ll, Ja. H ., afdeeling Spoorwegen, en 
van 19 ,J uli 1911, n•. 4421 , afdeeling ijver• 
heid ; 

Gelet op de wet van 26 April 1884 (Staat.Y· 
bleu/ n•. 80), aangevuld door de wet van 20 
Juli 1884 (Staatsblad n°. 164) en gewijzigd bij 
artikel 19 der wet van 16 April 1886 (Staats· 

blad n°. 64), en op de wet van 31 December 
1906 (Staatsblad n°. 370); 

Den Raad van State gehoord (advies van ló 
Augustus 1911, no. 32); 

Gelet op het nader rapport van Onze Mi • 
nisters van Bin11enlandsche Zaken, van Finun• 
ciën, van ·waterstaat en van Landbouw, Nij
verheid en Handel van 26 Augustus 1911, n°. 
6469, afdeeling Volksgezondheid en Armwezen, 
van 30 .Augustus 1911, n°. 70, afdeeling In
voerrechten, van 2 September 1911, la , C., af• 
deeling Spoorwegen, en van 6 eptember 1911, 
afdeeling Nijverheid, n°. 6246 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

HOOl<'DST K 1. 

ALGEMEEN.!,; .Bt,;PAL l1" GEN. 

Art. 1. De gemeentebesturen en de burge· 
meesters, ieder voor zooveel hen aangaat, dra• 
gen nauwlettend zorg voor eene doeltreffende 
toepassing van dt1 bepalingen der wet van 4 
December 1872 (Staatsblad n°. 134), gewijzigd 
bij de wetten van 3 December 1874 (Staats• 
blad n°. 188), 28 Maart 1877 ~Staatsblad n°. 
36), 16 April 1886 (Staatsblad n°. 64), 8 April 
1893 (Staatsblad n°. 64), 21 Juli 1899 (Staats• 
blad n°. 166), 21 Juni 1901 (Staatsbla<l no, 167) 
en 14 Juli 1910 (Staatsblad n•. 204). 

Uittreksels uit den tekst dier wet, voor zoo
ver de bepalingen op pest toepasselijk zijn, 
en de herinnering daarvan aan de ingezetenen 
van belang moet worden geacht, benevens 
uit den tekst van dit besluit worden vanwege 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, 
zoodra deze dit noodig acht, aan de gemeente 
besturen verzc>nden, ten einde in elke gemeente 
te worden aangeplakt. 

2 . Een ieder is verplicht de inlichtingen, 
door ambtenaren of geneeskundigen van hem 
verlangd ter zake van de uitvoering van dit 
besluit, nauwkeurig en naar waarheid onver• 
wijld te geven. 

3 . Een ieder, die waarneemt, dat een per· 
soon aan pest lijdt of verschijnselen vertoont, 
welke doen vermoeden, dat hij door die ziekte 
is besmet, is verplicht daarvan onverwijld 
kennis te geven 11an den burgemeester of den 
meest nabij zijnden ambtenaar van Rijks- of 
gemeentepolitie. 

Deze vsrplichting rust in het bijzonder op 
houders van vervoermiddelen en daarbij ge
employeerden. 

4 . De burgemeester is bevoegd, op de per· 
sonen, die aan pest Jijden of, op grond van 
een ingewonnen advies van de11 ambtenaar 
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van het Staatstoezicht op de Volksgezond
heid of van een geneeskundige, doen vermoe
den dat zij door die ziekte besmet zijn of de 
besmetting op anderen kunnen overbrengen, 
de dour hem noodig geachte maatregelen van 
onderzoek, afzondering en ontsmetting te doen 
toepassen en hen naar eene openbare inrich
ting of andere verblijfplaats in de gemeente 
ter verpleging te doen overbrengen, wanneer 
bun toestand overeenkomstig de verklaring 
van den behandelenden geneeskundige dit ge
doogt. 

De personen, waarop de in de vorige alinra 
bedoelde maatregelen worden toegepast, zijn 
verplicht zich aan die maatregelen te onde1·
werpen en mogen zich niet zonder vergun
ning van den burgemeester naar eene ande1 e 
plaats begeven. 

5 . De burgemeester is bevoegd, na inge
wonnen advies van den ambtenaar van het 
8taatstoezicbt oµ de volksgezondheid of van 
een geneeskundige, het uitvoeren van ver
dacb te of voor het overbrengen van besmet
ting bijzonder vatbare voorwerpen van welken 
aard ook, uit het buis, erf, voer- of vaartu ig, 
waar een geval of een verdacht geval van 
pest voorkwam, anders dan met inachtneming 
van de door hem te geven voorschriften, te 
verbieden. 

6. In spoedeiscbende gevallen zijn de be
stuurders van Rijksinricbtingen, voor zoovcr 
de dienst in hunne inrichting het toelaat, ver
plicht, op verzoek van een burgemeester aan 
deze onmiddellijk te doen toekomen of ten 
gebruike af te staan tot hunne inrichting bc
boorend materieel, nood ig voor behandeling, 
verpleging, afzondering, ontsmetting of ver
voer van lijders aan pest of daarvan verdach
ten, of voor ontsmetting - waaronder is be
grepen het onschadelijk maken van besmet of 
van besmetting verdacht ongedierte - of voor 
vervoer van besmette goederen of voorwerpen. 

Bij weigering of geschil wordt onverwijld 
de beslissing ingeroepen van het hoofd van 
het Departement, waaronder de inrichting 
ressorteert . 

7. De burgemeester doet de band houd,m 
aan een nauwkeurig b[jhouden van het in ar
tikel 438 van het Wetboek van Strafrecht 
bedoelde register in slaapsteden en logemen
ten, en doet, voor zool"cr hem dit nooclig 
voorkomt, toezicht. houden oµ de aldaar nacht
verblijfhoudendA reizigers. 

Indien vanwege het gemeentebestuur een 
geneeskundige . met het houden van toezicht 
op de in het eerste lid van dit artikel bedoelde 
reiz igers belast 1 , zijn dezen verplicht dien 

geneeskundige bij zich te ontvangen en hem 
alle verlangde inlichtingen ter zake van de 
uitvoering van dit besluit, hetzij mondeling, 
hetzij schriftelijk, te verschaffen, tenzij zij 
kunnen aantoonen binnen de laatste vijf dagen 
niet in eene met pest besmetttJ plaats ver
toefd te hebben. 

De burgemeestet· doet van hetgeen door 
hem ter bestrijding der pest of van verdachte 
gevallen dier ziekte wordt of is verricht, ten 
spoedigste mededeeling aan den ambtenaar 
vnn het Staatstoezicht. 

HOOFDSTUK II. 

§ 1. Van het toezicht op /a,ulverhuize-rs en 
dergelijken. 

8. In de aan de grenzen des lands gelegen 
gemeenten, door Onze Ministers van Binnen
landsche Zaken en van .l<'inanciën a11n te wijzen, 
worden: a. landloopers en zigeuners (bohé
mien s), 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 
kleederen en reiniging der personen. 

Uitzonderingen op het bepaalde in het eerste 
lid worden niet toegestaan, dan met inacht
neming van de voorschriften , daaromtrent 
door Onze Ministers van Binnenlandsche Za
ken en van Financiën gegeven. 

Onze Ministers van Binnenlandscbe Zaken, 
van Financiën, van Waterstaat en van Land
bouw, Nij verheid en HandAl kunnen bepalen, 
dat personen, bedoeld sub b. van het eerste 
lid van dit artikel , in Nederland slechts wor
den toegelaten, langs de wegen en casu quo 
met de treinen, daartoe door hen aan te wijzen . 

De beschikkingen tot aanwijzing van be
doelde gemeenten, wegen en casu quo treinen , 
worden in de Nede-rla11dsche Sf<tatscom·ant ge
plaatst tenminste één daii;, vóórdat zij in wer
king treden. 

9 . Hei onderzoek geschiedt aan het grens 
station of den eersten N ederlandsche grens
post, waar de in het vorig artikel bedoelde 
personen aankomen, door eenon geneeskund ige, 
die daartoe door Onzen Mini ster vun Binnen
landsche Zaken met toekenning van een door 
deze te bepalen vergoeding tot wederopzeg
gen s wordt aangewezen, met inachtneming 
van het bepaalde in de artikelen 10, 11 en 12 
van dit besluit. 

10. H et onderzoek valt steeds zooveel mo
gelijk samen met het douane-onderzoek en 
wordt verricht op de wijze, die door den ge
neeskundige het meest doeltreffend wordt ge
oordeeld. 
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Deze treedt omtrent het onderzoek in over
leg met den hoogst in rang zijnden der aan
wezige ambtenaren van de Invoerrechten en 
Accijnzen en, indien het onderzoek geschiedt 
op een spoorwAg- of tramstation, tevens met 
den chef daarvan . 

11. Personen, die door den geneeskundige 
bevonden worden, niet aan pest te lijden, noch 
verschijnselen vertoonen, welke doen vermoe
den , dat zij door die ziekte besmet zijn , mo
gen niet worden aangehouden, maar worden 
terstond tot voortzetting van hunne reis toe
gelaten. 

Aan de vergunning tot voortzetting van de 
reis kunnen voorwaarden worden verbonden. 

Aan hen wordt zoo spoedig mogelijk een 
schriftelijk bewijs afgegeven, volgens door 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
vastgesteld model, vermeldende dat zij Neder
land binnengekomen, geen ziekteverschijnselen 
vertoonde11, welke het bestaan van pest deden 
vermoeden . 

12. P ersonen, die door den geneeskundige 
bevonden worden aan pest te lijden, worden 
onverwijld, met inachtneming van artikel 9 
der wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°, 
134), overgebracht naar eene door den burge
meester der grensgemeente, waarin het ouder
zoek plaats heeft, volgens artikel 20 van dit 
besluit aan te wijzen inrichting voor verple
ging van lijders aan besmettelijke ziekte, en 
daar afgezonderd en verpleegd . 

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 ko~ten van vervoer en verpleging wor
den door àe verpleegden of hunne erfgena
men vergoed. Behoeftigen worden op 's Rijks 
kosten vervoerd en verpleegd. 

Personen, wier lichamen of kleederen be
smet moeten worden geacht, worden niet tot 
voortzetting b unner reis toegelaten, dan na 
reiniging en ontsmetting, waaronder het on
schadelijk maken van ongedierte is begrepen. 

§ 2. Van het grensverkeer. 

13. In de aan de grenzen des lands gelegen 
gemeenten, door Onze Ministers van Binnen
landsche Zaken en van Financiën aan te wij
zen, worden geen personen toegelaten, komende 
uit door Onze genoemde Ministers aangewezen 
naburige, met pest besmette, buitenlandsche 
gemeenten, dan na geneeskundig onderzocht 
en zoo noodig ontsmet te zijn. 

De beschikkingen tot aanwijzing van be-

doelde gemeenten worden in de Nederlandsche 
Staatscou,·ant geplaatst tenminste één dag, 
vóórdat zij in werking treden, 

Uitzonderingen op het bepaalde in het lste 
lid worden niet toegestaan, dan met inacht
neming van de voorschriften, daaromtrent 
door Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en van Financiën gegeven. 

Op d it onderzoek is toepasselijk het bepaalde 
in de artikelen 9, 10, 11 en 12 van dit besluit. 

§ 3. Van het goederenvervoer. 

14. Onverminderd de bestaande bepalingen 
omtrent het verbod van in-, door- en vervoer 
van lompen, gebruikte kleedingstukken en 
ongewasschen lijf- en beddegoed uit landen 
en plaatsen, door Onze Ministers van Binnen
landscbe Zaken en van Financiën aan te wijzen, 
is verboden in-, door- en vervoer van onbe 
werkte wol en haar, buiden, bontwerk, en 
andere voor het overbrengen van besmetting 
vatbare voorwerpen, uit landen of plaatsen, 
mede door Onze genoemde Ministers aan te 
wijzen. 

De aanwijzingen worden door plaatsing in 
de Nedei-landsche Staatscow·ant ter algemeene 
kennis gebracht. 

Bij aanwijzingen betreffende den in- of door
voer 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 
overeenkomst, gedragen Onze g-enoemde Mi
nistei·s zich naar de bepalingen van die over
eenkomst. 

15. Een ieder, die waarneemt, dat van goe
deren, waarvan in-, door- en vervoer verboden 
is, in -, door- of vervoer plaats beeft, is ver
plicht daarvan onverwijld kennis te geven aan 
den burgemeester of den meest nabijzijnden 
ambtenaar van Rijks- of gemeentepolitie of 
van 's Rijks belastingen. 

Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houders van vervoermiddelen en daarbij ge
employellrden. 

Op de goederen, van welke, niettegen
staande daarvan in-, door- of vervoer verboden 
is , in-, door- of vervuer plaats heeft, is arti
kel 5 der wet van 4 December 1872 (Staats
blad n•. 134) toepasselijk. 

16. Brieven eu correspondentie, drukwerken, 
boeken, dagbladen, dienststukken enz. (post
pakketten niet inbegrepen) worde11 aan geen 
enkele belemmering of ontsmetting onder
worpen. 

17. Spoor- of tramwagens (zoo personen
als goederenwagens) uit het buitenland binnen-
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komende, worden aan de grenzen niet aange
houdèn, behoudens dat wagens, waari i: pest
lijders of personen, die verdacht worden aan 
pest te lijden of waarin besmette of van be
smetting verdachte goederen aangebracht zijn 
- indien de geneeskundige het noodig oor
deelt - van den trein worden gehaakt en op 
de wijze, door den geneeskundige voorgeschre
ven, worden ontsmet en zoo noodig van onge
dierte worden gezuiverd. 

18. Bagages en lijfgoederen van personen, 
als bedoeld in de artikelen 8 en 13, zijn onder
worpen aan het onderzoek, bedoeld in ge
noemde artikelen. 

Deze bagages en lijfgoederen worden niet 
aangehouden dan voor zoover en voor zoo
lang dit ter on tsmetting 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 
dcorvoer niet verboden is, worden niet aan
gehouden en aan ontsmetting onderworpen, 
tenzij zij, naar het oordeel van den met het 
onderzoek belasten geneeskundige, geacht kun. 
nen worden besmet te zijn. 

§ 4. Verdere bepalingen. 

20. De burgemeester van elke grensgeme~nte, 
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 des• 
kundige: 

a. voor de inrichting van een gelegenheid 
tot afzondering en ve rpleging van de in de 
artikelen 8 en 13 van dit besluit bedoelde per
sonen, lijdende aan of verdacht van pest ; 

b. voor een geschikte plaats voor de ont
smetting - waaronder is begrepen het on
schadelijk maken van besmet of van besmet
ting verdacht ongedierte - van de in de ar • 
tikelen 18 en 19 van dit besluit bedoelde 
goederen; 

c. voor het personeel, noodig tot hulp of 
opzicht bij het onderzoek, de afzondering, de 
ontsmetting - waaronder is begrepen het on
schadelijk maken van besmet of van besmet
ting verdacht ongedierte - of het ve rvoer 
van personen of van goederen, bedoeld in de 
artikelen 8, 13, 18 en 19 van dit besluit ; 

d. voor de noodige geneesmiddelen, ont
smettingsmiddelen, middelen tot het onscha
delijk maken van besmet of van besmetting 

verdacht ongedierte, vervoermiddelen, meu
belen en ander noodig materieel. 

Zoo gebruik gemaakt wordt van de inrich
ting van gemeent~wege tot stand gebracht 
ter voldoening aan artikel 7 van de wet van 
4 December 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 stationschef en alle geëmploy
eerden aan een spoor- of tramwegonderneming 
zijn, voor zooveel hun dienst h<it toelaat, ver
plicht met al de hun ten dienste staande mid
delen, onverwijld mede te werken tot de uit
voering van de door den krachtens artikel 9 
van dit besluit aangewezen geneeskundige 
voorgeschreven maatregelen, betreffende het 
onderzoek, de afzondering, de ontsmetting -
waaronder is begrepen het onschadelijk maken 
van besmet of van beametting verdacht onge
dierte - behandeling eu verpleging en het 
vervoer van personen of van goederen. 

Onverminderd het bepaalde in artikel 3, zijn 
conducteurs van eiken uit het buitenland 
binnenkomenden trein of tram verplicht, den 
geneeskundige, zoo spoedig mogelijk na aan
komst van tl.en trein of tram aan het station , 
kennis te geven van de verdachte verschijn
selen, die zij bij µersonen, als bedoeld in de 
artikelen 8 en 13, hebben waargenomen en van 
hunne bevinding omtrent de aanwezigheid in 
den trein of tralll van voor het overbrengen 
van besmetting vatbare v0onverpen. 

22 . De kosten, vallende op de maatregelen, 
voorgeschreven in de artikelen 9, 11, l:l, 13, 
18 en 19 van dit besluit, komen ten laste van 
het Rijk, voor zoover in genoemde artikelen 
niet anders is bepaald, en die kusten niet in
gevolge eenige andere wettèlijke bepaling, ten 
laste van anderen moeten worden gebracht. 

23. De krachtens artikel 9 van dit besluit 
aangewezen geneeskundige volgt in de uit
oefening van zijn ambt de aanwijzingen, die 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken of 
de ambtenaar van het Staatstoezicht op de 
volksgezondheid, tot wiens dienstkring zijne 
standplaats behoort, hem geven. 

Hij staat den burgemeester, eiken ambte• 
naar van Rijks- of gemeentepolitie, of van in
voerrechten en accijnzen, de stationschefs en 
de overige geëmployeerden bij eene spoor- of 
tramwegonderneming met zijn advies ter zijde, 
wanneer zij dit behoeven bij de uitvoering van 
wettelijke voorschriften betreffende de wering 
of bestrijding der pest. 

Ontdekt hij dreigend gevaar voor de open· 
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bare gezondheid, dan geeft hij daarvan, on
verminderd artikel 16 der wet van 4 Decem
ber 1872 (Staatsblad n°. 134), onverwijld ken
nis aan den burgemeester en aan boven
genoemden ambtenaar van het Staatstoezicht 
op de volksgezondheid. 

§ 5. Van het scheepvaartverkeer. 

24. Onze Minister van Binnenlandsche Za
ken is bevoegd om, -waar noodig, met mede
werking van Onze Ministers van Financiën, 
van Waterstaat en van Landbouw, Nijverheid 
en Handel, tot wering van de besmetting van 
pest , toezicht te doen houden op schepeD, die 
langs binnenwateren het land binneDvaren, 
en zulks met toepassing, voor zoover moge
lijk en noodig, van de artikelen 8 tot en met 
1:.l en 20 tot en met 23 van dit besluit . 

25. Schippers v11n vaartuigen, komende uit 
landen of plaatsen door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken wegens pest besmet 
verklaard of aan boord waarvan een geval 
dier ziekte tijdens de jongste zeereis is voor
gekomen, mogen geen andere Nederlandsche 
Havens of reeden dan die van V/issin_qen, 
Hoek van Holland, IJmuiden, Helder, Harlin
_qen, Delfzijl, Hellevoetsluis of Neuzen of die 
nader door Onzen MiDi ster van Binnenlandsche 
Zaken zullen zijn aangewezen, aandoen, of 
elders in Nederland landen, dan na hun sch ip 
in eene der genoemde havens of op eene der 
genoemde reeden het gezondheidsonderzoek, 
voorgeschreven bij de wet van 28 Maart 1877 
(Staatsblad n°. 35), te hebben doen ondergaan. 

De sch ipper van een vaartu ig, na aankomst 
uit zee in Nederland elders liggende, dan in 
een van bovengenoemde havens of op een van 
bovengenoemde reeden, en waarop de pest 
wordt waargenomen, is verplicht op de eerste 
aanzegging van den burgemeester van de 
havenplaats , waar hij ligt, of van de gemeente . 
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 
Binnenlandscbe Zaken en van Waterst11at aan 
te wijzen plaatsen , gelegen aan stroomen , 
rivieren, kanalen of andere binnenwateren, 
wordt geneeskundig toezicht gehouden op de 
daarlangs varende schepen en hunne opvaren
den door een of meer geneeskundigen, die 
daartoe door Onzen 1\1 inister van Binnen 
landsche Zaken, met toekenning van een door 

deze te bepalen vergoeding, iot wederopzeg
ging worden aangewezen. 

De beschikking tot aanwijzing van bedoelde 
plaatsen wordt in de Neclet·landsche Staatscou
rant geplaatst ten minste één dag, vóórdat 
zij in werking treedt. 

Onverminderd het bepaalde in de beide 
voorgaande leden, is de burgemeester bij het 
verschijnen of dreigen der pest bevoegd, ten 
koste van de gemeente geneeskundig toezicht 
te doen houden op de opvarenden van de in 
de gemeente vertoevende vaartuigen . De per
sonen, waarop dit toezicht wordt uitgeoefend, 
zijn verplicht zich daaraan te onderwerpen . 

27. Onverminderd artikel 10 der wet van 
4 Decem her l 872 (Staa.tsblad n°. 134), zooals 
dat luidt volgens de wet van 28 Maart 1877 
(Staatsb/.ad n°. 36), wordt elk sch ip, varende 
langs of aankomende aan eene der in artikel 
26 van dit besluit bedoelde plaatsen, onder
worpen aan een gezondheidsonderzoek. 

De sch ipper is verplicht met zijn schip de 
door den burgemeester aan te wijzen ligplaats 
in te nemen en aldaar zonder gemeenscbaµ 
met den wal of met andere vaartuigen te blij
ven, totdat het gezondheidsonderzoek en de 
naar aanleiding daarvan bevolen gezondheids 
maatregelen toegepast zijn. 

Op dit verbod van gemeenschap met den 
wal is toepasselijk het tweede lid van artikel 
10 der wet van 4 Uecember 187:.l (Staatsblad 
n°. 134), zooals dat luidt volgens de wet van 
28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 36). 

De schipper zorgt met al de te zijner be
schikking staande middelen voor de stipte 
naleving van de gegeven bevelen en is ver
plicht de vragen hem door of namens den 
met het gezond beidsonderzoek belasten genees
kundige gedaan, nauwkeurig en naar waarheid 
te beantwoorden. 

28. De geneeskundige verricht het gezond
heidsonderzoek van het schip, van de opva
renden en van de lading of andere op het 
schip aanwezige goederen, op de wijze, d ie 
hem, na overleg met den burgemeester, het 
meest doeltreffend voorkomt. 

Indien het blijkt, dat het schip binnen de 
laatste 24 uren een gezondheidsonderzoek 
overeenkomstig de voorschr iften van dit be
sluit heeft ondergaan , kan bi.i het van verder 
onderzoek vrijstellen, indien de toestand van 
het schip of van de opvarenden hem tot zoo
danig Ot\derzoek overigens geen aanleiding 
geeft. 

29. De geneeskundige, die het onderzoek 
verricht beeft, geeft den burgemeester advies 
omtrent de in het belang der volksgezondheid 
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til nemen maatregelen, aan welk advies de 
burgemeester verplicht is onverwijld gevolg 
te geven , behoudens beroep op Onzen l.Vlinis
ter van Binnenlandsche Zaken. 

De kosten op deze maatregelen vallende, 
komen ten laste van het Rijk . 

Ontsmetting - waaronder is begrepen het 
onschadelijk maken van besmet of van be
smetting verdacht ongedierte - geschiedt, 
zoo noodig, volgens de regelen, krachtens ar
tikel 25 der wet van 4 December 187;! (Staats
blad n°. 134) vastgesteld. 

30. Het schip wordt dadelijk tot den ver
deren doortocht toegelaten en het verbod van 
gemeenschap met den wal opgeheven , hetzij 
na afl oop van het gezondheidsond"rzoek, in 
d ien dit tot geen verde re m·aatregelen aanlei
ding geeft , hetzij , nadat aan de maatregelen 
naa r aanleid ing van het gezondheidsonderzoek 
voorgesch reven, uitvoering is gegeven. In 
het laatste geval kunnen evenwel de opvaren
den, die bij het gezondheid sonderzoek bevon
den worden, niet te lijden aan pest . noch ver
schijnselen van die ziekte te vertoonen, met 
toestemming van den met het onderzoek be
lasten geneeskundige, terstond ombelemmerd 
aan den wal worden toegelaten. Vooraf heeft 
ontsmetting der kleederen en reiniging der 
personen plaats, indi en dit door den genees
kundige noodig wordt geoordeeld . 

31 . Ten bewijze dat het schip tot den ver
deren doortocht is toegelaten, en het ve rbod 
van gemeenschap met <len wal is opgeheven, 
ontvangt de schipper van den met het ge
zondheidsonderzoek belasten geneeskundige 
eene schrif telijke verklaring volgens het model 
door Onzen Minister van Binnenlandsche Za
ken vast te stellen en waaruit zal moeten blij 
ken van_ den toes tand van het schip, van dien 
der opvarenden en van dien der lading of an
dere op het schip aanwezige goederen, bene
vens van het aantal der opvarenden . 

Eene dergelijke verklaring wordt ook door den 
geneeskundige afgegeven in het geval, bedoeld in 
het tweede lid van artikel 28 van dit besluit , in 
welk geval daarvoor ook de bevestiging van 
een vroegere verklaring in de plaats kan treden. 

32. De burgemeester van elke gemeente, 
waarin een e plaats li g t, a ls in a rtikel 26 van 
dit besluit bedoeld , zorgt zoo spoedig moge· 
lijk , op Rijkskosten, in overleg met den amb 
tenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid of krachtens genoemd artikel aan
gewezen geneeskundige, voor het personeel en 
het materieel, dat de geneeskundige voor het 
gezondheidsonderzoek behoeft en dat noodig 
is voor de uitvoering van de naar aanl eiding 

van het gezondheidsonderzoek voorgeschreven 
maatregelen. 

33. Op de krachtens artikel 26 van dit be
sluit aangewezen geneeskundigen zijn toepas
selijk het eerste en derde lid van artikel 23 
van dit besluit. 

Zij staan den burgemeester en eiken amb
tenaar van Rijks- of gemeentepolitie met hun 
ad vies ter zijde, wanneer dezen dit behoeven 
bij de uitvoering van wettelijke voorschriften 
betreffende de wering of bestrijding der pest. 

De ambtenaren van Hijks- en gemeente
politie zijn. voor zooveel hun dienst het toe
laat, verplicht, met al de hun t-en dienste 
staande middelen, onverwijld mede te werken 
tot de uitvoei-ing van de door bedoelde genees
kundigen voorgeschreven maatregelen. 

HOOF DSTUK lil . 

SLOTB E P ALINGEN. 

34. Onze in dit besluit genoemde Ministers 
zijn bevoegd de door hen krachtens dit be· 
sluit genomen beschikkingen of gedane aan
wijzingeµ, zoo dikwijls de omstandigheden 
dit gedoogen of noodig maken , op dezelfde 
wijze als zij zijn tot stand gekomen , te wijzi
gen of in te trekken. 

35. W aar in dit besluit sprake is van den 
ambtenaar van het taatstoezicht op de volksge
zondheid, wordt daaronder ve rstaan de Inspec
teur, krachtens de Gezondheidswet belast met 
het toezicht op de handhaving van de wet telijke 
bepalingen betreffende besmettelijke zi ekten. 

36 . Dit besluit, dat, tenzij het ee rder wordt 
ingetrokken , gedurende één jaar van kracht 
blijft , treedt in werking op den tweeden dag 
na dieu der dagteekening van het Staatsblad 
en van de Staatscourant, waarin het geplaatst is . 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken, 
van Financiën , van Waterstaat en van Land
bouw, Nijverheid en Handel zijn 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 Raad van State. 

Het L oo, den 8sten SeptP. mber 1911. 
(qet.) W I L H E L M 1 N A. 

De Minis ter van B innenlandsche Zaken , 
(get. ) HEEMSK E RK. 

De Minister van F'inancifn , (ge t.) K OLKMAN. 

De Min.van Waterstaat, (ge l.) L .W . H.Ri;:oouT . 
De Min . van Landbouw, Nijverheid en Handel , 

(get. ) A . S. TALMA. 

( Ui tgeg. ;!7 Sept. 1911.) 
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11 September 1911. BESLUIT, nopens het be
zwaarschrift van jhr. mr. R. E. W . VAN 
WEEDE, betreffende de gemeente van aan
slag in zake personeele belasting. S. :!92. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Beslissende op het bezwaar van jhr. mr. 
R. E. W. VAN WEEDE, betreffende de ge
meente van aanslag, voor zooveel aangaat 
zijnen aanslag in de personeele belasting over 
1910 naar den 4den en den 5den grondslag in 
de gemeente 's-Gravenhage; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 Maart l!lll , n°. 28 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 5 September 1911, no. 33, 
Afdeeling Directe Belastingen ; 

Overwegende, dat, nadat jhr. mr. R. E. W. 
VAN WE EDE als gebruiker van een perceel 
in de gemeente Soest aangifte had gedaan van 
vier mannelijke en drie vrouwelijke bedienden, 
alsmede van vier paarden, hij naar den vier
den en vijfden grondslag voor de personeele 
belasting over het belastingjaa r 1910 ambts· 
halve is aangeslagen in de gemeente ' s-Gra·· 
venhage, in welke gemeente hij gebruiker is 
van twee perceelen ; 

dat hij in een tot Ons gericht bezwaarschrift 
te kennen geeft, dat hij zijn domicilie sedert 
eenige jaren heeft overgebracht naar de ge
meente Soest, alwaar hij sedert dien, als heb
bende aldaar zijn hoofd verblijf, voor den 4den 
en 5den grondslag der personeele belasting 
werd aangeslagen ; 

dat bij , in afwijking van zijne aangifte, over 
het loopende belastingjaar niet te Soest, doch 
wel te 's-Gravenhage voor genoemde grond
slagen werd aangeslagen ; 

Overwegende, dat de belanghebbende te 
's·Gravenhage bewoont een huis met eene huur• 
waarde van f 1800 en tevens gebruikt een 
koetshuis met stal, waarin ruimte voor vier 
paar,len, met eene huurwaarde van f · 500, 
terwijl hij te Soest het gebruik heeft van een 
woonlrnis met eene huurwaarde van f 800 ; 

dat de belanghebbende te 's-Gravenhage het 
door hem daar bewoonde perceel met koets
huis en stal heeft gehuurd , terwijl het perceel 
te Soest hem in gebruik wordt gegeven met 
het oog op de tijdelijke vervulling aldaar van 
zijne betrekking in een gedeelte des jaars; 

dat op grond van het bovenstaande moet 
worden aangenomen, dat de belanghebbende 
zijn gewoon verblijf en dus zijn domicilie had 
in de gemeen te 's- Gravenhaqe, en mitsdien krach
tens art. 48, 2°, der wet van 16 April 1896 

(Staatsblad n°. 72) tot regeling van de perso
neele belasting, voor den vierden en vijfden 
grondslag terecht in laatstgenoemde gemeente 
is aangeslagen ; 

Gezien bovengemelde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

H et ingebracht bezwaar ongegrond te ver
klaren. 

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 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur. 

H et Loo, den llden September 1911 . 

(qet.) W IL H E L M I N A. 

De Minister van Financiën, (get. ) KoLKMAN. 

(Uitgeg. 5 Oct. 1911.) 

11 September 1911. BESLUIT, waarbij gelast 
wordt, dat de inrichting der vereeniging 
Afdeeling Arnhe,n van het N ederlandsch 
Werklieden-Verbond "Patrimonium" te 
Arnhem zal worden geplaatst op de lijst, 
bedoeld in artikel 4, § 2, der wet op de 
personeele belasting. S. 293. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op heL beroep, ingesteld door 
het bestuur der vereeniging Afdeel ing Arn· 
hern van het :Nederlandsch Werklieden-Ver
bond "Patrimonium" te A rnhem, tegen de 
beslissing van den directeur der directe be
lastingen, invoerrechten en accijnzen aldaar 
dd. 25 Augustus 1910, n°. 1801, op het ver
zoek om plaatsing van de inrichting dier ver
eeniging op do lijet, bedoeld in artikel 4, § 2, 
der wet van 16 April 18\!6 (Staatsblad no. 72) 
tot regelinll: van de personeele belasting; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuu r, gehoord, advies van 
5 ,Januari 1911, n°. 298; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 5 September 1911, n°. 34, Afdee
ling Directe Belastingen ; 

Overwegende, dat, nadat plaatsing op de 
lijst verzocht was op grond, dat voornoemde 
inrichting valt onder die, bedoeld in artikel 4, 
§ ld, der wet, de directeur het verzoek heeft 
afgewezen, u it overweging, dat, blijkens de 
statuten , het huishoudelijk reglement en het 
reglement van het ondersteuningsfonds bij 
ziekten, het doel der vereen iging uitsluitend 
gericht is op het belang of het genoegen der 
leden; 
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dat, als inrichtingen, die tot algemeen nut 
werkzaam zijn, slechts worden beschouwd die, 
welke geheel of grootendeels ten bate van het 
algemeen werken, waarbij dus eigen belang 
niet op den voorgrond staat; 

dat van deze beslissing het bestuur bij Ons 
n beroep is gekomen, aanvoerende, dat het 

gebouw gebezigd wordt voor het houden van 
vergaderingen der vereeniging en wijders ver
huurd wordt voor doeleinden, overeenkomend 
met het doel der vereeniging, zulks mede om 
daardoor de kosten voor onderhoud te bestrij
den en de rente der hypothecaire schuld, 
waarmede het gebouw is bezwaard, te voldoen; 

dat door den dire<Jteur geheel onjuiste con
clusiën zijn getrokken uit de statuten, het 
huishoudelijk reglement en het reglement van 
het ondersteuningsfonds bij ziekten, ten bewijze 
waarvan onder meer verwezen wordt naar de 
artikelen 2 en 3 van de statuten der vereeniging; 

Overwegende, dat de beantwoording der 
vraag of de inrichting van opgemelde ver
eeniging behoort te worden geplaatst o.r de 
lijst, bedoeld in artikel 4, § 2, der wet tot 
regeling van de personeele belasting, slechts 
hiervan afhangt, of zij op zich zei ve is eene 
inrichting tot algemeen nut, terwijl, indien 
die vraag bevestigend beantwoord mocht wor
_ den en mitsdien de inrichting op de lijst wordt 
geplaatst, telken jare door den inspecteur der 
directe belastingen en het college van zetters 
moet worden uitgemaakt of het gebouw, waarin 
de inrichting is gevestigd, uitsluitend daarvoor 
wordt gebezigd en dus onbelastbaar moet 
worden gelaten ; 

dat blijkens de artikelen 2 en 3 der statuten 
de vereeniging zich ten doel stelt, in de over
tuiging, dat Gods Woord de vertrouwbare 
grondslag uitmaakt eener Christelijke samen
leving, de kennis daarvan in het algemeen en 
onder de werklieden in het bijzonder te be
vorderen en dit doel tracht te bereiken door: 

a. verbreiding van de beginselen der ver
eeniging bij monde en geschrift ; 

b. het houden van populaire voordrachten 
en onderlinge besprekingen van godsdienstigen, 
zedelijken, staathuishoudkundigen en maat
schappelijken aard; 

c. bevordering van theoretisch en practisch 
ambachtsonderwijs, inzonderheid ten behoeve 
van kinderen der leden ; 

d. ondersteuning van weduwen en van zieke 
of verwonde werklieden ; 

e. bevordering en afschaffing van allen niet 
noodzakelijken · arbeid op Zondag ; 

f. bevordering van bijzonder Oh ristelijk 
onderwijs; 

g. bevordering van uitbreiding van kies
bevoegdheid; 

h. bevordering van pensionneèring van oude
en invalide werklieden en hunne weduwen ; 

i. en verder door elk wettig middel, dat in 
overeenstemming met den grondslag en het 
doel der vereeniging in haar belang kan 
worden aangewend; 

dat de inrichting zoowel met het oog op 
haar doel, als ten aanzien van de middelen 
tot . het bereiken daarvan aangewend, moet ge
acht worden ten algemeenen nutte te werken; 

Gezien de wet tot regeling van de personeele 
belasting; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te gelasten, dat de inrichting der vereeni

ging Afdeeling A rnhem van het Ncderlandsch 
Werklieden-Verbond "Patrimonium" te Arn
hem zal worden geplaatst op de lijst, bedoeld 
in artikel 4, § 2, der wet van 16 April 1896 
(Staatsblad n°. 72) tot regeling van de perso
neele belasting. 

Onze Mini5ter van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad en te gelijk met zijn rapport in de 
Staaf.9courant zal worden geplaatst; en waarvan 
afschrift zal worden gezond<Jn aan den Raad 
van State, afdeeling voor de geschillen van 
bestuur. 

H et L oo, den llden September 1911. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Minislei· van .F'inanciën, (qet. ) KoLKMAN. 

( Uitgeg. 5 Oef. 1911.) 

11 September 1911. MISSIVE van den Minister 
van Oorlog aan de Commissarissen der 
Koningin in de provinciën, betreffende 
kosten in zake de militie. 

De circulaire van den Minister van Binnen
landsche Zaken van 3 Juli jl., n°. 8271, Afdee
ling B. B., betreffende het in margine vermelde 
onderwerp, bevat enkele mededeelingen, welke 
mogelijk tot misverstand aanleiding kunnen 
geven. 

Ik heb hierbij het oog op het zesde en het 
zevende lid dier circulaire, waaruit zou kunnen 
worden afgeleid, dat het bepaalde in § 15 van 
het "Voorschrift betreffende dienstreizen" als 
zoodanig zou zijn vervallen en dat in de tot be
doeld Voorschrift behoorende medellen nos. 1 
en 2 wijziging zou zijn gebracht. 

Zoodanige opvatting - mocht ze bestaan -
is even~el onjuist. Meerbedoelde circulaire 
beoogt geenszins wijziging te brengen in het aan
gehaalde "Voorschrift" als zoodanig. Zij heeft 
Q.a. de strekking te doen uitkomen, dat ook ten 
aanzien van de door haar aangeduide catego-
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neen van militieplichtigen de bepalingen van 
het "Voorschrift betreffende dienstreizen" en 
de daarbij vas.tgestelde modellen zooveel mo
gelijk moeten worden gevolgd, doch dat daarbij 
§ 15 buiten toepassing kan blijven, en dat van 
de modellen nos. 1 en 2 geen gebruik moet 
worden gemaakt, dan nadat daarin eenige wij
ziging is aangebracht. 

Ik heb de eer, U Hoogedelgestrenge, bij deze 
van het vorenstaande mededeeling te doen, 
met verzoek de Burgemeesters der Gemeenten 
in het Gewest onder Uw bestuur daarmede in 
kennis te stellen. 

De .Minister van Oorlog, 

Voor den Minister, 

De Secr.-Generaal, (get . ) DE BRUIJN. 

12 September 1911 . . BESLUIT, houdende aan
vulling en wijziging van de bepalingen 
omtrent den vrijdom van accijns voor zout, 
gebezigd voor de zouting van groenten en 
noten, die naar het buitenland worden uit-
gevoerd. S. 294. · 

Wr.r WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 17 Augustus 1911, n°. 77, 
Ac<'ijnzen: 

Gezien artikel 74, !it. c, en de artikelen 83 
en 99 de r wet van 27 September 1892 (Staats
blad n•. 2.l7J, houdende bepalingen betreffende 
den accijns op het zout; 

H erzien Ons besluit van 25 April 1906 
(Staatsblad n°. 70) : 

Den Raad van State gehoord (advies van 29 
Augustus l911, n°. 16) ; 

Gelet op het 11ader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 7 September 1911, n°. 
122, Accijnzen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan til be
palen: 
Art. 1. Aan On!! besluit van 25 April 1906 

(Staatsblad n°. 70). zooals dit werd gewijzigd 
bij Ons besluit van 12 December 1906 (Staats
blad n•. 327) wordt toegevoegd een artikel 12a, 
luidende als volgt: 

De zouter is verplicht dagelijks bij te hou
den een register, ingericht volgens de voor
schriften van Onzen Minister -van Financiën, 
waarin, onder vermelding van het aantal fus
ten, wordt geboekt de hoeveelheid gezouten 
groenten en noten afzonderlijk volgens de on
derscheidingen gemaakt in artikel 8: 

a. die ingemaakt is; 
b. die onder ambtelijk toezicht vern ietigd is: 
c. die uitgevoerd is naar het buitenland ; 

d. die uitgeslagen is met binnenlandsche 
bestemming. 

Dit register wordt voor het eerst aangelegd 
op een door Onzen Minister van Financiën 
vast te stellen tijdstip. 

2. Artikel 13 van het voormelde besluit 
wordt gelezen als volgt: 

Jaarlijks in de maand Juni levert de zouter 
eene opgave in bevattende : 

1. de aanwezige l,oeveelheid droog zout; 
2. de aanwezige hoeveelheid gezouten groen· 

ten en noten afzonderlijk volgens de onder
scheidingen gemaakt in artikel 8. 

Deze opgave wordt door de ambtenaren 
geverifieerd. 

Tevens wordt door d~n zouter ingeleverd 
het register bedoeld bij art. 12a. 

De reken ing van den zouter wordt behalve 
voor het zout, verbruikt op de uitgevoerde 
en de onder ambtelijk toezicht vernietigde 
groenten en noten, gecrediteerd: 

a. voor de hoeveelheid droog zout ; 
b. voor de hoeveelheid zout, die geacht 

wordt verbruikt te zijn op de aanwezige 
groenten en noten; 

c. voor de hoeveelheid zout, die geacht 
wordt verbruikt te zijn op de met binnen
landsche bestemming uitgeslagen groenten en 
noten ; 

d. voor de hoeveelheid zout , waarmede 
alsdan het credit nog overtroffen wordt door 
het debet. 

Voor de toepassing van litt. b en c wordt 
op de groenten en noten geacht eene hoeveel
heid zout verbruikt te zijn gelijkstaande aan 
de hoeveelheid, die bij uitvoer naar het bui
tenland op de rekening zou zijn afgeschreven. 

Wanneer blijkt, dat het et·edit der rekening 
het debet overtreft, dan worden de creditpos
ten betreffende 1. den uitvoer, 2. de vernie
tiging, 3. den uitslag met binnenlandsche 
bestemming en 4. den op de ingemaakte 
groenten en noten aanwezigep voorraad, even
redig verminderd in dier voege, dat het credit 
gelijk wordt aan het debet. 

Voor de hoeveelheid zout, bedoeld bij litt . 
c en d wordt binnen acht dagen na de opne
ming in de zouterij de accijns betaald van 
f 3.- per 100 kilogram. 

De ontvanger sluit de rekening af en brengt 
de aanwezige hoeveelheid droog zout en de 
hoeveelheid zout, die op de aanwezige groenten 
en noten geacht wordt verbruikt te zijn als 
saldo over op de nieuwe rekening. 

3. Artikel 15 van het voormelde besluit 
wordt gelezen als volgt : 

De inspecteur, in wiens impectie de zouterij 
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is gelegen, kan, onder de noodige voorzienin
gen, toestaan, dat gezouten groenten en noten 
naar eene andere zouterij worden overgebracht 
met overschrijving op de rekening van eene 
hoeveelheid zóut, gelijk staande aan die, wel
ke bij uitvoer zou zijn afgeschreven. 

Ingeval van verhuizing of staking van het 
bedrijf kan hij, onder de noodige voorzienin
gen, overbrenging toestaan met overschrijving 
op de rekening van den aanwezigen voorraad 
zout. 

4 . Aan het gemelde besluit wordt toege 
voegd een artikel 16a luidende: 

Onder de door Onzen Minister van Finan
ciën te ste11en voorwaarden kan afschrijving 
op de rekening worden verleend voor het zout, 
dat gebezigd wordt voor de voorloopige zou
ting van geschilde en ongeschilde uien of 
van andere groenten. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in he
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 12den September 1911. 
(get. ) W IL H EL MI NA. 

De Minister van Financiën, (get.) Koi:.KMAN. 
(Uitgeg. 26 Sept. 1911.) 

16 Septe11ibe,· l91l. 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 arti
kel 19 van de wet van 16 April 1886 
(S taatsblad n°. 64) tot vaststelling van bui
tengewone maatregelen tot afwending van 
eenige besmettelijke ziekten en tot wering 
harer uitbreiding en gevolgen. S. 296. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat toepassing der wet van 
26 April 1884 (Staatsb lad n•. 80), aangevuld 
door de wet van 20 Juli 1884 (S taatsblad n°. 
164) en gewijzigd bij artikel 19 der wet van 
16 April 1886 (Staatsblad n•. 64), tot vaststelling 
van buitengewone maatregelen tot afwending 
van eenige besmettelijke ziekten en tot wering 
harer uitbreiding 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 2 Augustus 1911, 
n°. 6407, afdeeling Volksgezondheid en Arm
wezen, en van Onzen Minister van Financiën 
van 6 Augustus 1911, n°. 60, afdeeling Invoer
rechten ; 

l 91]. 

Gelet op Ons besluit van 10 October 1910 
(Staa tsblad n°. 300); 

Den Raad van State geboord (advies van 
29 Augustus 1911, n•. 16); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minis
ter van Binnenlandsche Zaken van 8 Septem
ber 1911, n°. 6751, afdeeling Volksgezondheid 
en Armwezen, en van Onzen Minister van 
Financiën van 12 September 1911, n°. 73, af
deeling Invoerrechten; 

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 Binnenland. 
sche Zaken en van Financiën aan te wijzen-

De aar:wijzingen worden telkens ten minste 
één dag, vóórdat zij in werking treden, door 
plaatsing in de Nederlandsche Staatscou,rant ter 
algerneene kennis gebracht. 

Onze voornoemde Ministers zijn bevoegd die 
aanwijzingen te veranderen, zoo d ikwijls de 
omstandigheden dit gedoogen of noodig maken, 
alsmede te bepalen, of en in hoeverre de ba
gages, door reizigers medegebracht, onder het 
verbod zijn begrepen. 

De beschikkingen over deze onderwerpen 
worden ook in de Nede,·landsche Staatscourant 
geplaatst. 

2. Heeft het verbod afwending van de 
Aziatische cholera of van pest ten doel, dan 
gedragen zich Onze genoemde Ministers bij 
aanwijzingen betreffende der: 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. :Met het opsporen van de overtredin
gen van de wet van 26 Apri l 1884 (Staats
blad n°. 80) en van dit besluit zijn, behalve de 
ambtenaren en beambten daartoe in artikel 6 
dier wet aangewezen, mede belast de genees
kundigen, die ingevolge het bepaalde in arti
kel 7, l ste lid, der wet van 28 Maart 1877 
(Staatsblad n°. 36), tot wering van besmetting 
door uit zee aankomende schepen, door Ons 
voor het in artikel 7 bedoelde gezondheidson
derzoek zijn aangewezen. 

4. 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 de Staatscoiwant, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
23 
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en van Financiën zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad en gelijk
tijdig in de Staatscourant zal worden geplaatst, 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad vau State. 

Het L oo, den 15den September 1911. 
(.get. ) W IL H EL MI N A. 

De Min . van Binnenl. Zaken, (.get.) HEEMSKERK. 
Dt M iniste,- van F inancilîn, (.get. ) KoLKMAN. 

(Uitgeg. :l2 Oef. 1911.) 

16 September 1911. .BESLUlT, betreffende de 
opening der gewone vergadering van de 
Staten-Generaal. S. 296. 

WIJ WILHELMINA, KNZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 15 September 1911, 
N°. 195 Kabinet ; 

Gezien artikelen 100 en 103 der Grondwet ; 
Hebben besloten en besluiten : 

de gewone zitting van de Staten-Generaal 
wordt op Dinsdag 19 September 1911, des 
namiddags te één uur, in eene vereenigde 
vergadering der beide Kamers geopend door 
eene Commissie van Onzentwege, waartoe 
worden benoemd Onze Ministers, hoofden van 
Ministerieele 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 Departemeutcu van alge
meen bestuur en aan de Algemeene Reken
kamer en hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst. 

Het Loo, den 16den eJ,>tember 1911. 

(.get.) WILHELMIN A. 
De Minis/e,· van B innenlandsche Zakm, 

(.get.) H EEMSKERK. 
(Uitge_q. 17 Sept 1911.) 

18 September 1911. BESLUIT, tot verlenging 
van den termijn, genoemd in artikel 2 der 
wet van 12 F ebruari 1909 (Staatsblad 
n°. 44). S. 297. 

19 SeptemlJer 1911. Mi SIVE van den Minister 
van · Waterstaat aan de Gedeputeerde 
Staten der provinciën, betreffende mis
bruik van port-vrijdom. 

De Minister van Waterstaat vestigt mijne 
aandacht op eene wjjze van ongeoorloofd ge
bruik maken van port-vrijdom, hierin bestaande, 
dat aan port onderworpen dienstbrieven, t er 
uitreiking aan derden, worden toegezonden 
aan een tusschenpersoon, voor de dienst-

correspondentie met wien de afzender vrij
stelling van briefport geniet. 

Gevolg gevende aan het desbetreffend ver
zoek van den genoemden Minister, mij kenbaar 
gemaakt bij schrijven van 4 · dezer, n°. 12, 
afd. Post, en Tel., heb ik de eer Uw College uit, 
te noodigen de aandacht van de gemeentebe
sturen in Uwe provincie er op te vestigen, dat. 
in het algemeen, waar de uitreiking van brieven 
geschiedt door bemiddeling van een tusschen
persoon, voor de verzending der brieven aan 
dien tusschenpersoon geen gebruik mag worden 
gemaakt van eventueele, voor dienstcorres
pondentie tusschen afzender en tussche~persoon 
bestaande vrijstelling van briefport. 

De Minister van Binnenland,sche Zaken, 
Voor den Minister, 

De S ecr.-Generaal, (get.) J. B. KA N. 

20 S eptember 1911. BESCHIKKING van den, 
Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel, tot vaststelling van letterteekens, 
die door Zee- en Kustvisschersvaartuigen 
moet gevoerd worden. 

De Minis ter van Landbouw, Nijverheid en, 
Handel -; 

Gelet op artikel 7 der Visscherijwet (wet van 
6 October 1908, Staatsblad n°. 311 ), op artikel 8 
van het Koninklijk besluit van 12 Juni 1911 
(Staatsblad 11°. 144), betreffende de registers 
voor de zee- en kustvisschersvaartuigen en 
het voeren van letterteekens en nummers door 
kustvisschersvaartu igen, en op zijne beschik
kingen van 15 Juni 1911, 11°. 3185, 20 Juli 1911, 
no. 4474, 7 Augustus 1911, n°. 4801, 21 Augus
tus 1911, 11°. 4908, en 1 September 1911, n° .. 
5140, afdeeling Nijverheid; 

Heeft goedgevonden : 
het letterteeken, dat door de zee- en kust 

visschersvaartuigen, tehuis behoorende in de
nagenoemde gemeente, moet worden gevoerd► 
vast t e stellen als volgt : 

den Bommel . DB. 
Heusden . . . . HSD. 
Zwijndrecht . . . . ZWD. 

's Gravenhage, 20_ September 1911. 

De Minister voornoemdr 
(get. ) A. S. TALMA. 

23 September 1911. WET, houdende goedk"u
ring van het op.19 September HHO te 's <h·a• 
venhage mede door Nederland onderteekend 
Additioneel Protokol · bij het door de wet 
van 1 Juli 1909 (Staatsblad n°. 238) goed
gekeurd Verdrag nopens de vestiging van. 
een Internationaal Prijzenhof. S. 298. 
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WrJ WILHELM.INA, ENZ ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het op 19 September 1910 te 's Gravenhage 
mede door Nederland onderteekend Additioneel 
Protokol bij het door de wet van 1 Juli 1909 
(Staatsblad n•. 238) goedgekeurd Verdrag no
pens de vestiging van een Internationaal Prij
zenhof, wettelijke rechten betreft; 

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 in afdruk 

nevens deze wet gevoegd op 19 :'ieptember 
1910 te 's Gravenhage mede door Nederland 
onderteekend Additioneel Protokol bij het door 
de wet van 1 Juli 1909 (Staatsblad n°. 238) 
goedgekeurd 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 23sten 

Septem her 1911. 
(qet.) W I L H E L M I N A. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
(get. ) R. DE MAREES VAN SWINDEREN. 

De Minister i-an Justitie, 
(get.) E. R. H. REGOUT. 

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

De Minister i·an Marine, 
(get.) J. WENTHOLT. 

De Minister van Financiën, (get. ) KOLKMAN. 

De Minister van Oorlog, (get. ) H. COLIJN. 

De Minister van Waterstaat, 
(get.) L. H. W. REGOUT. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(qet.) A. S . TALMA. 

De Minister van Koloniën , 
(get.) DE WAAL MALEFIJT. 

(Uitgeg. 28 Oct. 1911.) 

PROTOCOLE ADDITIONNEL à la Con
vention relative à l' établissement d' une 
Cour Internationale des Prises. 

L' Allemagne etc. 

Puissances signataires de l:t Convention de 
La Haye en date du 18 Octobre 1907, pour 
l'établissement d'une Cour Internationale des 
Prises; 

Co_nsidérant que, pour certaines d'entre ces 
Puissances, des diflicultés d'ordre constituti• 
onnel s'opposent à l'acceptation, sous sa forme 
actuelle, de ladite Convention ; 

Ont jugé utile de s'entendre sur un proto· 

cole additionnel tenant comte de ces diflicultés 
tout en ne compromettant aucun intérêt légi
time, et ont, à cette fin, nommé pour leurs 
plénipotentiaires, savoir : 

Lesquels, après avoir déposé leurs pouvoirs , 
trouvés en bonne et due forme, sont convenus 
de ce qui suit: 

Art. 1 er. Les Puissances signataires de la 
Convention de La Haye du 18 octobre 1907, 
relative á l'établissement d'une Cour Interna
tionale des Prises, ou y adhérant, pour les
quelles des difficultés d'ordre constitutionne
s'opposent à l'acceptation, sous sa forme actul 
elle, de ladite Convention, ont la faculté de 
déclarer dans !'acte de ratification ou d'adhé
sion que, dans les affaires de prises rentrant 
dans la compétence de leurs tribunaux natio
naux, Ie recours <levant la Cour Internationale 
des Prises ne pourra être exercé contre elles 
que sous la forme d'une action en indemnité 
du préjudice causé par la capture. 

2. Dans Ie cas de recours exercé devant la. 
Cour Internationalé des Prises sous la forme 
d'une action en indemnité, l'article 8 de la 
Convention est sans application; la Cour n'a 
pas à prononcer la validité ou la nullité de la 
capture, non plus qu'à infirmer ou conformer 
la décisiondes tribunaux nationaux. 

Si la capture est considérée comme illégale, 
la Cour fixe Ie montant des dommages-intérêts 
à allouer s'il y a lieu, aux réclamants. 

3. Les conditions auxquelles est subordonné 
par la Convention l'exercice du recours devant 
la Cour Internationale des Prises sont appli
cables á l'exercice de l'action en indemnité. 

4 . Sous réserve des dispositions ci-aprês, les 
règles de procédure établies par la Uonvention 
pour Ie recours <levant la Cour Internationale 
des Prises seront observées pour l'action en 
indemnité. 

5. Par dérogation á l'article 28, alinéa 1, 
· de la Convention, l'instance en indemnité ne 
peut être introduite devant la Cour Internati
onale des Prises qu'au moyen d'une déclara
tion écrite adressée au Bureau International 
de la Cour Permanente d'Arbitrage; Ie Bureau 
peut être saisi même par télégramme. 

6. Par clérogation à l'article 29 de la Con
vention. Ie Bureau International notitie direc
tement, et par télégramme s'il est possible, 
au Gouvernement clu belligérant capteur la. 
déclaration d'instance dont il est saisi. 

Le Gouvernement du belligérant capteur, 
sans examiner si les délais prescrits ont été 
observés, fait, dans les sept jours de la récep
tion de la notification, transmettre au Bureau. 

23* · 
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International Ie dossier de !'affaire en y joig
nant, Ie cas échéant, une copie certifiée con
forme de la ilécision rer.due par Ie tribunal 
national. 

7 . Par dérogation à l'article 45, alinéa 2, 
de la Convention, la Cour, aprés Ie prononcé 
et la notification de son arrêt aux parties en 
cause, fait parvernir directement au Gouver
nement du belligérant capteur Ie dossier de 
!'affaire qui lui a été soumise en y joignant 
l'expédition des diverses décisions intervenued, 
ainsi que la copie des procès-verbaux de l'in
struction. 

8. Le présent protocole additionnel sera 
considéré comme faisant · partie intégrale de la 
Convention et sera ratifié en même temps que 
celle-ci. 

Si la déclaration prévue à l'article Ier ci
dessus est faite dans !'acte de ratification, une 
copie certifiée conforme en sera insérée dans 
Ie procès-verbal de dépót des ratifications visé 
à l'article 52, alinéa 3, de la Convention. 

9. L'adhésion à la Convention est subor
donnée à l'adhésion au présent Protocole ad
ditionnel. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires oot 
revêtu Ie présent Protocole additionnel de 
leurs signatures. 

Fait à La Haye, Ie dix-neuf septembre mil 
neuf cent dix, en un seul exemplaire qui res
tera déposé dans les archives du Gouvernement 
des Pays-Bas et dont des copies certifiées con
formes seront remises par la voie d iplomatique 
aux Puissances, désignées à l'article 15 de la 
Convention relative à l 'établ issement d'une 
Cour Internationale des Prises du 18 octobre 
1907, et dans son annexe. 

23 September 1911. WET, tot WtJztgmg der 
wet tot regeling van het Jager onderwijs. 
S. 299. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1910/11, n•. 186, 1-8. 
Hand. id. 1910/11, bladz. 2485. 
Hand. 1 • Ka111e1· 1910/11, bladz. 650, 651, 654; 

1911/12, bladz. 10. 

WIJ WILHELMlN A, :ENZ ..• doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is de artikelen 41, derde 
lid, 43, derde lid, 44, 63, eerste lid. 64, eerste 
lid, 66. derde lid, 69, 71 en 72 der wet tot re
geling van het lager onderwijs, zooal, die laat
stelijk is gewijzigd bij de wet van 14 Juli l\ll0 
(Staatsblad n°. 202), te wijzigen en aan te vu l
len; 

Zoo is het , dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. I. Artikel 41, ·derde lid, laatste zinsnede, 

van de wet tot regeling van het lager onder 
wijs wordt gelezen als volgt ~ 

. ,,met dien verstande, dat het wachtgeld voor 
"den onderwijzer, niet uitsluitend belast met 
,,het onderwijs in een of meer der vakken, ge
"noemd in artikel 2 onJer l, m, n, oen p niet 
,,op minder dan / 500 's jaars zal worden be
,,paald." 

Art II. Artikel 43, derde lid, van de wet 
tot regeling van het lager ondArwijs wordt ge
lezen als volgt : 

"In geval van verm indering van wedde als 
onderwijzer aan eene openbare school, of, in
geval bij den overgang van eene bijzondere. 
school, als bedoeld in artikel f\O naar eene 
openbare school , de wedde minder bedraagt 
dan de laatstelijk vastgestelde pensioensgrond
slag, wordt de in het eerste lid van dit artikel 
bedoelde bijdrage geheven van de som, die 
laatstelijk tot grondslag der heffing beeft ge
diend, tenzij de belanghebbende het tegendeel 
verkiezen mocht en daarvan, binnen twee maan
den nadat die vermindering hem kenbaar is 
gemaakt, schriftel ijk aangifte doet aan het ge
meentebestuur." 

Art. III. Artikel 44 van de wet tot regeling 
van het lager onderwijs wordt gelezen als 
volgt: 

,,De bepalingen van de artikelen 8, 9, twee
de, derde en laatste lid, 12, derde lid, 18 tot 
en met 24 en 26 tot en met 31 der Burgerlijke 
Pensioenwet zijn op de pensioenen der onder
wijzers van toepassing. Mede zijn van toepas
sing artikel 5 dier wet - met dien verstande, 
dat de geneeskundigen, in het tweede lid be
doeld, worden benoemd door deu burgemeester 
der woonplaats van de belanghebbende - en 
artikel 25 ook in geval van herplaatsing van 
een gepensionneerde, als in dat artikel bedoeld, 
als onderwijzer, hetzij aan eene openbare lagere 
school, hetzij aan eene bijzondere school als 
bedoeld in artikel 60." 

Art. IV. Aan artikel 63, eerste lid, van de 
wet tot regeling van het lager onderwijs \vor
den de volgende zinsneden toegevoegd : 

,,Waar die maatstaf ontbreekt, wordt daar
toe genomen de middelsom over het kortere 
tijdvak, gedurende hetwelk de grondslag moet 
gelden. Nochtans wordt, indien de belang
hebbende vroeger diensten beeft bewezen, welke 
voor pensioen in aanmerking komen , het pen. 
sioen berekend over de bedragen, welke gedu
rende de laatste vijf jaren voor de berekening 
van de pensioensbijdrage of de latere regeling 
van het pensioen overeenkomstig de artikelen 
43, 67 of 72 dezer wet , of de desbetreffende 
bepalingen der Bmgerlijke P ensioenwet, in aan-
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merking zijn gekomen, behoude:ns het bepaalde 
in de volgende zinsnede. Voor den onderwijzer, 
die na overgang van eene openbare naar eene 
bijzondere school, als bedoeld in artikel 60, 
:>:onder middelerwijl een betrekking te heb
ben bekleed, welke aanspraak geeft op Rijks 
pensioen, recht op pensioen verkrijgt, voordat 
hij gedurende vier jaren als onderwijzer bij de 
bijzondere school een pensioensgrondslag heeft 
gehad, geldt als maatstaf voor het vijfjarig tijd
vak, bedoeld in de eerste zinsnede, het ge
middelde van de grondslagen, welke gedurende 
het laatste tijdvak van zijnen dienst als onder 
wijzer bij het bijzonder onderwijs waren vast
gesteld, en de som, welke gedurende de laatste 
twaalf maanden van zijnen dienst bij het open
baar onderwijs voor de berekening vsn de pen
sioensbijdrage, overeenkomstig artikel 43, heeft 
gegolden." 

Art. V. Artikel 64, eerste lid, van de wet 
tot regeling van het lager onderwijs wordt 
gelezen als volgt : 

"Als diensttijd komen, onverminderd het 
bepaalde in artikel 72, in aanmerking de volle 
jaren, waarover de bijdrage, vermeld in artikel 
69, eerste en tweede lid, betaald is of op het 
pensioen wordt ingehouden, alsmede de ter
mijnen, over welke een bijdrage is betaald, 
ingevolge artikel 69, derde lid." 

Art. VI. Aan artikel 66, derde lid , van de 
wet tot regeling van het lager onderwijs wordt 
de volgende zinsnede toegevoegd : . 

"Ingeval bij overgang van eene openbare 
school naar eene bijzondere school, als bedoeld 
in artikel 60, de grondslag krachtens het be
paalde in de artikelen 66, 67 en 68, Jager zou 
moeten worden vastgesteld clan de som, welke 
laatstelijk, overeenkomstig art. 43, voor de be
rekening van de pensioensbijdrage heeft ge
golden, wordt die grondslag op een daarmee 
gelijkstaand bedrag vastgesteld, tenzij door of 
namens den belanghebbende vóór 1 .Februari 
tot Onzen met de uitvoering dezer wet belasten 
Minister het verzoek wordt gericht, om den 
grondslag op h~t krachtens de aangehaalde 
artikelen te bepalen bedrag vast stellen." 

Art. VII. Aan artikel 69 van de wet tot 
regeling van het lager onderwijs wordt een 
nieuw, derde lid toegevoegd, luidende als volgt: 

"Indien een onderwijzer in den loop van het 
jaar overgaat van het open baar naar het bij
zonder onderwijs, wordt de in het eerste lid 
bedoelde bijdrage over het deel van het jaar 
dat hij verbonden is aan eene school als be
doelcl in artikel 60 berekend na!lr den grond
slag, waarnaar laatstelijk ingevolge artikel 43 
door hem voor pensioen i~ bijgedragen. De 

betaling dier bijdrage in 's Rijks kas geschiedt 
in ééns, uiterlijk op 31 December van het jaar 
van den overgang. Ingeval aan deze bepaling 
niet tijdig is vold·aan, komt dat tijdvak niet als 
diensttijd in aanmerking." 

Art. VIII. Artikel 71 van de wet tot rege
ling van het lager onderwijs wordt gelezen 
als volgt: 

.,De bepalingen van de artikelen 9, tweede, 
derde en laatste lid, 18 tot en met 24 en 26 
tot en met 31 der Burgerlijke Pensioenwet zijn 
op de pensioenen der onderwijzers, bedoeld in 
artikel 60, van toepassing, met dien verstande, 
dat de onderwijzers geacht worden werkzaam 
te zijn onder het Departement van Binnen
landsche Zaken. Mede zijn van toepassing 
artikel 5 dier wet - met dien verstande, dat 
de geneeskundigen, in het tweede lid bedoeld, 
worden benoemd door den burgemeester der 
woonplaats van den belanghebbende - en ar
tikel 25 ook ingeval van herplaatsing van een 
gepensionneerde, al8 in dat artikel bedoeld, 
als onderwijzer, hetzij aan eene openbare lagere 
school, hetzij aan eene bijzondere school, als 
bedoeld in artikel 60." 

Art. IX. Aan artikel 72 van de wet tot 
regeling van het lager onderwijs wordt een 
nieuw, elfde lid toegevoegd, luidende als volgt: 

"Van het bepaalde in het zesde en in het 
tiende lid van dit artikel, kan door Ons, we
gens bijzondere omstandigheden ontheffing 
worden verleend, indien de onderwijzer een 
daartoe strekkend verzoek aan Ons indient 
vóór 31 December van het jaar volgende op 
dat waarin de bijdrage, of de jaarlijksche ter
mijn, overeenkomstig het bepaalde in het vijfde 
of het negende lid had moeten zijn voldaan . 
De betaling van de achterstallige bijdrage ge
schiedt alsdan binnen een door ons te bepalen 
termijn." 

Art. X. Het bepaalde bij de artikelen II 
en VI is ook van toepassing op de bij het in 
werking treden dezer wet in dienst zijnde 
onderwijzers, die vóór dien datum verkeerden 
in een der gevallen bij die artikelen voorzien, 
mits zij binnen zes maanden na den dag van 
in werking treden schriftelijk aan Onzen Mi
nister :van Binnenlandsche Zaken hun verlan
gen te kennen geven, dat bedoelde bepalingen 
ie hunnen aanzien zullen worden toegepast, 
onder bereid verklaring tot aanzuivering van 
de pensioensbijdragen, overeenkomstig die be
palingen van hel tijdstip van hunnen overgang 
of verschuldigd. Die aanzuivering behoort 
alsdan te geschieden door betaling in 's Rijks 
kas binnen de door dien Minister te bepalen 
tijdstippen. 
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Het bepaalde bij artikel IX is van toepassing 
op de bij het inwerking treden dezer wet in 
dienst zijnde onderwijzers, die een of meer 
termijnen niet binnen den daarvoor in artikel 
72 der wet op het lager onderwijs gestelden 
tijd hebben voldaan, mits zij binnen zes maan
den na het in werking treden dezer wet aan 
Ons een verzoek om ontheffing indienen als be
doeld in artikel IX. 

Thursday Island, Brisbane, Sydney en M el
bourne, zullende evenwel de Gouverneur-Ge
neraal bevoegd zijn om wijziging te brengen 
in dezen dienst , ook in den zin van vermin
dering van het aantal der reizen. 

2. Als tegemoetkoming in het door de Maat
schappij op dezen dienst eventueel te lijden 
verlies, zal zij van het Gouvernement van 
Nederlandsch-Indiè als subsidie ontvangen de 
helft van hetgeen op dezen dienst volgens de Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven ten Paleize het Loo, den 23sten goedgekeurde of, in geval van geschil, bij 
September 1911. 

(qet.) WILHELMINA. 
IJe Minister van B innenlandsche Zaken, 

(get.) HEEMSKERK, 
(Uitgeg . 6 Oct. 1911.) 

arbitrale uitspraak vastgestelde reisrekeningen 
te kort mocht komen, met dien verstande dat 
het uit te keeren subsidie, indien ten minste 
12 reizen in een tijdsverloop van 12 maanden 
zijn afgelegd, het bedrag van f 150,000 niet 
zal mogen overtreffen, en dat dit bedrag, in-

23 September 1911. WET, houdende vaststel- geval minder dan 12 reizen zijn afgelegd, 
ling van het slot der rekening van de naar evenredigheid wordt verminderd: zullende 
koloniale uitgaven en outvangsten voor voor het niet ondernemen eener reis de toe
Ouraçao over het dienstjaar 1907. S. 300. stemming van den Gouverneur-Generaal moe-

Bij deze wet wordt het slot der rekening ten zijn verkregen. 
van de koloniale uitgaven en ontvangsten voor 3. De winst die de dienst blijkens de reis
Ot,raçao over het dienstjaar 1907, vastgesteld- rekeningen oplevert wordt jaarlijks, naar ver-
als volgt: · • houding van het door ieder tot dat tijdstip 

De uitgaaf bedraagt f 920,428.413. ' gedragen totaal-verlies, tusschen het Gouver-
De ontvangst bedraagt f 699,969.26. uement van Nederlandsch-Indië en de Maat-
Het nadeelig saldo der rekening bedraagt schappij verdeeld totdat het Gouvernement van 

alzoo f 220,459.15 6• Nederlandsch-Indië zal hebben terugontvangen 

23 September 1911. WET, houdende overeen
komst met de Koninklijke Paketvaart
Maatschappij voor het onderhouden van 
een geregelden stoomvaartdienst tusschen 
Java en Australië. S. 301. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ..• doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het om redenen van nationaal en koloniaal 
belang wenschelijk is, dat een geregelde stoom
vaart onder Nederlandsche vlag wordt onder· 
houden tusschen Java en Australië en dat 
daarvoor steun uit de schatkist noodig is; 

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

Eenig artikel. 

De Gouverneur-Generaal van Nederlandsch
Indië wordt gemachtigd om met de Konink
lijke Paketvaart-Maatschappij te Amsterdam 
eene overeenkomst te sluiten, voor het onder
houden van een stoomvaartdienst onder Neder-
landsche vlag. tusschen Jai•a en Australië, en 
zulks onder de navolgende voorwaarden : 

1. Jaarlijks worden met tusschenpoozen van 
ongeveer één maand 12 reizen gedaan, waarop 
zoowel op de heen- als op de terugreis wor
den aangedaan B atavia, Semarang, Soerabaja, 

hetgeen het aan subsidie heeft betaald; zul
lende hierbij ook in aanmerking worden ge
nomen het. verlies dat door de Maatschappij 
van Juli 1908 tot den aanvang van den sub 1 
bedoelden dienst op de Java-Australiëlijn is 
geleden . 

4. De overeenkomst zal in werking treden 
in 1911 en wel met een door den Gouverneur
Generaal in overleg met de Maatschappij aan 
te wijzen reis. Zij zal, behoudens hetgeen 
h ierna sub 5 wordt bepaald, een einde nemen 
met de laatste reis, welke in het jaar 1920 
zal zijn volbracht of zooveel vroeger als par
tijen zulks bij wederzijdsch goedvinden wen
schelijk achten. 

5. Indien bij het einde der overeenkomst 
het Gouvernement van Nederlandsch-Indië nog 
niet ten volle mocht hebben terugontvangen 
hetgeen het aan subsidie heeft betaald, zal 
op de Maatschappij de verplichting blijven 
rusten om, zoolang zij een stoomvaartdienst 
tusschen Nederla1tdsch-Indië en één of meer der 
sub 1 genoemde AustraliRche havens blijft be
varen, aan het Gouvernement vau Nederlandsch
Indië op den voet van het hiervóór sub 3 be
paalde een deel uit te keeren van de winst, 
die zij, blijkens de aan de goedkeuring van 
dat Gouvernement te onderwerpen en, in ge-
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val van geschil, bij arbitrale uitspraak vast 
te stellen reisrekeningen van dien dienst heeft 
behaald, totdat het aan subsidie genotene ten 
volle zal zijn terugbetaald. 

De overige voorwaarden worden door den 
Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië 
in overleg met de Maatschappij geregeld. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 23sten 

:September 1911. 

(qet. ) W IL H E L M I N A. 
De Mi1lister -van Koloniën, 

(get.) DE W AAL MALEFIJ T. 

( Uitge_o. 6 Oef. 1911.) 

23 September 1911. WET, houdende verhoo
ging van het eerste hoofdstuk der begroo
ting van uitgaven van Nederlandsch-Indië 
voor het dienstjaar 1911. S. 302. 

26 Septe1nber 1911. WE·r, houdende bepalin
gen omtrent vrijdom van belasting voor 
azijn of houtzuur en voor daarmede be
reide buitenlandsche vloeistoffen, bestemd 
ten gebruike voor de werkzaamheden in 
fabrieken of trafieken . S. 303. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 30 Augustus 1911, n°. !J9, Ac
-cijnzen; 

Gezien de wetten van 4 Mei 1832 (Staats
-blad n°. 14) en 19 December 1833 (Staatsblad 
n°. 64) en artikel 7 der wet van 27 Juni 1876 
(Staatsblad n°. 130), alsmede de Koninklijke 
besluiten van 12 Juni 1847 (Staatsblad n°. 31), 
26 November 1876 (Staatsblad n°. 236)-, 28 Mei 
1889 (Staatsblad n•. 72) en Ons besluit van 
14 Juni 1901 (Staatsblad n°. 146); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 September 1911, 11°. 18); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 September 1911, 
n•. 78, Accijnzen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen : 

Aanwijzing van den vrijdom. 

Art. l. Er wordt vrijdom van belasting ge-
noten bij invoer van : 

houtzuur ijzer ; 
houtzure aluinaarde ; 
azijnzure aluinaarde ; 
acety !chloride ; 
monochloorazijn:>:uur. 
Gelijke vrijdom wordt genoten voor soortge-

lijke, door Onzen Minister van Financiën, met 
name, aan te wijzen vloeistoffen, met azijn of 
houtzuur bereid en uitsluitend bestemd voor 
de werkzaamheden in fabrieken of trafieken. 

2. Waar in dit besluit verder wordt gesproken 
van azijn, is daaronder ook houtzuur begrepen. 

3. Voot· den azijn van eene sterkte van ten 
minste 30 gram watervrij azijnzuur per liter, 
benoodigd voor de werkzaamheden in de hierna 
vermelde fabrieken en trafieken wordt, indien 
de bepalingen, voorkomende in de volgende 
artikelen, worden in acht genomen, nijdom 
van belasting genoten : 

Fabrieken van amylacetaat; 
,, chemische producten ; 

electrische gloeilampen; 
" houtzuur ijzer en scortgelijke 

bijtmiddelen ; 
,, pharmaceutiech'! praepara

ten; 
vanilline ; 

boterfabrieken ; 
glasfabrieken ; 
kaasfabrieken ; 
leerlooierijen ; 
loodsuikerfabrieken ; 
loodwitmakerijen; 
1 ucifersfa brieken ; 
ververijen van garens en geweven of ge

breide stoffen ; 
wasscherijen van garens en geweven of ge

breide stoffen. 
Onze Minister van Financiën kan, in bijzon

dere gevallen, verdere voorwaarden en bepalin
gen aan den vrijdom verbinden. 

4. De vrijdom wordt niet genoten voor fa
brieken of trafieken, in gebruik bij hen, die 
tevens eene azijnmakerij 'of handel in azijn 
drijven, noch voor fabrieken of trafieken, die 
behooren tot, grenzen aan, of gemeenschap 
hebben met een azijnmakerij, met panden, 
waarin een handel in azijn wordt gedreven, 
of met panden, waarin gevestigd is eene 
fabriek of trafiek, ten behoeve waarvan vrij
dom van belasting voor azijn wordt gen oten. 

Onze Minister van Financiën kan, in bijzon
dere gevallen, afwijking van deze 1,cpaling 
toelaten . 

5. Hij, d
0

ie den vrijdom verlangt, levert bij 
den ontvanger der accijnzen over de gemeente, 
waar de fabriek of trafiek gelegen is, eene on
derteekende aangifte is van de panden waarin 
het bedrijf, hetwelk aanspraak geeft op het ge
not van den vrijdom, wordt uitgeoefend, met 
opgaaf van kadastrale sectie en nommer. 

De ontvanger geeft een bewijs van deze aan
gifte af na zich overtuigd te hebben, dat de 



360 26 S E PTE MB E R 1 911. 

panden niet vallen onder het bepaalde bij art. 4, 
of dat ontheffing daarvan is verleend. 

Weigert de ontvanger het bewijs af te geven, 
dan kan de belanghebbende bij Onzen Minister 
van Financiën in beroep komen. 

V,·ijdo1n van accijns. 

6 . De azijn , waarvoor vrijdom van accijns 
wordt verlangd, kan worden afgeleverd door 
een azijn maker of door een handelaar, hebbende 
genot van krediet. 

De inslag onder genot van vrijdom geschiedt 
bij hoeveelheden van ten minste 100 liter. 

In bijzondere gevallen kan de inspecteur 
der accijnzen inslag van eene kleinere hoeveel
heid toelaten. 

7. De uitslag van den azijn uit de azijnma
kerij of de bergplaats van den handelaar en 
de inslag in de fabriek of trafiek geschieden 
met vervoerbiljet, door den afleveraar, bij on
dergeteekende aangifte, aan te vragen bij den 
ontvanger te wiens kantore zijne accijnsrekening 
gehouden wordt. 

De aangifte vermeldt : 
a. den naam en het beroep van den afle

veraar; 
b. het pand, waaruit de azijn zal worden 

afgeleverd; 
c. de hoeveelheid azijn en de sterkte in 

grammen watervrij azijnzuur per liter ; 
d. het vervoermiddel en den naam van den 

vervoerder; 
e. soort, getal en merken der fusten of an

dere emballage, waarin de azijn vervoerd zal 
worden; 

f. den naam en het beroep van den ont· 
bieder; 

g. het pand waarin de inslag zal plaats 
hebben, met opgaaf van gemeente en kadastrale 
sectie en nommer. 

De ontvanger kan in het vervoerbiljet voor
schrijven, dat de hoeveelheid bij den uitslag 
zal worden opgenomen. 

8 . De inslag van den azijn in het pand van 
den vrijdomgenietende geschiedt onder toezicht 
van ambtenaren der accijnzen. 

Nadat door dezen de hoeveelheid is bepaald, 
wordt de azijn onverwijld, door of vanwege 
den ontbieder, in het bijzijn van ambtenaren, 
met een of meer andere stoffen vermengt, over
eenkomstig de voorschriften van Onzen Minis
ter van Financiën. 

De belanghebbende zorgt, dat hetgeen hiertoe, 
noodig is, ten genoegen der ambtenaren ge
schiedt. 

De stoffen, benoodigd voor die vermenging. 
worden door den ontbieder verstrekt, tenzij 

door genoemden Minister is bepaald, dat zij 
op kosten van den ontbieder zullen worden 
geleverd door het bestuur der accijnzen. 

Blijkt de ter vermenging aangeboden hoe
veelheid azijn kleiner dan de in het vervoer
biljet vermelde, dan wordt het document slechts 
voor de bevonden hoeveelheid en sterkte af
geteekend. 

Van de vermenging wordt door de ambte
naren melding gemaakt op het vervoerbiljet. 

De afschrijving op de rekening van den af 
leveraar bedraagt evenveel als de 11fschrijving 
krachtens art. 1, laatste zinsnede, der wet van 
4 Mei 1889 (Staatsblad n°. 44), bij uitvoer van 
azijn naar buitenslands. Zij heeft voorloopig 
plaats bij den uitslag, doch alleen en voor 
zoover op den dag van den uitslag een of meer 
termijnen van krediet loopen, en wel op die, 
welke het eerst vervallen. 

9 . Indien het vervoerbiljet niet binnen den 
daartoe in nat biljet bepaalden tijd, ten kan
tore van afgifte is teruggekomen, wordt geene 
afschrijving verleend en indien niet blijkt, dat 
de partij azijn in haar geheel in het bijzijn 
van ambtenaren ter behoorlijke plaatse is in
geslagen, wordt slechts afschrijving verleend 
voor het werkelijk ingeslagene. 

10. Onze Minister van Financiën kan ver
gunnen, dat de vermenging plaats vinde vóór
dat de azijn wordt vervoerd naar het pand 
waarvoor hij bestemt! is. 

Vrijdom van invoerrecht. 

11 . Met betrekking tot den vrijdom van 
invoerrecht voor buitenlandschen azijn en voor 
vloeistoffen, bereid met azijn, niet reeds val
lende onder artikel 1 van dit besluit, gelden 
de volgende bepalingen. 

12. Bij den invoer of bij uitslag uit ent re
pot wordt van de bestemming tot inslag met 
vrijdom van invoerrecht melding gemaakt in 
de aangifte, voorgeschreven bij art. 120 der 
Algemeene wet van 26 Augustus 1822 (S taats
blad n°. 38), onder opgaaf tevens: 

a. van den naam en het beroep van den 
ontbieder; 

b. van het pand waarin de inslag zal plaats 
hebben, met opgaaf van gemeente en kadastrale 
sectie en nommer. 

Geen aangifte kan worden gedaan voor eene 
geringere hoeveelheid dan 100 liter 

Op die aangifte wordt, nadat zekerheid is 
gesteld voor het hoogste invoerrecht op azijn, 
een volgbrief afgegeven. 

Het vervoer van de goederen naar het pand 
van inslag geschiedt onder verzegeling of be
waking. 
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13. De bepalingen omtrent inslag en ver
menging, vervat in artikel 8 van dit besluit, 
zijn ook ten deze van toepassing. 

De ambtenaren stellen op den volgbrief eene 
verklaring van de hoeveelheid en sterkte van 
de ingeslagen goederen en van de plaats ge
had hebbende vermenging. 

Wanneer de volgbrief niet binnen den daar
toe bepaalden tijd volledig gezuiverd aan het 
kantoor van afgifte terugkomt, wordt het in
voerrecht van het ontbrekende op de gestelde 
zekerheid verhaald. 

Depots. 

14. Er worden depots toegelaten van ver
mengden azijn. 

Hij, die zoodanig depot wil houden, behoeft 
daartoe de vergunning van den directeur der 
accijnzen. Deze vergunning wordt verleend 
tot wederopzeggens en kan worden ingetrokken 
bij eene met redenen omkleede beslissing van 
den directeur. 

De lokalen moeten schriftelijk bij den ont
vanger der accijnzen aangegeven en door dezen 
toegelaten zijn. Zij mogen zonder diens schrif
telijke toestemming niet gelijktijdig tot andere 
doeleinden gebruikt worden. 

De belanghebbende kan van des directeurs 
en des ontvangers beslissing omtrent een of 
ander in beroep komen Öij Onzen Minister 
van Financiën. Op of boven den hoofdingang 
der bedoelde lokalen moet met duidelijk lees
bare letters in olieverf het opschrift "bergplaats 
van vermengden azijn" gesteld zijn. 

15. Op den inslag van azijn en op de ver
menging zijn van toepassing de artikelen 6 
tot en met 13 van dit besluit. 

16. Alvorens azijn te kunnen inslaan, stelt 
de depothouder, ten genoegen van den ont· 
vanger der accijnzen, zekerheid voor de be· 
lasting, die hij volgens de bepalingen van dit 
besluit verschuldigd kan worden . 

17. De depothouder mag den azijn alleen af
leveren aan fabrikanten of trafikanten, die ge• 
rechtigd zijn tot inslag van azijn met vrijdom 
van belasting. 

De depothouder zorgt een schriftelijk bewijs 
van den ontbieder van den vermengden azijn 
te bezitten, waaruit de bestelling daarvan blijkt. 
Uitslagen waarvoor bedoeld bewijs niet kan 
worden vertoond, worden bij de opneming van 
d&n voorraad in het depot als niet gedaan 
beschouwd. 

18. In ieder depot wordt door den belang
hebbende een register gehouden waarin door 
hem of door den persoon, daartoe door hem 
schriftelijk bij den ontvanger aangewezen, 

worden geboekt de hoeveelheid en de sterkte 
van den ingeslagen azijn, vermeerderd met de 
hoeveelheid der stoffen, waarmede vermengd 
is, en de hoeveelheid en de sterkte van den 
vermengden azijn, overeenkomstig artikel 17 
afgeleverd, met vermelding van : 

a. den naam en het beroep van den ont
bieder; 

b. het pand waarin de inslag zal plaats 
hebben, met opgaaf van gemeente en kadastrale 
sectie en nommer . 

Het reg ister wordt ingericht en bijgehouden 
overeenkomstig de voorschriften van Onzen 
Minister van Financiën. 

W anneer de ambtenaren der accijnzen het 
depot bezoeken, moeten de schriftelijke be
wijzen van bestelling de r ontbieders en het 
rt,gister op hun aanvraag onverwijld worden 
vertoond. 

Het register met de daarbij behoorende be• 
wijzen moet in de maand Januari volgende 
op het jaar, waarvoor het werd aangelegd, bij 
den ontvanger der accijnzen worden ingeleverd, 
nadat het saldo is OYergebracht in een nieuw 
register. 

19. De ambtenaren kunnen met schriftelijke 
machtiging van den ontvanger of van een 
hooger ambtenaar den voorra3d vermengden 
azijn in het depot opnemen . 

Blijkt daarbij, dat de voorraàd kleiner is 
dan het register aanwijst, dan wordt voor de 
ontbrekende hoeveelheid de belasting van den 
depothouder ingevorderd. Deze belasting be 
draagt evenveel als het recht krachtens art. 1 
der wet van 4 Mei 1889 (Staatsblacl n°. 46) bij 
invoer van azijn verschuldigd. 

Een verschil van 6 ten honderd, berekend 
over den voorraad bij de vorige opneming, 
vermeerderd met de latere inslagen herleid tot 
grammen watervrij azijnzuur, blijft buiten aan
merking. 

20. Bij intrekking van de vergunning, krach · 
tens artikel 14, moeten de in het dt,pot voor
handen goederen, binnen 6 maanden na de 
dagteekening der beslissing van den directeur, 
op den voet van dit besluit, worden afgeleverd, 
bij gebreke waarvan de belasting wordt inge
vorderd overeenkomstig het bepaalde bij art. 19. 

Algemeene bepalingen. 

21. Tot alle inrichtingen waarvoor vrijdom 
is toegestaan, hebben de ambtenaren van het 
Laboratorium van het Departement van Finan
ciën en de verdere door Onzen Minister van 
F inanciën aan te wijzen deskundigen, toegang 
op gelijken voet als de ambtenaren der accijnzen. 

Alle bij het vorige lid bedoelde ambtenaren 
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en deskundigen zijn bevoegd bij de opneming 
van de hoeveelheid en de sterkte van den azijn 
of de andere met azijn bereide stoffen in dit 
besluit bedoeld, monsters te nemen, zoowel van 
de stoffen, waarmede vermengd zal worden als 
van dti vermengde en onvermengde goederen . 

Hetgeen na onderzoek van de monsters over
blijft en de flesschen of andere voorwerpen 
worden desverlangd teruggegeven. 

De monsters worden desverkiezende door 
den belanghebbende mede verzegeld of gewaar
merkt. 

De invoerder, fabrikant, trafikant of depot
houder is gehouden om desverlangd werklieden, 
maten, een behoorlijk weegtoestel met gewich
ten en flessèen of bussen voor berging van 
monsters, kosteloos. te verstrekken. 

Hij doet de voorgeschreven vermenging in 
alle opzichten overeenkomstig de aanwijzinl!"en 
van de ambtenaren verrichten . 

Indien hij aan een en ander niet voldoet, 
wordt het document waarmede de azijn is aan
gebracht, niet door de ambtenaren afgeteekend, 
terwijl in het ontbrekende zoo noodig op zijne 
kosten wordt voorzien . 

22 . H et is verboden : 
a. middelen aan te wenden of te doen flan

wenden om de stoffen, waarmede de azijn of de 
andere met vrijdom van belasting ingeslagen 
goederen bedoeld in artikel 11 ve rmengd zijn, 
weder geheel of gedeeltelijk daarvan af te 
scheiden of die stoffen onwerkzaam te maken; 

b. den azijn of de andere met azijn bereide 
stoffen bedoeld in artikel 11, welke door een 
fabrikant of trafikant met vrijdom van belas
ting zijn ingeslagen, weder uit te slaan anders 
dan in den vorm der voltooide producten voor 
welker bereiding de vr\jdom is toegestaan of 
ze aan te wenden voor eenig ander doel dan 
waarvoor de vrijdom is toegestaan ; 

c. azijn of met azijn bereide goederen. reeds 
vermengd met vreemde bestanddeelen, ter ver
krijging van den vrijdom, opnieuw ter vermen
ging aan te bieden ; 

d. mengmiddelen te verstrekken die niet 
aan de gestelde eischen voldoen ; 

e. middelen aan te wenden waardoor eene 
deugdelijke vermenging kan worden belemmerd 
of belet, of waardoor de vermenging kan wor
den verijdeld. 

23. Wanneer eene veroordeeling wegens 
overtreding van het vorig artikel onherroepelijk 
is geworden of de opgelegde boete vrijwillig 
is betaald, kan Onze Minister van Financiën 
den veroordeelde het recht ontzeggen verder 
azijn met vrijdom van belasting in te slaan . 
H em wien het recht ontzegd is, is het verbo-

den, azijn voorhanden te hebben, anders dan 
in zijne woning en in eene hoeveelheid die, in 
verband met de ligging der woning, voor de 
behoefte van den bewoner noodig kan worden 
geacht. 

24. In geval van verplaatsing, overgang of 
staking van het bedrijf kan de inspecteur der 
accijnzen, onder de noodige voorzieningen, toe
staan, dat de met vrijdom van belasting op 
den azijn ingeslagen stoffen naar eene andere 
fabriek of trafiek of naar een ander depot wor
den overgebracht of aan den nieuwen verkrijger 
worden overgedaan. 

25. Indien blijkt, dat door een fabrikant of 
trafikant meer azijn met vrijdom van belasting 
wordt ingeslagen dan voor het bedrijf noodig 
geacht wordt, kan Onze Minister van F inan
ciën den vrijdom beperken tot eene door hem 
te bepalen hoeveelheid per jaar. 

De inslag in de fabriek of trafiek zal alsdan 
alleen kunnen geschieden met inachtneming 
van de bijzondere voorschriften door dien Mi
nister te geven. 

26. De ambtenaren der accijnzen zijn 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 dit besluit 
of in beslag te nemen al wat dienen kan tot 
bewijs der overtredfog. 

27. In bijzondere gevallen kan door of van 
wege Onzen Minister van Financiën van de in 
dit besluit vervatte verbodsbepalingen, onder 
de noodige voorzieningen tegen misbruik, ont
heffing worden verleend. 

28. Bij het in werking komen van dit be
sluit vervallen alle vroegere voorschriften 
omtrent v rijdom van belasting voor azijn of 
houtzuur en voor daarmede bereide buitenland
sche vloeistoffen bestemd voor de werkzaam
heden in fabrieken of trafieken; met name de 
Koninklijke besluiten van : 

12 Juni 1847 ( Staatsblad n°. 31); 
26 November 1876 (S taatablad n°. 236); 
8 September 1886 (Staatsblad n°. 161); 

26 Januari 1888 (Staatsblad n°. 20); 
8 April 1888 (Staatsblad n°. 71); 

28 :Mei 1889 (Staatsb lad n°. 72); 
19 September 1893 (Staatsblad n°. 138); 
30 Maart 1898 (Staatsblad n°. 70); 
en Onze besluiten 

7 October 1898 
15 Mei 1901 
14 Juni 1901 
14 Juni 1901 
5 Juli 1901 
6 Augustns 1902 

van: 
(Staatsblad n°. 218); 
(Staatsblad n°. 108); 
(Staatsblad n°. 146); 
(Staatsblad n°. 147); 
(Staatsblad n°. 193); 
(Staatsblad n°. 164); 



26 S E P T E MB ER ] 9 11. 363 

23 December 1904 
3 Januari 190ö 

19 Februari 1909 

(S taatsblad n•. 261); 
(Staatsblad n•. 1); 
(Staatsblad n•. 66). 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan 
11fschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het L oo, den 26sten September 1911. 
(qet .) W I L H E L M I N A. 

De Minister van Financiën, 
(get.) KOLKMAN. 

(Uit,qeg. 28 Oct. 1911.) 

26 September 1911. B ESLUIT, tot aanvulling 
van het Koninklijk besluit van 26 Maart 
1872 (Staatsblad n°. 19). S. 301. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van · den l sten September 1911, 
no. 118, Invoerrechten : 

Gezien artikel 1 der wet van 4 April 1870 
(Staatsblad n°. 6l), alsmede artikel 1 der wet 
van 28 December l879 (Staatsblad n°. 250) 
en de wet van 7 December 1896 (Staatsblad 
no. 212): 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 September 1911, n°. 17); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Financiën van 21 September 1911, n°. 92, 
Invoerrechten; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
i'e bepalen : 

Eenig artikel. 

De eerste volzin van het tweede lid van ar
tikel 76 van het Koninklijk besluit van 26 Maart 
1872 (Staatsblad n°. 19), zooals dat artikel luidt 
volgens Ons besluit van 18 Septem her 1907 
(Staatsb lad n°. 253), wordt gelezen als volgt: 

De vervoerder of degene onder wiens beheer 
zich de goederen, vervoermiddelen, berg
plaatsen of lichters bevinden, is verplicht te 
zorgen, dat de sluiting of verzegeling, volgens 
dit besluit toegepast, ongeschonden blijft en 
de daardoor bewerkte afsluiting niet op eenige 
andere wijze wordt verijdeld. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrüt zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 26sten September 1911. 
(qet.) W l L H E L 1\11 N A. 

De Minister van Financiën, ,qet.) KoLKMAN. 
(Uit,qe_q . 7 Ort. 1911.) 

26 September 1911. BESLUIT, tot beslissing 
van het geschil over de woonplaats van 
den armlastige krankzinnige A. A. U RSI
NUS. S. 305. 

W I.J WILHIJ}LMINA. F.NZ. 
Beslissende het geschil betreffende de woon

plaats van den armlastigen krankzinnige 
A. A. URSINUS ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
5 Juli 1911, n°. 150); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 20 September 1911, 
n°. 5503, Afdeeling Volksgezondheid en Arm
,vezen ; 

Overwegende, dat ADRIANUS ARIE URSINUS, 
geboren te H ardinxveld den 30sten Mei 1880, 
sedert 1 Mei 1899 als lijdende aan krankzinnig
heid voor rekening van genoemde gemeente 
wordt verpleegd in het krankzinnigengesticht 
,,Endegeest" te Oegstgeest ; 

dat een curator over dezen patient niet is 
benoemd; 

dat in verband met het Koninklijk besluit 
van 4 November 1910, n°. 31, Burgemeester en 
Wethouders van Hardinxveld van oordeel zijn, 
dat de verpleegkosten sedert 30 Mei 1901, op 
welken dag de patient meerderjarig i~ gewor
den, voor rekening van het Rijk behooren te 
komen, omdat op dat tijdstip de woonplaats 
van den patient te Hardinxveld een einde nam; 

dat mitsdien Burgemeester en Wethouders 
van Hardinxveld Gedeputeerde Staten hebben 
verzocht, op grond van bovengemelde K onink
lijke beslissing de noodige stappen te willen 
doen, opdat hunne gemeente van de verdere 
betaling dezer kosten zou worden ontheven, 
en deze voor rekening van het Rijk zouden 
worden gebracht ; 

dat derhalve over de verplichting tot betaling 
der verpleegkosten geschil is ontstaan en Ge
deputeerde Staten er niet in zijn geslaagd, het 
geschil in der minne bij te leggen; 

Overwegende, dat ADRIA Tus ARIE URSINUS 
in het krankzinnigen gesticht te Oegstgeest is 
opgenomen toen hij minderjarig was voor 
rekening der gemeente Hardinxveld, waar hij 
toen zijne wettelijke woonplaats had ; 

Overwegende, dat artikel 26 der wet tot 
regeling van het Armbestuur de kosten, voort
vloeiende uit de verpleging van arme krank
zinnigen, ten laste brengende der gemeente, 
waar zij woonplaats hebben, ook blijkens de 
geschiedenis, moet geacht worden daarmede 
bedoeld te hebben voor den geheelen duur dei: 
ziekte de gemeente, die ingevolge dat artikel 
eenmaal met die kosten is belast geworden ; 
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dat toch bij het ontwerp van wet, strekkende 
tot wijziging der wet van 28 Juni 1854 (Staats
blad n°. 100), aan de Tweede Kamer der Staten
Generaal gezonden bij Koninklijke boodschap 
van 21 September 1869, voorgesteld was, de 
kosten, voortvloeiende uit de verpleging van 
arme kr'lnkzinnigen te doen kwijten uit de 
fondsen der burgerlijke gemeenten, waar de 
verpleegden verbleven tijdens het vragen van 
's rechters machtiging om hen in een gesticht 
te plaatsen ; 

dat volgens deze bepaling de kosten van ver
pleging voor den geheelen duur der ziekte t en 
laste van die gemeenten moesten komen, die 
ingevolge die bepaling eenmaal met die kosten 
zouden zijn belast geworden ; 

dat wel is waar als gevolg . van het overleg 
tusschen de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
en de Regeering, de redactie van de bepaling 
is gewijzigd, zooals die thans luic'!t, doch dat 
deze wijziging, blijkens de gewisselde stukken, 
uitsluitend ten doel had om de woonplaats en 
niet de plaats van verblijf met de kosten te be
lasten en dat geenszins beoogd werd af te wijken 
van de bedoeling, dat de kosten van verpleging 
voor den geheelen duur der ziekte zouden 
worden gedragen door de gemeenten, die daar
mede eenmaal zouden zijn belast geworden ; 

Overwegende, dat derhalve het vervallen 
van de bestaande wettelijke woonplaats van 
A. A. URSINUS, nadat deze in een gesticht was 
opgenomen, zonder invloed blijft op de ver
plichting tot het betalen van de kosten van de 
verdere verpleging van dezen patient. 

Gezien de wet tot regeling van het Arm
bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
als woonplaats van den armlastigen krank

zinnige A. A. URSINUS voor de toepassing van 
artikel 26 der wet tot regeling van het Armbe
stuur, de gemeente Hardinxve/,d aan te wijzen. 

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 ge
noemden Minister in de Nederlandsche Staats
courant zal worden geplaatst en waarvan af 
schrift zal worden gezonden aan den Raad van 

tate, Afdeeling voor de Geschillen van Be
stuur. 

Het Loo, den 26sten September 1911. 

(get.) WILHELMINA. 

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

( Uitgeg. 11 Oct. 1911.) 

26 September 1911. BESCHIKKING van den 
Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel, tot vaststelling van een letter
teeken, dat door Zee- en Kustvisschers
vaartuigen moet gevoerd worden. 

De Minister van Landbouw, ijverheid en 
Handel; 

Gelet op artikel 7 der Visscherijwet (wet van 
6 October 1908, Staatsblad n°. 311), op art. 8 
van het Koninklijk besluit van 12 Juni 1911 
(Staatsblad no. 144), betreffende de registers 
voor de zee- en kustvisschersvaartuigen en 
het voeren van letterteekens en nummers door 
de kustvisschersvaartuigen en op zijne be
schikkingen van 15 Juni 1911, n°. 3185, 20 Juli 
1911, no. 4474, 7 Augustus 1911, n°. 4801, 21 
Augustus 1911, n°. 4908, 1 September 1911, 
n°. 5140 en 20 September 1911, n°. 5507, af
deeling Nijverheid ; 

Heeft goedgevonden : 
te bepalen, dat door de zee- en kustvisschers

vaartuigen, tehuis behoorende te Nieuwendam, 
moet worden gevoerd het letterteeken N. 1. 

's Gravenhage, 26 September 1911. 

De Minister voornoemd, 
(get.) A. S. TALMA. 

29 September 1911. BESLUIT, bevelende de be
kendmaking in het Staatsblad van de neder
legging der oorkonden van Zijne Majesteit 
den Keizer van Oostenrijk-Ho11ga1·ije, hou
dende bekrachtiging voor Hongarije van de 
drie ve rdragen over internationaal privaat
recht van 12 Juni 1902 (zie Staatsbladea 
van 1904 n°•. 121 en 128, van 1905, n° . 251 
en van 1907 n°. 70). S. 306. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien de processen-verbaal van 22 Septem
ber 1911, blijkens welke op evengenoemden 
dag te 's G'ravenhage heeft plaats gehad de 
nederlegging der oorkonden van Zijne Majesteit 
den Keizer van Oostem·ijk-Hongarije, houdende 
de bekrachtiging voor Hongarije van de drie 
verdragen over internationaal privaatrecht, al
daar geteekend op 12 Juni 1902 en strekkende 
tot regeling van : 

a. de wetsconfücten met betrekking tot het 
huwelijk ; 

b. de wets- en jurisdictie-conflicten met be
trekking tot de echtscheiding en de scheiding 
van tafel en bed ; 

c. de voogdij van minderjarigen ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Buitenlandsche Zaken van 25 September 1911, 
n°. 18806, Directie van het Protocol ; 
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Hebben goedgevonden en verstaan : 
de bekendmaking van voorzegde nederlegging 

te bevelen door de plaatsing van dit Besluit in 
het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van het• 
geen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 29sten September 1911. 
(get.) WIL H E L M IN A. 

De Minister van Bui tenlandsche Zaken, 
(get.) R. D E MA.REES VAN SWINDE BEN. 

( Uitge_g. 17 Oef. 1911.) 

29 September 1911. BESLUIT, tot bekendmaking 
van den tekst van Ons besluit van den 
9den Januari 1899 (Staatsblad no. 43), zoo
als dat is gewijzigd bij Onze besluiten van 
den 26sten November 1904 (Staatsblad 
n°. 345), van den 14den Juli 1910 (Staats· 
blad n•. 200) en van den 23sten Augustus 
l\Ul (Staatsblad n°. 286) betreffende het 
Centrale Bureau en de Centrale Commis· 
sie voor de Statistiek. S. 307. 

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

Binnenlandsche Zaken van 26 September 1911, 
no. 4072, afdeeling _Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat het wenschelijk is den tekst 
van Ons besluit van den 9den J anuari 1899 
(Staatsblad n°. 43) betreffende het Centrale Bu
reau en de Centrale Commissie voor de Statis
tiek, zooals dat besluit is gewijzigd bij Onze 
besluiten van den 26~ten November 1904 
(Staatsblad n°. 245), van den 14den Juli 1910 
(Staatsblad n°. 200) en van den 23sten Augustus 
1911 (Staatsblad n°. 286), algemeen bekend te 
maken; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
den tekst van Ons besluit van den 9den Ja. 

nuari 1899 (Staatsblad n°. 43), zooals dat is ge• 
wijzigd bij Onze besluiten van den 26sten No
vember 1904 (Staatsblad n°. 245), van den 
14den Juli 1910 (Staatsblad n°. 200) en van den 
23sten Augustus 1911 (Stacttsblad n°. 286), 
betreffende het Centrale Bureau en de Centrale 
Commissie voor de Statistiek, algemeen be
kend te maken, door bijvoeging van dien ge
wijzigden t ekst bij dit besluit. 

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

Het Loo, den 29sten September 1911. 
(gel. ) WILHELMlN A . 

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

( Uitgeg. 21: Oct. 1911.) 

TEKST van het Koninkliik besluit van den 
9den J am1,a,ri 1899 (Staatsblad n°. 43), 
zooals dat is gewijzigd bij Onze besluiten 
van den 26sten November 1904 (Staats. 
blad n°. 245), van den l4den J uli 1910 
(Staatsblad n°.200) en van den 23sten A u• 
gustu,S 1911 (Staatsblad n°. 286), betref• 
/ende het Centrale Bureau en de Centrale 
Commissie voor de Statistiek. 

Art. 1. Er zijn : 
a. een Centraal Bureau voor de StR.tistiek, en 
b. eene Centrale Commissie voor de Statis

tiek. 
Beide zijn gevestigd te 's Gravenhage. 
2. Het Centrale Bureau voor de Statistiek 

verzamelt, bewerkt en publiceert, voor zoover 
de beschikbare middelen het toelaten, de sta. 
tistische opgaven, die door den Directeur voor 
practij k of wetenschap nuttig geacht worden. 

Door het Bureau worden geen nieuwe statis
tische onderzoekingen of uitgaven onderno
men, noch onderzoekingen of uitgaven gestaakt, 
dan met machtiging van de Centrale Commissie 
voor de Statistiek. 

De Centrale Commissie kan ook harerzijds, 
op eigen initiatief of op verzoek van het Hoofd 
van een Departement van Algemeen Bestuur, 
het verzamelen, bewerken en pu bliceeren van 
statistische opgaven aan het Bureau opdragen, 
aan welke opdracbt de Directeur van het Bu
reau verplicht is te voldoen, behoudens, in 
geval van bezwaar, beroep op Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken. 

3. Aan het Hoofd van het Bureau staat een 
Directeur, die door Ons benoemd en ontslagen 
wordt, woonplaats heeft te 's Gravenhage en 
eene vaste jaarwedde benevens vergoeding voor 
reis- en verblijfkosten geniet . 

Bij het openvallen van het ambt van Di
recteur zendt de Centrale Comm1ssie ter ver• 
vnlling van de plaat s eene aanbeveling aan 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken. 

4. Aan het Bureau worden onder den Direc
t eur werkzaam gesteld de ambtenaren en be
dienden, die voor de uitvoering van de taak van 
het Bureau noodig zijn. 

Dezen worden, na aanbeveling van den Di
recteur, den Voorzitter van de Centrale Com
missie gehoord, door Ons benoemd en ontsla
gen, voor zooveel betreft de ambtenaren van 
den rang van adjunct -commies of van hoogeren 
rang, en door Onzen Minister van Binnenland• 
sche Zaken, voor zooveel betreft de overige 
ambtenaren en de bedienden. 

5. De Directeur is verantwoordelijk voor 
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de uitvoering Tan de aan het Bureau te verrich
ten werkzaamheden. 

Hij correspondeert ter zake van het geven 
of vragen van inlichtingen rechtstreeks met 
openbare besturen en Autoriteiten en bij
zondere vereenigingen en personen. 

6. Het Bureau verzamelt zooveel doenlijk 
alle stukken betreffende de statistiek van Ne
derland en zijne Koloniën en Overzeesche be
zittingen. 

Het ontvangt een exemplaar van alle statis
tische bescheiden, door openbare besturen en 
autoriteiten uitgegeven. 

7. Voor zoover in de bepaling van de bevoegd
heden en de verplichtingen van den Directeur 
niet in Ons tegenwoordig besluit wordt voor-
1:ien, wordt door Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken, de Centrale Commissie gehoord, 
voor hem eene instructie vastgesteld. 

8. De Centrale Commissie voor de Statistiek 
dient van bericht en raad op alle stukken be
treffende de statistiek, die door de H oofden 
van de Departementen van Algemeen Bestuur 
in hare handen worden gesteld. 

Zij vestigt ha rerzijds de aandacht op hetgeen 
strekken kan tot bevordering van de nauw
keurigheid en volledigheid der van Regeerings
wege gepuuliceerde statistische opgaven, en 
doet aan de Hoofden van de Departementen 
van Algemeen Bestuur de voorstellen, welke 
zij in het belang der statistiek wenschelijk 
acht. 

Zij overweegt steeds in het bijzonder de 
wijze, waarop het zekerst de meest betrouwbare 
gegevens voor de statistiek worden verkregen. 

Spoedeischende gevallen uitgezonderd, wordt 
van R egeeringswege omtrent een nieuw onder
werp van statistiek geen onderzoek ingesteld, 
noch in een onderzoek, dat reeds pleegt te ge
schieden, verandering gebracht, dan nadat de 
Centrale Commissie is gehoord. 

9. De Directeur van het Centrale Bureau, 
zich niet met een advies of voorstel der Centrale 
Commissie kunnende vereenigen, brengt ter 
zake een afzonderlijk advies uit. 

10. De Commissie bestaat uit niet minder 
dan twaalf leden, die door Ons benoemd en 
ontslagen worden. 

Door Ons worden een lid als voorzitter en 
een als ondervoorzitter aangewezen. 

Ambtshalve zijn lid van de Commissie : de 
Directeur van het Centrale Bureau, benevens 
de Inspecteurs van de geneeskundige diensten 
der Zee- en Landmacht en de eerstaanwezend 
Officier van Gezondheid der Koloniale Reserve 
te ijmegen. 

Secretaris van de Commissie is een daartoe 

door Ons aangewezen ambtenaar van het Cen
trale Bureau. Hij heeft in de vergaderingen 
der Centrale Commissie en in die harer sub
commissiën eene raadgevende stem. 

Bij het openvallen van het ambt van secre
taris zendt de Commissie ter vervulling van de 
plaats eene aanbeveling aan Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken. 

Als bode bij de Commissie zal dienst doen 
een daartoe door Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken aangewezen bediende van het . 
Centrale Bureau. 

11. De leden, uitgenomen die, welke ambts
halve zitting hebben, worden benoemd voor 
zes jaren. 

De helft der leden, die niet ambtshalve zitting 
hebben, treedt, volgens een door Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken goedgekeurden 
rooster, om de drie jaren af. 

De aftredenden zijn dadelijk weder benoem 
baar. 

De eerste aftreding heeft plaats op 1 Januari 
1902. 

Die ter vervulling eener plaats, buiten den 
bij den rooster bepaalden tijd opengevallen, 
tot lid benoemd is, treedt af op het tijdstip, 
waarop degene, in wiens plaats hij is benoemd, 
moest aftreden. 

Bij aftreding, ontslag of overlijden van een 
der leden, zendt de Commissie op uitnoodiging 
van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
ter vervulling van de opengevallen plaats eene 
aanbeveling aan dien Minister. 

De leden en de secretaris genieten vergoeding 
van reis- en verblijfkosten. 

12. De Com missie correspondeert ter zake 
van het geven of vragen van ad viezen of in
lichtingen rechtstreeksch met openbare be
sturen en autoriteiten en bijzondere vereeni
gingen en personen. 

13. Onder de goedkeuring van Onzen Minis
t er van Binnenlandsche Zaken stelt de Com
missie een reglement van orde voor hare werk
zaamheden vast. 

Zij houdt jaarlijks te ' s Gravenhage twee 
gewone vergaderingen, ééne voor 1 Juni en 
ééne na 31 Augustus, uit t e schrij ven tegen 
eenen door den Voorzitter te bepalen dag. 
Buitengewone vergaderingen kunnen worden 
gehouden op uitnoodiging of met goedkeu
ring van Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken. 

14. De Voorzitter, of bij diens ontstentenis 
de Onder-voorzitter, is belast met de uitvoering 
van de besluiten der Commissie en wordt daarin 
bijgestaan door den Secretaris. 

Stukken van of namens de Commissie nit-
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gaande, worden door den Voorzitter en den 
Secretaris onderteekend. 

In elke vergadering der Commissie doet de 
Voorzitter mededeeling van hetgeen door hem 
sinds de laatste vergadering is verricht. 

15. De Voorzitter der Commissie of anders 
deze zelve, kan de voorbereiding van hetgeen, 
waarover zij heeft te adviseeren of te beslissen, 
aan sub-commissiën of aan het Centrale Bu
reau opdragen. 

De vergaderingen der sub-commissiën kun
nen, op hare uitnoodiging, door den Directeur 
van het Centrale Bureau of andere deskundigen 
worden bijgewoond. 

Wanneer de sub-commissiën bij de uitvoe
ring harer werkzaamheden inlichtingen of 
gegevens behoeven, worden deze door het Cen
trale Bureau aan haar zooveel mogelijk ver
strekt. 

De in het tweede lid van dit artikel genoemde 
deskundigen genieten voor het bijwonen _van 
de vergaderingen der sub-commissiën ver
goeding van reis- en verblijfkosten. 

16. De Commissie zendt jaarlijks vóór 1 Juni 
aan Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
de begrooting harer uitgaven, benevens, met 
bijvoeging van haar advies, de door den Direc
teur van het Centrale Bureau bij haar inge
diende begrooting, behelzende de jaarwedden 
of belooningen der aan het Centrale Bureau 
werkzaam zijnde ambtenaren en bedienden, 
de reis- en verblijfkosten, de kosten van bureau
en lokaalbehoeften en drukwerk, schrijfloonen, 
de kosten der bibliotheek en verdere uitgaven 
voor het volgend kalenderjaar. 

17. Jaarlijks vóór 1 Juni doet de Commissie 
aan Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
verslag van h9.re werkzaamheden in het afge
loopen kalenderjaar met bijvoeging van een 
verslag van den Directeur van het Centrale 
Bureau over de werkzaamheden van het 
Bureau. Die verslagen worden in de Neder
landsche Staatscourant geplaatst, tenzij Onze 
Minister van Bi..nnenlandsche Zaken tegen 
volledige publicatie bezwaar heeft en dat be
zwaar na raadpleging van de Commissie niet 
voor opheffing vatbaar blijkt, in welk geval de 
verkorte inhoud van de verslagen in de Neder
landsche Staatscourant wordt opgenomen. 

18. Het Koninklijk besluit van den 6den 
October 1892 (Staatsblad n°. 232), tot instelling 
van de Centrale Commissie voor de Statistiek, 
wordt ingetrokken. 

De op het tijdstip van het in werking treden 
van Ons tegenwoordig besluit in functie zijnde 
leden en de secretaris van de thans bestaande 
Centrale Commissie voor de Statistiek zijn, te 

rekenen van dat tijdstip, eervol van hunne 
functien ontheven. 

Het archief en de bibliotheek van de thans 
besta-ande Centrale Commissie voor de Statis
tiek gaan bij het in werking treden van Ons 
tegenwoordig besluit in beheer over naar het 
Centrale Bureau voor de Statistiek. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 29 Sep
t ember 1911 (Staatsblad n°. 307). 

Mij bekend, 
De Jlf inister van Binnenlandsche Zaken, 

(get.) HEEMSKERK. 

30 September 1911. LIJST van de lettertee
kens voor de gemeenten, waar zee- en 
kustvisschersvaartuigen tehuis behooren, 
vastgesteld ingevolge art. 7 der Visscherij
wet (wet van 6 Üûtober 1908, Staatsblad 
no. 311) en art. 8 van het Koninklijk besluit 
van 12 Juni 1911 (Staatsblad n°. 144). 

(In de lijst zijn cursief de namen der gemeen
ten waar vaartuigen tehuis behooren, die, hetzij 
in den regel. hetzij somtijds, voor de uitoefe
ning der visscherij in de Noordzee buiten de 
territoriale wateren worden gebruikt.) 

Ameland . A.L. 
Amsterdam . A.M. 
Andijk . . . A.K. 
Anna Paulowna . A.P. 
Arnemuiden . A.R.M. 
Avenhorn A.V. 
Barradeel . B.A.R. 
Beerta . . B.T. 
Beets. . . B.T.S. 
Bergen op Zoom B.Z. 
Berkhout B.K.H. 
Bhnkenham. B.L. 
.1:Uvkzijl. . . B.L.O. 
Bovenkarspel B.C. 
Breskens . . B.R. 
Brielle . . . B.I. 
Broek in Waterland. B.I.W. 
Broek op Langendijk. B.O.L. 
Brouwershaven. B.H. 
Bruinisse . . B.R.U. 
Bunschoten . B. U. 
Cadzand. . . .z. 
Callantsoog . C.G. 
Clinge . . . ü.L.N . 
den Bommel D.B. 
de W erken . D.W. 
Doniawerstal D.O.W. 
Doornspijk . D.S. 
·Dubbeldam . D.U. 
Dussen . . . D.U. 
Eenrum. . . E.E. 

Egmond aan Zee . E .G. 
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Elburg E.B. Nïeuw-Vossemeer N .V. 
Ellewoutsdijk E.W.D. Noordwijk . N.W. 
Enkhuizen. E.H. Numansdorp N.U. 
Ezinge . E. Z. Oostdongeradeel . O.L. 
Finsterwolde F.L. Oosthuizen O.H. 
Franeker . F.R. Oostzaan . o.z. 
.l!, ranekeradeel . F.A. Oud-Beijerland. O.B.L . 
Gaaster land . G.A. Ouddorp O.D. 
Geertruidenberg . G.G. Pernis . P.R. 
Genemuiden. G.M. Philippine P.l. 
Goedereede . G.O. Purmerend . P.M. 
Goudswaard. G.W.D. Putten P .U . 
Grafhorst. G.T. Raamsdonk . R.A. 
's Gravendeel . G.D. Ransdorp. R.D. 
Grauw. G.R.A. Retranchement R.T. 
H11amstede H .S. Rotterdam. R.O. 
H arderwijk . H .K. Rozenburg R.Z. 
Hardin:weld. H .D. Schellinkhout . S.H. 
Harlingen·. H.A. Schermerhorn. S.R.N . 
H eenvliet. H .T. bcherpenisse S.I. 
H elder (den) . H.D. Scheveningen ('s Gravenhage). S.C.H. 
H ellevoetsluis . H.V. Schiedam . S.D.M. 
Hemelumer Oldephaert en Noord- Schoterland . S.T.L. 

wolde H.L. Sint-Philipsland . P .S. 
Herkingen H .R. Sliedrecht . S.L.I. 
Het Bildt. H.B. Sloten (Friesland) . S.L.O. 
Heusden H .S.D. Sneek S.N.E. 
Hindeloopen . H.I. Spijkenisse S.P.K. 
Hoedekenskerke . H.O.E. Stad aan 't Haringvliet. S.A.H . 
Hontenisse H .O.N. Stavenisse. s.v. 
Hoofdplaat H .P. Stavoren S.T. 
Hoogeveen H.O. Stellendam. S.L . 
Hoogvliet. H .V.L . Strijen S.T.R. 
Hoogwoud H .W. Termunten T .M. 
H oorn H.N. Terschelling . T.S. 
H uizen. H.Z. Texel . T.X. 
IJmuiden (Velsen) IJ.M. Tholen . T.H. 
I Jsselmuiden IJ.S. Tietjerksteradeel. T.D. 
Kampen K.P. U,·k U.K. 
Katwijk, K.W. Usquert. U.Q. 
Klundert . K.L. Utingeradeel U.D. 
Kolhorn (Barsingerhorn) K.H. Veere. V.E. 
Krabbendijke K.B. Vlaardingen . V .L . 
Kruiningen K.N. Vlieland V.L.L. 
Kuinre . K.U. Vlissingen. V.L.I. 
Lemsterland . L.E. Volendam (Edam) V.D. 
M aasland. M.L. Vollenhove . V .N. 
M aassluis. M.A. Wanneperveen. W.A.N. 
Marken. M.K. Warder. W.A.R. 
Medemblik .M.E. W emeldinge W .M.D . 
Meppel. M.P. Werkendam W.K.D. 
M iddelharnis. M.D. W ervershoof W .F. 
Monnikendam. M.O. Westdongeradeel . W .L. 
Muiden M.U. Wie1·ingen . . . . W .R. 
Neuzen (ter) N.Z. Wieringerwaard. W .R.W. 
Nieuw-Beijerland N.B. Wildervank . w.v. 
Nieuwendam N.l. Willemstad . W .M. 
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Wilsum . . 
Winkel . . . 
W onseradeel 
1-Vorku,n .. 
Woudrichem 
Wijdenes .. 
Wijmbritseradcel 
Yerseke .. 
Zaandam . 
Zandvoort. 
Zierikzee . 
Zoutkamp (Ulrum). 
Zuid-Beijerl nnd . 
Zu id-Scharwoudr 
Zwaluwe . 
Zwa,-tewaa/ 
Zwartsluis 
Zwolle . -. 
Zwijndrecht. 
Zijpe .... 
's Gravenhage, 30 September 1911 

w.u. 
W.1.N. 
W .O.N. 
W .K. 
w.o.u. 
W.D.N. 
W.B. 
Y.E. 
Z .A. 
z.v. 
z.z. 
Z.K. 
Z.B. 
z.u. 
Z.L. 
Z.W. 
z.s. 
Z.E. 
Z.W. D. 
Z.I.J. 

:2 Oclobe.· 1911. BESLUIT, houdende bepalin
gen betreffende de voor\oopige invoering 
van brieftelegrammen in het verkeer tus
schen Amsterdam en 's Gravenhage eener
é'.ijds en Groningen anderzijds . S. 308. 

W rJ WILHELMINA, ENZ. 

Gelet op de Telegraaf- en 'l'elefoonwet 1904 
(Staatsblad no. 7); 

)1ede gelet op het Koninklijk besluit van 23 
Juni 1909 (Staatsblad n°. 199), houdende vast
stelling van een nieuw reglement voor den dienst 
der Rijkstelegraaf; 

In aanmerking nemende de wenschclijkheid, 
om, bij wijze van proef, op enkele kantoren, 
op bepaalde uren van den dag en onder be
perkende voorwaarden gelegenheid te geven 
tot het wisselen van telegrammen tegen ver
laagd tarief ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 21 Juli 1911, n°. 1, Afdeeling 
Posterjjen en Telegrafie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
5 Septem ber 1911, n°. 18); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 September 1911, n°. 
11, Afcleeling PosteL"ij en en Telegrafie ; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen : 
Art. 1. Tusschen de Rijkstelegraafkantoren 

te A,nsterdam en te 's Gravenhage eenerzijds en 
het Rijkstelegraafkantoor te Groningen ander
zijds, kunnen op werkdagen vaii der avonds 7 
uur af, t egen verminderd tarief, telegrammen 
hierna verder genoemd .. Brieftelegrammen" -

J!J ll . 

worden gewisseld, bestemd om na de telegram
men bedoeld in artikel 7, eerste zinsnede van 
het bij Koninklijk besluit van 23 Juni 1909 
(Staatsblad n°. 199) vastgestelde reglement 
voor den dienst der Rijkstelegraaf, te worden 
overgeseind en om ten kantore van bestemming 
in de postbestelling c. q. postverzending te 
worden opgenomen. 

De bezorging per post geschiedt zonder 
kosten voor den afzender of den geadresseerde. 

2. De aanbieding van brieftelegrammen kan 
geschieden tusschen 7 uur en 12 uur des avonds. 

3. De seinkosten voor brieftelegrammen be
dragen 25 cent voor de eerste 10 woorden of 
minder; 30 cent boven 10 woorden tot en met 
15 woorden ; 2 cent voor elke volgende 5 woor
den of minder, van 16 tot en met 50 woorden 
en 2 cent voor elke volgende 10 woorden of 
minder, van 51 tot en met 100 woorden. 

Brieftelegrammen mogen niet meer dan 100 
woorden bevatten. 

4. Brieftelegrammen moeten boven het 
adres de aanwijzing "Brieftelegram" dragen. 
Deze aanwijzing wordt begrepen in de woorden
telling. 

5. De bijzondere aanwijzingen genoemd in 
artikel 12 van het Rijkstelegraafreglement, 
zijn niet toegelaten voor brieftelegrammen. 

6. Het adres van een brieftelegram moet als 
laatste woord bevatten den naam van het te
legraafkantoor van bestemming, voorafgegaan 
door den naam van de woonplaats van den 
geadresseerde, indien deze plaats niet is die, 
waar het eindtelegraafkantoor is gevestigd. 

7. De afzender van een brieftelegram is aan
sprakelijk voor de juiste aanwijzing van het tele
graafkantoor van bestemming. 

8. Terugbetaling van seinkosten kan alleen 
geschieden, indien een brieftelegram ten gevolge 
van een fout van den telegraafdienst niet ter 
bestemming is gekomen. 

9. Op verzoek van den geadresseerde kunnen 
voor hem aankomende brieftelegrammen per te
lefoon of per bijzondere draadverbinding aan 
hem worden afgeleverd, mits door hem een 
voldoende som is gestort, waarop voor elk zoo
danig afgeleverd brieftelegram wordt gekort het 
verschil tusschen het gewone telegram tarief en 
het geheven hrieftelegra mtarief. 

10. De bepalingen van het Rijkstelegraaf
reglement zijn op brieftelegrammen van toe
passing. voor zoover in de voorafgaande arti
kelen daarvan niet is afgeweken. 

11 . Dit besluit treedt in werking op den twee
den dag na dien der dagteekening van het 
Starttsblad en de Staat courant, waarin het is 
geplaatst. 

24 
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Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat gelijkt ijdig 
in het Staatsblad en in de Staatscourant zal wor
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 2den Octo her 1911. 

(get. ) W IL H E L M I N A. 
De Minister van Waters/aal, 

(gel. ) L. H. W. REüOUT. 

(Uitgeg. 19 Oct. 1911.) 

2 October 1911 . BESLUl'l', tot aanvulling en 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
10 Augustus 1909 (Staatsblad n•. 289) tot 
vaststelling van een algemeenen maatre
gel van bestuur, als bedoeld in het vierde 
lid van artikel 12 der Arbeidswet. S. 309. 

WIJ WILHELMINA , llNZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 19 Juli 
1911, n•. 1346, Afdeeling Arbeid; 

Overwegende, dat het nood.ig is Ons besluit 
van 10 Augustus 1909 (Staatsblad n•. 289) aan 
te vullen en te wijzigen ; 

Gezien het vierde lid van artikel 12 der Ar
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 
12 September 1911, n°. 25); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 September 1911, 
n°. 2090, Afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Benig artikel. 

Ons besluit van 10 Augustm: 1909 (Staat8-
blad n°. 289) wordt aangevuld en gew ijLigd 
ala volgt: 

I. Artikel l , onder c, wordt gelezen als volgt : 
"c. medisch-adviseur of geneeskund ige bij 

de arbeidsinspectie;''. 
II. Artikel 2 wordt gelezen als volgt: 
,,De ambtskring van de in artikel 1, onder a, 

c end, bedoelde ambtenaren omvat het geheele 
Rijk. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
H a ndel wijFt den overigen ambtenaren der ar
beideinspectie een of meer der in het tweede lid 
van artikel 12 der Arbeidswet bedoelde dis
tricten aan, waarin zij werkzaam zullen zijn, 
en kan hen toevoegen aan den directeur-gene
raal van den arbeid. 

Onze Minist"r wijst aan ieder van de amb-

tenaren der arbeidsinspectie een standplaats 
aan. 

Van de krachtens dit artikel gedane aan
wijzingen doet Onze Minister zoodra mogelijk 
mededeeling in de Staatscourant.". 

III. Artikel 9, onder a en b, wordt gelezen 
als · volgt: 

,,a. een of meer der in artikel 1, onder b, 
bedoelde ambtenaren, van wie echter niet meer 
dan één een rang zal bekleeden boven dien van 
inspecteur der 2de klasse; 

b. den medisch-adviseur en den geneeskun
dige bij de a.rbeidsinspectie voor de behandeling 
van zaken, welke de gezondheid van bij den 
arbeid betrokken personen betreffen;". 

IV. Het opschrift van § 4 wordt gelezen 
als volgt: 

,,Van den medisch-adviseur, den genees
kundige en den electrotechnisch-ingenieur bij 
de arbeidsinspectie." . 

V. Aan artikel 16 wordt toegevoegd een twee
de lid, luidende als volgt : 

" De medisch-adviseur wordt bij de vervulling 
zijner taak bijgestaan door den geneeskundige 
bij de 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 en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

Het Loo, den 2den October 1911. 
(qet.) W lLH~LMlN A. 

De Min . van Landbomo, Nijverheid en Handel, 
(gel.) A . S. 'rALMA. 

(Ui tgeg. 10 Oct. 1911.) 

3 October 1911. fü,SCHIKKING van den Minister 
van Oorlog tot wijziging van het "Voor
schrift betreffende dienstreizen van dienst
plichtigen der nationale militie enz.", 
vastgesteld bij beschikking van 28 April 
1909. 

De Minister van Oorlog, 
Brengt ter kennis van de Landmacht, dat 

aan punt 5°. van de Regeling, vastgesteld onder 
G. van de, laatstelijk bij dezerz ijdsche Beschik
king d .d. 10 lJecember l\JlO, Afd. Militie en 
Landweer (1\1.) n°. 110, gew ij zigde, Beschik
king van ~8 April 1909, Afd. Militie en L and• 
weer (M.) n°. 166 een nieuwe slotalinea wordt 
toegevoegd, luidende: 

"Bij het vaststellen van de reisroutes, door 
,.de verlofgangers te volgen, moet er op wor
,.den gerekend, dat gebruik moet worden ge
.,maakt ,·au de middelen vun vervoer, waar• 
"door de verlofgangers het svoedigst op de 
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.,plaats van opkomst aanwezig kunnen zijn . 

.,Bij gelijke geschiktheid van de vervoermid
"delen, zoomede indien, door niet met het 
"goedkoopste vervoermiddel te reizen , een tijd 
"winst van minder dan een uur zon worden 
.,verkregen, moet echter de goedkoopste reis
,,gelegenheid worden gevolgd." 

Voor den Mini ster, 

De Secretaris-Generaal, (get.) DK BRUIJN. 

4 Ocfober 1911. BESLUIT , houdende nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
16 September 189ó (Staatsblad n°. 161), 
waarbij aan het bestuur der gemeente J,ei
den vergnnr,ing is verleend op het land 
goed "Endegeest" , gemeente Oegstqeest, 
een gesticht voor krankzinnigen op te 
ri chten. S. 310. 

Wr.J WlLHELMIN A , ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 29 September 1911, 
n°. 7266, afdeeling Volksgezondheid en Arm
wezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staatsblad 
no. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
15 Juli 1904 (Staatsblad n°. 157) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking van de Koninklijke besluiten 

van 18 December 1897 (Staatsblad n°. 263), van 
12 November 1904 (Staatsblad n°. 241), van 
17 April 1907 (Staatsblad n°. 85), van 26 Au
gustus 1909 (Staatsblad n°. 301), van 10 Sep
tember 1910 (Staatsblad n°. 280) en van 7 Sep
tember 1911 (Staatsblad n°. 290), te bepalen, 
dat in het Koninklijk besluit van 16 Septem
ber 1895 (Staatsblad n°. 161) nader de volgende 
wijzigingen worden gebracht : 

Artikel 2 wordt gelezen als volgt : 
,,In het gesticht, bestaande uit vijf paviljoe

nen voor mannen, vijf paviljoenen voor vrou
wen en de noodige dienstgebouwen en zieken
paviljoenen, mogen niet meer dan 503 krank
zinnigen, 242 mannen en 261 vrouwen, ver
pleegd worden". 

"Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
bepaalt, na de voltooiing van elk paviljoen, het 
tijdstip, waarop dit in gebruik mag worden ge
nomen en het maximum van het getal ver
pleegden, dat daarin mag worden opgenomen." 

,,Bovendien mogen gedurende het tijdvak, 
eindigende 31 December 1912 in een bonten 
hnlppaviljoen 12 mannen en in een ander houten 
hnlppaviljoen 12 vrouwen worden verpleegd. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken be
paalt, na de voltooiing van elk dezer pavil-

joenen, het tijdstip, waarop dit in gebruik mag 
worden genomen." 

Artikel 5 wordt gelezen als volgt : 
,,De geneeskundige behandeling der ver

pleegden wordt opgedragen aan ten minste drie 
geneeskundigen, die gevestigd moeten zijn in 
eene woning op het terrein van het krankzinni
gengesticht en buiten het gesticht geene ge
neeskundige praktijk mogen uitoefenen." 

Onze l\Iinister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 4den October 1911. 

(qet. ) W I L H E L M I N A . 

De. Minister 1Jan B innenlandsche Zaken , 
(qef. ) H,:EMSKERK. 

(Uitgeg . 17 Oef. 1911.) 

1 5 October 1911. W1"T, tot bekrachtiging van 
eenu overeenkomst met de ·Maatschappij 
tot Exploitatie van Staatsspoonvegen , be
treffende de exploitatie van den spoorweg 
van Gouda naar Schoonhoven . S. 311 

WrJ WILHELMINA., ENZ ..• doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat de met Onze machtiging door Onze Mi
nisters van Waterstaat en van Finnnciën onder 
dagteekening van 28 Januari Hlll met de 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen gesloten overeenkomst · betreffende de 
exploitatie van den spoorweg- van Gouda naar 
Schoonhoven, bij de wet behoort te worden 
bekrachtigd. 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Wordt bekrachtigd de in afschrift 

bij deze wet gevoegde overeenkomst bo~reffende 
de exploitatie van den spoorweg van Gouda 
naar Schoonhoven, door Onze Ministers van 
Waterstaat en van Financiën, als daartoe door 
Ons gemt1chtigd, onder dagteekening van 28 
Januari 1911 met de Maatsch~ppij tot Exploi
tatie van Staatsspoorwegen gesloten. 

2. De overeenkomst, in art. 1 dezer wet 
aangehaald, is slechts onderworpen aan het 
zegelrecht naar de oppervlakte van het papie1· 
en met alle uit haar voortvloeiende akten 
vrij van het recht van registratie. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Pnleizc het Loo, den öden 

October 1911. 
(qet.) WILHELMINA. 

De Minister van Wa/e,-staat, 
(get. ) L. H. W. REGOUT. 

De MinistP.r van Financiën, (get. ) KOLKMAN. 

(Uitge,q. 1 Nov. 1911.) 
24* 
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AFSCHRIFT. 

OVEREENKOMST betreffende de exploi
tatie van den spoorweg van Gouda naa,· 
Schoonhoven. 

Tusschen: 
den Staat der _Nede1·landen, in deze overeen

komst aangeduid als "de Staat" , vertegen
woordigd door de Ministers van Waterstaat 
en van Financiën, daartoe gemachtigd door 
hare Majesteit de Koningin, ter een re, 

en de Maa.tschappij tot Exploitatie van Staats
spoonvegen, gevestigd te Utrecht, in deze 
overeenkomst aangeduid als "de Maatschappij" 
vertegenwoordigd door haren Directeur-Gene
raal , handelende krachtens besluit van de 
algemeene verg• <lering van aandeelhouders 
dier Maatschappij, gehouden te Amsterdam, 
den 26 November 1910, ter andere zijde, 

is, behoudens bek~achtiging bij de wet, het 
volgende overeengekomen: 

A.rt. 1. De Staat zal voor zijne rekening 
voltooien den spoorweg van Gouda naar 
Schoonhoven, nadat deze ingevolge de wet 
van 16 Juli 1910 (Staatsblad n°. 219) zal zijn 
genaast - welke spoorweg in deze overeen
komst verder wordt aangeduid als "de spoor
weg" - daaronder begrepen eene verbinding 
tusschen het eindpunt van den spoorweg op 
het voorplein van het Staatsspoorwegstation 
Gouda en de sporen op dat station. 

2. De spoorweg zal worden aangelegd en 
onteigend voor enkel spoor met normale spoor
wijdte en overigens met inachtneming van 
art. 7 der tusschen den Staat en de Maat
schappij gesloten overeenkomst van 21 Januari 
1890, bekrachtigd bij de wet van 22 Juli 1890 
(Staatsblad n°. 134), zullende echter de bij den 
aanleg benoodigde beveiligingsinrichtingen 
en electrische geleidingen mede voor rekening 
van den Staat worden aangeschaft en gemaakt. 

3. De spoorweg zal aan de Maatschappij in 
exploitatie worden gegeven en door haar in 
exploitatie worden genomen, met dien ver
stande, dat op den spoorweg geen vervoer zal 
plaats hebben dan met eene snelheid van ten 
hoogste 36 K.M. per nur. 

De artikelen 23 en 24 der overeenkomst van 
21 Januari 1890, bekrachtigd bij de wet van 
22 ,Juli 1890 (Staatsblad n°. 134), betreffende 
het in gebruik geven en nemen van door den 
Staat aangelegde spoorwegen, zijn op den 
spoorweg van toepassing, met dien verstande, 
dat de overgave en overname, bedoeld in het 
tweede lid van evenaangehaald art. ;t3, ook zal 
omvatten de beveiligingsinrichtingen enz. be
doeld bij art. 2 der tegenwoordige overeenkomst 

4 . Voor zonver bij deze overeenkomst nie 
anders is bepaald, wordt de spoorweg door 
de Maatschappij geëxploitee rd op den voet 
van de bepalingen van meergenoemde overeen
komst van 21 Januari 1890. 

Voor al hetgeen door de Maatschappij in
gevolge art. 11 van die overeenkomst wordt 
aangeschaft, zal gelden al hetgeen in die 
overeenkomst iR bepaald omtrent dergelijke 
voorwerpen, welke door de Maatschappij voor 
de exploitatie der overige Staatsspoorwegen 
gebruikt worden, met uitiwndering van de 
korting, bedoeld in art. 41. 

5 . De bepaling van de uren van vertrek 
en aankomst der dagelijksche treinen ver
eischt de goedkeuring van den Minister van 
Waterstaat. 

De Maatschappij verbindt zich dagelijks ten 
minste vijf treinen voor reizigers in elke rich 
ting over den spoorweg te doen rijden. De 
vermeerdering of vermindering van het aan
tal ve rplichte treinen, in den vorigen volzin 
bedoeld, wordt in gemeen overleg tusschen 
den Minister van Waterstaat en de Maat
schappij geregeld. 

6 . Van de bruto-opbrengsten - waal'Onder 
te verstaan zijn alle ontvangsten, die de ex
ploitatie afwerpt, en alle verdere baten - en 
van de exploitat iekosten, in den zin van het 
volgende lid, zullen afzonderlijke rekeningen 
worden bijgehouden. 

De exploitatiekosten van den spoor,veg zul
len - zoolang de dienstregeling niet meer 
dagelijksche treinen bevat dan 9 in iedere rich
ting en l wekelijkscheu markttrein eveneens 

1 

in iedere richting - worden berekend tegen 
f 0,46 per treinkilometer voor de in de dienst
regeling aangekondigde treinen. Worden meer 
treinen in de dienstregeling aangekondigd , dan 

, zal voor die treinen berekend worden f 0,10 
per treinkilometer. 

De lengte van den spoorweg wordt, voor de 
berekening in dit arti kel bedoeld, gesteld op 
17.5 KM. 

De in d it artikel vermelde bedragen per 
treinkilometer zullen ten behoeve der Maat
schappij worden herzien, indien ter uitvoering 
van eene doo,· den Minister van Waterstaat 
goedgekeurde dienstregeling, meer dan twee 
treinstellen noodig mochten zijn. 

7. Er zal worden aangehouden eene reke
ning, welke na elk der eerste tien jaren der 
exploitatie van den spoorweg: 

a. zal worden belast met het bedrag, waar
mede de exploitatiekosten in het betrokken 
jaar l' 14 X de bruto-opbrengsten mochten heb
ben 01·ui- t1·offen ; 



6 OCTOBER 1911. 373 

b. zal worden goedgeschreven voor het be
drag waarmede l¼ X de bruto-opbrengsten 
in het betrokken jaar de exploitatiekosten 
mochten hebben overtroffen, doch nimmer tot 
een hooger bedrag, dan waarmede de rekening 
per saldo is belast. · 

Na afloop van do eerste tien jaren der exploi
tatie zal de bedoelde rekening tel ken jare wor
den goedgeschreven voor 1 \ 0 gedeelte van het 
bedrag, waarmede de reken ing bij het einde 
van die 10 jaren per saldo is belast, of i1ooveel 
meer als het verschil tusschen 1 ¼ X de bruto
opbrengsten en de exploitatiekosten bedraagt, 
een en ander totdat het bedrag, waarmede de 
rekening bij het einde van eve11bedoelde 10 
jaren per saldo was belast, is bereikt , in welk 
geval de rekening komt te vervallen. 

Bij het eindigen dezer overeenkomst tijdens 
het bestaan der in dit artikel bedoelde rekening 
vormt het saldo dier rekening op den laatst 
voorafgaanden 8lsten December eene opeisch
bare vordering op den Staat. 

8. Wanneer de opening van den spoorweg 
niet samenvalt met den lsten Januari , zal het 
eerste jaar der exploitatie voor de toepassing 
dezer overeenkomst omvatten het tijdvak sedert 
den dag der opening tot ultimo December van 
het jaar, volgende op dat, waarin de spoorweg 
in exploitatie is gebracht. Overigens is in 
deze overeen komst onder jaar te verstaan het 
kalenderjaar. 

9 . Wanneer in eenig jaar de bruto-opbreng
sten van don spoorweg meer bedragen dan de 
exploitatiekosten, vermeerderd met het saldo 
van de in art. 7 bedoelde rekening op 81 De
c0mber van dat jaar, clan verbindt zich de 
Maatschappij aan den Staat te betalen 75 ten 
honderd van dit meerdere tot een maximum 
van 2 ten honderd over het door den Staat 
voor den spoorweg besteede kapitaal. 

Van hetgeen in eenig jaar, nadat aan den 
Staat 2 ten honderd van evon bedoeld kapitaal 
is uitgekeerd, van de bruto-opbrengsten over
blijft, ontvangt de 8taat 50 ten honderd. 

10. De Maatschappij is verplicht een ver
nieuwingsfonds voor den bovenbouw 9D de 
kunstwerken van den spoorweg te vormen . 

Jaarlijks - voor het eerst op ultimo Decem
ber van h et eerste jaar der exploitatie - wordt 
in het vernieuwingsfonds gestort een bedrag 
van f 250 per kilometer, of zooveel minder 
als door den Minister van Waterstaat op ver
zoek der Maatschappij zal worden bepaald. 
Dit bedrag is begrepan onder de exploitatie
kosten, bedoeld bij art. 7, tweede lid. Uit het 
vernieuwingsfonds mogen geen andere 11itgaven 
worden bestreden. dan die tot vernieuwing 1 

van den bovenbouw van den weg en van de 
spoorstaven met houten brugliggers en bijbe
hoorende bevestigingsdeelen van de kunst
werken. 

De Maatschappij zendt vóór 1 Mei elk jaar 
aan den Minister van Waterstaat eene rekening 
over het afgeloopen jaar van het vernieuwings
fonds. 

Deze reken ing behoeft de goedkeuring van 
den Minister. 

Bij het einde van elk jaar wordt op deze 
rekening eene rente van drie en een half ten 
honderd over het saldo der rekening van dat 
jaar bijgeschreven. 

Bij het eindigen dezer overeenkomst wordt 
het dan aanwezige saldo van het vernieuwings
fonds aan den Staat uitbetaald, met dien ver
stande nochtans, dat , wanneer deze overeen
komst eindigt na het verstrijken der eerste 
tien jaren der exploitatie, van bedoeld saldo 
na te noemen gedeelte ten bate van de Maat
schappij komt. 

Bedoeld gedeelte zal bedragen 5 ten honderd 
van het saldo voor ieder jaar, verloopeo sedet·t 
het verstrijken van de eerste tien jaren der 
exploitat ie, tot een maximum van 50 ten hon
derd. Een gedeelte van er,n jaar zal naar even
redigheid worden berekend. 

11. Deze overeeDkomst eindigt te gelijk 
met de iu art. :.l genoemde overeenkomst van 
21 Januari 1890. 

Aldus in tweevoud overeengekomen te 
's Gravenhage/Utrecht, 28 Januari 1911. 

De ilfinister van Waterstactt , 
(get.) L. H. W. REoou·r. 

De Minister van Financiën, 
(get. ) KOLKMAN. 

De Maatschappij tot .Exploitatie 
van taatsspoorwegen. 

De Directeur- Generaal, 
(_get. ) VAN KRETSCRMAR. 

De Secretaris, 
(ge /. ) fü:[JEN _-

Voor eenslnidend afschrift, 
De Sec,·etaris-Generaal van het Departement 

van Watn·strrnt , 
(qet.) SALVERDA DK GRAVE. 

6 Ootober 1911. .BESLUIT, tot vaststelling van 
een maat voor gerookte aal of paling, 
roet afwijking van het bepaalde in de 
Visscherijreglementen en het Zuiderzee
visscherijbesluit. S. 3J 2. 

WIJ WILHELM! A, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 8 Sep-
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tember 1911, n°. 5161, Afdeeling Nijverheid; 
Gelet op de Visscherijwet (Wet van 6 Octo

ber 1908, Staatsblad n°. 311), het Waddenzee
visscherijreglement, het Zuiderzee-visscherij be
sluit, het Zuidhollandsche stroomen-, het 
Zeeuwsche stroomen- en het Binnenvisscherij
reglement (Onze besluiten van respectievelijk 
26 Juni 1911, Staatsblad nos. 161, 162, 163 en 
164, en 15 April 1911, Staatsblad n°. 119); 

Den Raad van State gehoord, (advies van 
26 September 1911 n°. 19) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 3 October 1911 n°. 5772, 
Afcleeling Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Met afwijking van het bepaalde in 

het Waddenzee-visscherijreglement, het Zui
derzee-visscherij besluit, het Zuidhollandsche 
stroomen-, het Zeeuwsche stroomen - en het 
Binnenvisscherij -reglement, wordt de maat voor 
gerookte aal of paling gesteld op 22½ c.M. 

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, ijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad en gelij ktijdig in 
de Staatscourant zal worden geplaatet en waar
van afschrüt zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Het Loo, den 6den October 1911. 
(get . ) W I L H E L l\1I N A. 

De Min. van Landbouw. Nijverheid en Handel, 
(get.) A. S. TALMA. 

(Uitgeg. 11 Oct. 1911. ) 

6 October 1911. BESLUIT, betrekkelijk de lich • 
ting der nationale militie van het jaar 
1912. S. 313. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog van 28 September 1911, Afdeeling 
Militie en Landweer (M.) n°. 11, van Onzen 

Minister van Binnenlandsche Zaken van 30 
September 1911, n°. 8890, afdeeling Binnen 
landsch Bestuur, en van Onzen Minister van 
Marine van 3 October 1911, Bureau B no. 2; 

Gelet op de Militiewet 1901 ( Staatsblad l!JOl, 
n°. 212); 

Hebben goedgevonden en verstaan, 
te bepalen: 
Art. 1. De lichting der militie van het jaar 

1912 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 t e lijven 
manschappen worden 400 man beetemd voor 
den dienst ter zee, met dien verstande, dat, 
indien overeenkomstig art. 99, 2°. van boven
genoemde wet, op 31 Januari 1913 aan het aan
deel van eenige gemeente een of meer van deze 
400 man ontbreken, de ter vervulling van de 
plaatsen dier ontbrekenden op te roepen hou
ders van de aan de beurt liggende hoogere 
nummers niet voor den d ienst ter zee zullen 
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 aangeduid 
in de zesde en de achtste kolom van rlien 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 worden 
geplaatst. 

Het Loo, den 6den October 1911. 

(qel. ) WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, (get.) H. COLIJN. 

De Minister ·van Binntnlan.dsche Zaken, 
(get. ) HEEMSKERK. 

(qet. ) 
De Minister van Marine, 

,J. WE NTHOLT. 

(Ui tgeg. 27 Oct. 1911.) 
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STA A 'l', aanzoijzende ltet door elke provincie te dragen aandeel in de lichting der nationale militie van 1912 
ten bedrage van 17,500 m,an, met aanduiding van ltet aantal van de tloor el/re provincie ter volledige oefening 
en van dat tot korte-oefen ing in te lijven inanscltoppen. 
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Ons bekend, 
De Ministe,· van Oorlog, (get. ) 

De Minister van Binnenlandsche Zaken , 
W. CooL. 
H Ji:JJ:MSKERK . 

De Ministe1· van Marine, ,J . WEN1'HOL'I'. 
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7 Octobe,· lll ll . W ET, tot wij:r.iging der Ar· 
beidswet. S. 314. 

Bijl. Hand . 2• Kame,· l\J09/l910, n•. "257, 1-8; 
1910/11, n°. 39, 1- 23. 

Hand. i d. 1910/ll, Madz. 1765-17î5, 1781-
1789, 1791-18:l0, 1822-1905, 1907-1921, 
1924-1949, 1955, 1956. 

Hand. ].• Kamer 1910/11, bladz. 663-569, 
587- 596; 1911/12, bladz. 15-33, 36-50. 

WIJ WILHELM! A, ENZ . . . doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat de Arbeidswet (wet van 5 Mei 1889, S taats
blad n°. 48, laatst elijk gewijzigd door de wet 
rnn 1 Juli 1909, Staatsblad n°. 244) behoort te 
worden gewijzigd; 

Zoo is het , dat Wij , den Raad vai1 State enz. 
Art. I. Artikel 1 der Arbeidswet wordt ge

lezen : 
,, 1. Onder arbeid verstaat deze wet alle werk

zaamheden in of voor eenige onderneming, be
halve: 

a. werkzaamheden in of voor eene landbouw-, 
tuinbouw- of boschbouw-onderneming of eene 
veehouderij ; 

b. werkzaamhed en buiten fabrieken en werk
pla!l.tsen in of voor de onderneming van hem, 
bij wirn d egene d ie ze verricht inwoont, voor 
zoover zoodanige werkzaamheden ook buiten 
eenige onderneming in eene huishouding of 
stalling plegen voor t e komen. 

2. Eikschillen, teenschillen, hoepelma ken 
en werkzaamheden in lokalen, waar vlas ge
braakt of gezwingeld wordt, zijn arbeid in den 
zin dezer wet. " 

Art. II. In artikel 2 der Arbeidswet wordt in 
plaats van de driemaal voorkomende woorden 
,,eenig bedrijf" telkens gelezen : ,,eenige onder
neming" . 

Art. III. Na artikel 2 der Arbeidswet wordt 
ingevoegd: 

,,Artikel 2bis. Deze wet verstaat onder : 
a. _ieugdige personen : personen beneden ze

vent ien jaar ; 
b. vrouwen: vrouwelijke personen van ze

ventien jaar of ouder." 
Art. IV. Artikel 3 der Arbeidswet wordt ge

lezen: 
,,Een kind beneden dertien jaar, of nog leer

plichtig, mag geen arbeid verrichten. " 
Art. V. Artikel 4 d er Arbeidswet wordt ge

lezen: 
" J. Bij algemeenen maatregel van bestuur 

wordt voorgeschreven, dat bepaalde soorten 
van arbeid of arbeid onder bepaalde omstan
digheden door personen beneden achttien jaar 
en, in fabrieken en werkplaatsen, door vrou-

, welijke personen van achttien jaar of ouder, op 
grond van gevaar voor de gezondheid, de zede
lijkheid of het leven, niet mogen worden ver
richt of slechts mogen worden verricht onder 
de bij dien algemeenen maatregel gest elde voor
waarden. 

2. Een voorschrift, als bedoeld in het eerst n 
lid, kan tot personen beneden achttien jaar, tot 
vrouwelijke personen van a chttien jaar of ou
der of tot een gedeelte dier groepen van per
sonen worden beperkt. " 

Art. VI. Artikf'l 5 der Arbeid&wet wordt 
gelezen : 

" 1. Een jeugdig persoon en eene vrouw 
mogen in fabrieken en werkplaatsen : 

a. niet langer a rbeid verrichten dan tien uur 
per dag en acht en vijftig uur per week ; 

b. geen arbeid verrichten tusschen 7 uur des 
namiddags en 6 uur des voormiddags . 

2. Eene vrouwelijke persoon, die gehuwd is, 
of die, ongehuwd zijnde, eene huishouding te 
verzorgen heeft en van dit laatste aan het hoofd 
of den bestuurder dei ondernem ing heeft 
kennis gegeven, mag des Zaterdags in fabrieken 
en werkplaatsen geen arbeid verrichten na 1 
uur des na.middags, behoudens in de geval
len, bij algemeenen maatregel van bestuur ge
noemd. 

3. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kat1 voor alle of voor sommige bedrijven worden 
bepaal<l, dat een jeugdig persoon en eene 
vrouw des Zaterdags in fobrieken en werk
plaatsen geen a rbeid mogen verrichten na des 
na.middags l uur. 

4-. Rusttijden van minder dan een half uur 
worden geacht tijden te zijn, gedurende welke 
arbeid wordt verricht, behoudens wanneer in 
gevolge het tweede of het vierde lid van arti
kel 6 dan wel bij eene krachtens d eze wet op 
gelegde voorwaarde het geven van een rnst
tijd van minder dan een half uur is voor
geschreven. 

5. E en jeugdig persoon en eene vrouw, die 
arbeid plegen te verrichten in eene fabriek of 
werkplaats, mogen geen arbeid verrichten bui
ten die fabriek of werkplaats op a ndere uren 
dan waarop zij ingevolge het eerste lid van dit 
artikel arbeid in fabrieken en werkplaatsen 
zouden mogen verrichten. 

6. Door Onzen Minister, met de uitvoering 
van deze wet belast, kan, in het belang eener 
betere regeling van den arbeidst ijd, voor eene 
bepaalde onderneming en voor een door hem 
bepaalden tijd, echter niet langer dan tot 1915, 
voorwaardelijk worden vergund, dat in of voor 
die onderneming een jeugdig persoon en eene 
vrouw ten hoogste tien en een half uur per dag, 
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doch niet meer dan acht en vijftig uur per week, 
a rbeid verrichten. 

7. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kan, voor alle of voor sommige gemeenten, 
onder de in dien maatregel gestelde voor
waarden worden toegestaan : 

10. Voor eene onderneming, waarin spoed
eischende gevallen plegen voor te komen, d ie 
het tijdig aanvragen en verkrijgen eener ver
gunning, als in het achtste lid bedoeld, onmo
gelij k maken, kan door of namens Onzen Mi
nister, met de uitvoering van deze wet belast. 
voorwaardelijk of onvoorwaardelijk word en 
toegestaan, dat in zoodanige geva llen zond er 
eene bijzondere vergunning van het clistricts
hoofd der arbeidsinspectie alle in of voor de 
onderneming werkzame jeugdige personen en 

a. dat in fabrieken en werkplaa tsen jeugdige 
personen van veertien jaar of ouder en, onver 
minderd het bepaalde bij het t weede lid, vrou
wen tusschen 7 uur des namiddags en 6 uur des 
voormiddags arbeid in of voor bepaalde be
drij ven, bepaalde soorten van a rbeid of a rbeid 
onder bepaalde omstandigheden verrichten, 
mits zij niet langer a rbeid verrichten dan acht 
en vijftig uur per week en niet langer clan tien , 
u ur per dag of, krachtens vergunning van On 
zen Minister, me.t de uitvoering van deze wet 
belast, niet langer dan t ien en een half uur per 
dag; 

1 vrouwen of een gedeelte van hen a rbeid ver
richten in afwijking van het bepaald e bij het 
eerste en het tweede of krachtens het derde en 
het zesde lid. Bij het verleenen eener zoo;. 
danige machtiging, die voor den t ijd van één 
jaar na ha re dagteekening wordt gegeven en 

b. dat vrouwen haring speten gedurende het 
t ijdvak: 

van 1 October to t 15 Maart tot uiterlijk 12 
uur des nachts, en 

van 15 Maart tot 1 Juni tot uiterlijk 2 uu r 
des nachts, 

met dien verstande, dat het aantal uren, ge
durende welke d ie ar beid wordt verricht, niet 
meer dan acht per dag bedrage. De arbeid 
t usschen middernacht en 2 uu r des nachts 
wordt geacht op den voorafgaanden dag te zijn 
,erricht. 

8. Indien in eene onderneming een bedrijf 
wordt uitgeoefend, waarin op bepaalde tijden 
van het jaar eene opeenhooping van werk pleegt 
voor te komen, of indien in eene onderneming 
zich bijzondere omstandigheden voordoen, 
kan door het d iétrict shoofd der arbeidsinspectie 
schriftelij k en vöorwaardelijk of onvoorwaar
delijk worden vergund, da t a lle in of voor zoo
danige onderneming werkzame jeugdige per
sonen en vrouwen of een gedeelte van hen 
a rbeid verrichten in afwijking van het bepaal
de bij het eerste en het tweede of luachtens het 
derde en het zesde lid. Bij het verleenen der 
vergunning wordt door het d ist rictshoofd in 
acht genomen, dat niet langer arbeid mag wor
den verricht dan twaalf uur per dag en zes en 
zestig uur in zeven achtereenvolgende dagen. 

9. Het dis trict shoofd b ehoef t eene voor ied er 
geval aan te vragen machtiging van Onzen 
Minister, met de uitvoering van deze wet be
last, voor het verleenen van eene vergunning, 
als in het voorgaande lid bedoeld, voor langer 
dan zes dagen of alvorens sedert het eindigen 
van eene voorgaande,. voor dezelfde personen 
geldende, vergunning ten minst e acht dagen 
zijn verloopen. 

waarvan binnen dien termijn slechts mag wor
den gebruik gemaakt op vier en twint ig dagen of 
zooveel minder al. de machtiging bepaalt, wordt 
in acht genomen : 

a. dat niet langer arbeid mag worden ver
richt dan elf uur per dag en zes en zestig uur 
in zeven achtereenvolgend e dagen ; 

6. dat de arbeid niet meer dan één uur 
vroeger mag aanvangen of niet meer clan één 
uur J<J,t er mag eindigen, clan ingevolge het be
paalde bij het eerste lid of krachtens het zesde 
lid of het zevende 1icl onder a van dit artikel 
is geoorloofd. 

ll. Van eene machtiging, als bedoeld in het 
voorgaande lid, mag op niet meer clan twee 
dagen achtereen worden gebruik gemaakt. 
Voorda t van de vergunning wordt gebruik ge
maa kt, moet daarvan door het hoofd of den 
bestuurder van de onclerueming eene schrifte
lijke, gedagteekende en door hem ondertee• 
kende medecleeling worden gedaan aan den 
burgemeester en aan het d istrictshoofd der 
arbeidsin, pectie, in den vorm, vastgesteld door 
Onzen Minister, met de uitvoering van deze 
wet belast. 

12. E ene macht iging, als bedoeld in het t ien
de lid, kan door Onzen voornoemden 'finister 
t us chentijds worden inget rokken, wanneer het 
ho fd of de bestuurder dan wel één der hoofden 
of bestuurders van de ond erneming, waar voor 
de vergunning geld t, of een lid van het opzicht• 
ho ud e nd pel'aoneel o nherroepelijk is veroor
deeld wegens overtreding van eene bepa ling 
dezer wet. Met eene onherroepelijke veroor • 
deeling wordt gelijkgesteld eene veroordecling 
tot geldboete, wanneer die boete vrijwillig is 
betaald. 

té'. Van eene vergunning, als hedoelc' in het 
achtste, en van cene machtiging, als bedoeld 
in het tiende lid van dit art.ikel, mag slecht" 
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wo!'den gebruik gemaakt zoolang de acte dier . 
vergunning of een in den door Onzen 11-I inister 
bepaalden vorm verva t bewijs van die machti
ging wordt opgehangen gehouden naast de ar 
beidslij st . 

14. Indien, ingevolge het zevende lid onder 
ei, het achtste lid of het tiende lid van dit ar
t ikel, afwijkingen worden toegestaan van het 
bepaalde in het eerste of het t weede da n wel 
krachtens het derde of het zesde lid, wordt in 
acht genomen, dat de arbeid in fabrieken en 
wel'kplaatsen van een jeugdig persoon of eene 
vrouw op twee achtereenvolgende dagen moet 
worden afgewisseld door eene nachtrust van 
t en minste elf uur achtereen, waarin de tijd 
tusschen 10 uur des na.middags en 5 uur des 
voormiddags is begrepen." 

Art. VII. Artikel 6 der Arbeidswet wordt 
gelezen: 

., 1. De arbeidstijd van een jeugdig persoon 
en va n eene vrouw moet op eiken dag, waarop 
zij meer dan zes uur arbeid verrichten in fa
brieken en werkplaat sen, worden afgewisseld 
door een rusttijd : 

a. van t en minste één uur voor hen , wier ar
beidstijd eindigt t e 6 uur des namiddags of 
vroeger ; 

b. van t en minste anderhalf uur voor hen, 
wier arbeidstijd lat er dan t e 6 uur des namid
dags eindigt . 

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste 
Jid. moet in eene onderneming, t en aanzien 
van in of voor die onderneming in fabrieken en 
werkplaatsen werkzame jeugdige personen en 
vrouwen, worden nageleefd hetgeen door het 
district shoofd der arbeidsinspectie voor die 
onderneming is voorgeschreven omtrent: 

a. het verleenen van een rusttijd van ten 
hoogste een half uur, buiten dien, bedoeld in 
het eerste 1 id ; 

b. de uren van. den dag, waartusschen de 
in het eerst e lid of de in het t weede lid onder a 
bedoelde rusttijd moet worden gegeven. 

3. Tegen een voorschrift, ingevolge het voor
gaande lid door het districtshoofd gegeven, kan 
het hoofd of de bestuurder der onderneming 
binnen acht dagen na de dagteekening in be
roep komen bij Onzen Minister, met de uitvoe
ring van deze wet belast. Diens beslissing 
wordt met redenen omkleed. 

4. Wordt in beroep het voorschrift gewijzigd, 
dan treedt het in beroep gegeven voorschrift 
in de plaa ts van dat , waartegen beroep is in
gesteld . 

5. Voor het hoofd of den bestuurder vloeit 

en zoolang omtrent een ingesteld beroep niet is 
beslist . 

6. J eugdige personen en vrouwen mogen ge
durende de in dit art ikel bedoelde rusttijden 
niet verblijven op eene besloten plaats, waar 
alsdan de bedrijfsarbeid wordt verricht . 

7. Door of namens Onzen Minister, met de 
uitvoering van deze wet belast, kan voor eene 
bepaalde onderneming, doch niet dan voor een 
bepaalden tijd , vergunning worden verleend 
om af t e wijken van het eerst e en het zesde lid 
van dit artikel, onder zoodanige voorwaarden 
als nood ig blijken en met dien verstande, dat 
het aantal uren, gedurende welke arbeid wordt 
verricht, niet grooter worde dan ingevolge 
artikel 5 is geoorloofd." 

Art. VIII. Artikel 7 der Arbeidswet wordt 
gelezen : 

"1. Een jeugd ig persoon en eene vrouw 
mogen in fabrieken en werkplaat sen op Zondag 
geen arbeid verrichten. Dit verbod is niet van 
toepassing op den bij algemeenen maatregel van 
bestuur niet name genoemden arbeid van vrou
wen in boter- en kaasfabrieken, voor zoover 
daarbij de voorwaarden worden in acht ge
nomen, voor alle of voor somm ige gemeenten 
bij den algemeenen maatregel van bestuur 
gest eld. 

· 2. Voor personen, behoorende tot een kerk 
genootschap, da t den wekelijkschen rustdag 
niet op Zondag viert, treedt in de plaats van 
dit verbod dat, om in fabrieken en werkplaat
sen arbeid te verrichten in het etmaal, door hun 
kerkgenootschap als wekelijksche rustdag aan
genomen, indien zij aan het hoofd of den be 
stuurder van de onderneming daart oe hun ver 
langen hebben t e kennen gegeven, waarvan 
achter hun naam in het arbeidsregister melding 
moet worden gemaakt . 

3. Waar in eene fabriek of werkplaats de 
arbeid van een jeugdig persoon van het manne
lijk geslacht onontbeerlijk mocht zijn tot her
stel of reiniging van een aldaar in gebru ik 
zijnden st oomketel, kan het districtshoofd der 
arbeidsinspectie daartoe schriftelijk en al of 
niet onder voorwaarden vergunning verleenen 
voor een bepaalden Zondag. 

4. E en jeugdig persoon en eene vrouw, die 
a r beid plegen te verrichten in eene fabriek of 
werkplaats, mogen in of voor dezelfde onder 
neming. op Zondag of in het, etmaal, dat inge
volge het tweede lid van dit artikel daarvoor in 
de plaats t reedt, geen a rbeid verrichten buiten 
die fabriek of werkplaats." 

Art. IX. Artikel 8 der Arbeidswet wordt 
geene verplichting voort uit een voorschrift, 1 gelezen : 
zoolang daartegen beroep kan worden ingesteld i "Eene vrouwelijke persoon mag in fabrieken 
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en werkplaatsen geen arbeid verrichten binnen 
vier weken na hare bevalling en, indien zij ge
huwd is, voordat ingevolge artikel 10 de datum 
harer bevalling op de arbeidskaart is aange
teekend. " 

Art. X. Artikel 9 der Arbeidswet wordt 
gelezen: 

"Wanneer een jeugdig persoon of eene 
vrouw aangetroffen wordt op eene besloten 
plaats, waar arbeid wordt verricht of pleegt te 
worden verricht en clie niet tevens een woon
vertrek is, en wanneer een jeugdig persoon 
aangetroffen wordt aan boord van een vaar
tuig, dat niet bestemd is tot het vervoer van 
reizigers en aan boord waarvan die persoon 
niet woont, wordt die geacht, aldaar zelf arbeid 
te Yerrichten, tenzij het tegendeel blijkt. " 

Art. XI. Na artikel 9 der Arbeidswet wordt 
ingevoegd : 

" Artikel 9bis. Het hoofd of de bestuurder 
van eene onderneming is verplicht de jeugdige 
person,m, die in of voor zijne onderneming in 
fabrieken of werkplaatsen arbeid verrichten, 
in de gelegenheid te stellen, des namiddags na 
5 uur de lessen te volgen in inrichtingen voor 
godsdienst-, voortgezet-, herhalings- of vak
onderwijs. Door Onzen Minister, met de~
voering van deze wet belast, kan voor eene be
paalde onderneming en voor een door hem be
paalden tijd voorwaardelijk of onvoorwaarde
lijk geheele of gedeeltelijke ontheffing van deze 
verplichting worden verleend." 

Art. X II. Artikel 10 der Arbeidswet wordt 
gelezen: 

" I. Het hoofd of de bestuurder van eene 
onderneming is verplicht te zorgen, dat in of 
voor zijne onderneming in fabrieken en werk
plaatsen: 

a. door een jeugdig persoon of door eene 
gehuwde vrouw geen arbeid wordt verricht, 

b. door een persoon van zeventien jaar, niet 
zijnde eene gehuwde vrom, , geen arbeid wordt 
verricht, die ingevolge artikel 4 slechts onder 
voorwaarden, bij algemeenen maatregel van 
bestuur gesteld, voor dien persoon is toege
staan, 

een en ander tenzij hij in het bezit is van 
eene dien persoon of die vrouw betreffende 
arbeidskaart, welke voldoet aan de in dit artikel 
gegeven voorschriften. Hij is verplicht te 
zorgen, dat de arbeidskaarten op aanvrage on
verwijld t er inzage worden verstrekt aan de 
bij artikel 18 bedoelde ambtenaren, en dat op 
de kaarten, zoolang zij in zijn bezit zijn, geene 
aanteekeningen of rnerkteekens worden ge
plaatst. 

2. OnvE'rminderd het bepaalde in het voor-

gaande lid, kan het districtshoofd der arbeids
inspectie voor bepaalde ondernemingen voor
schrijveD, dat een jeugdig persoon, el'n persoon 
van zeventien jaar of eene gehuwde vrouw bij 
den arbeid in fabrieken en werkplaatsen in 
of voor die ondernemingen een duplicaat bij 
zich draagt van de in het voorgaande lid be
doelde arbeidskaart. Dat duplicaat moet op 
aanvrage onverwijld t er inzage worden verstrekt 
aan de bij artikel 18 bedoelde ambtenaren. 

3. De arbeidskaart vermeldt den naam, 
de voornamen, den dag en de plaats van ge
boorte van den persoon, wien zij betreft. Is 
deze een jeugdig persoon of een persoon van 
zeventien jaar, dan vermeldt de arbeidskaart 
mede den naam en de woonplaats van het hoofd 
van het gezin, bij wien, of van het hoofd van 
het gesticht, waarin die persoon inwoont. 
Betreft de arbeidskaart eene gehuwde vrouwe
lijke persoon, dan vermeldt de kaitrt in plaats 
van de in de voorgaande zinsnede bedoelde 
opgaven, hare woonplaats, den dag en d e plaats 
van haar huwelijk en den naam van haren 
echtgenoot, alsmede de èata harer bevallingen. 

4. Het model der arbeidskaart wordt vast
gesteld door Onzen Minister, met de uitvoering 
van deze wet belast. Ten behoeve van ver
schillende groepen van personen, voor wie 
eene arbeidskaart i · voorgeschreven, kunnen 
verschillende modellen worden vastgesteld. 

5. De arbeidskaart wordt onderteekend ea 
afgegeven door of vanwege den burgemeester 
der gemeente, binnen welke de persoon woont, 
op wien de arbeidskaart betrekking heeft. In
dien deze persoon binnen eene andere gemeente 
arbeid verricht, wordt de kaart mede-onder
teekend door of vanwege den burgemeester van 
die gemeente. De datum van bevalling eener 
gehuwde vrouwelijke persoon wordt op haar 
kaart aangeteekend en gewaarmerkt door of 
vanwege den burgemeester der gemeente, 
waar de bevalling plaats had. 

6. De burgemeester houdt op eene door 
Onzen Minister, met de uitvoering van deze wet 
belast, te bepalen wijze., aanteekening van de 
arbeidskaarten, welke door of vanwege hem 
zijn afgegeven, alsmede van die, welke door 
of vanwege hem zijn mede-onderteekend. 

7. Voor kinderen beneden twaalf jaar of nog 
leerplichtig worden geene arbeidskaarten af
geiieven. 

8. Voor een tweede of verder exemplaar van 
eene arbeidskaart of van een duplicaat, als 
bedoeld in het tweede lid, wordt ten bate van 
de gemeentekas een bedrag van vijf cents 
betaald. 

9. De a.rbeidskaartAn, de daarvoor noodige 
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inlichtingen en uittreksels uit de registers van 
den burgerlijken stand en van het bevolkings
register, alsmede de stukken of inlichtingen, 
waaruit kan blijken, of een persoon nog leer
plichtig is, worden kosteloos verstrekt. 

10. Bij het eindigen van de arbeidsbetrekking 
tusschen het hoofd of den bestuurder van eene 
onderneming en den persoon, ten aanzien van 
wien hij eene arbeidskaart in zijn bezit heeft, 
zorgt h ij, dat de arbeidskaart onverwijld aan 
dezen wordt afgegeven." 

Art. XIII. Artikel 11 der Arbeidswet wordt 
gelezen: 

"1. Het hoofd of de bestuurder van eene 
onderneming, wa'.l.rin of waarvoor in fabrieken 
of werkplaatsen arbeid wordt verrioht door één 
of meer jeugdige personen, door één of meer 
vrouwen of wel door ineer dan 9 mannelijke 
personen van 17 ja.ar of ouder, is verplich1 te 
zorgen : 

a. dat in zijne fabr iek of werkplaats, op eene 
plaats, waar niet uitsluitend door hem zelven 
arbeid pleegt te worden verricht, eene geda.g
teekende en door hem onderteekenèe arbeids
lijst, welke voldoet aan de in dit artikel gegeven 
Toorschriften, wordt opgehangen en opgehan
gen blijft, zoodanig dat daarvan gemakkelijk 
kan worden kennis genomen ; 

b. dat in zijne fabriek of werkplaats een ar
beidsregister aanwezig is, d!!.t voldoet aan de in 
dit artikel gegeven voorschriften. 

2. De arbeidslijst vermeldt omtrent alle in 
of voor de onderneming in de fabriek of werk
plaats werkzame personen het uur van aanvang 
en dat van einde van den da.gelijkschen werk
tijd, alsmede van iederen da.a.rtusschen gele
gen rusttijd, en voorts het etmaal, voor weke
lijkschen ru~tdag bestemd. De lijst vermeldt 
mede de standplaats van het districtshoofd 
der arbeidsinspectie. 

3. Indien de dagelijksche werktijd of de daa.r
tasschen gelegen rusttijden niet voor alle per
sonen, niet voor alle werkdagen of niet voor 
elke week gelijkelijk zijn geregeld, moeten die 
verschillende regelingen op de arbe idslijst af 
zonderlijk worden vermeld. 

4. De arbeidslijst mag geene regeling be
vatten, andere dan inderdaad pleegt te worden 
gevolgd. 

5. Een jeugdig persoon en eene vrouw mogen 
in eene fabriek of werkplaats in of voor eene 
onderneming, waar eene hem of haar betreffen
de arbeidslijst geldt, geen arbeid verrichten 
tusschen het voor hem of ba.ar op de lijst ver
melde uur van einde en dat van aanvang van 
den dagelijkschen werktijd, en evenmin ge
durende de rusttijden, voor hem of haar op de , 

lijst vermeld ; een en ander voorzoover niet uit 
een geschrift, dat op grond van een bij of krach
tens deze wet gegeven voorschrift na.ast de ar
beidslijst is opgehangen, blijkt, dat tusschen die 
uren of gedurende d ie rusttijden door hem of 
haar arbeid mag worden verricht. 

6. Door anderen dan jeugdige personen en 
vrouwen mag arbeid worden verricht in af
wijking van de regeling, voor hen op de arbeids
lijst vermeld. Het hoofd of de bestuurder 
van de onderneming is verplicht te zorgen, dat 
van deze afwijkingen wordt boek gehouden en 
daarvan aan het districtshoofd der arbeids
inspectie wordt mededeeling gedaan. en wel 
telkenmale na drie maanden of na zoodanigen 
korteren termijn, als het districtshoofd heeft 
voorgeschreven. 

7. De arbeidslijst treedt in werking op den 
daarop bepaalden dag of, is zoodanige dag op 
de lijst niet bepaald, op den dag waarop zij 
is gedateerd. Zij geldt onveranderd tot zij 
door eene andere lijst i vervangen. Door het 
in werking treden van eene arbeidslijst wordt 
eene vroegere arbeidslijst geacht te zijn ver
vallen. 

8. Het hoofd of de bestuurder van eene 
onderneming zendt vóór of op den dag, waarop 
de arbeidslijst in werking treedt, een afschrift 
van de lijst aan het districtshoofd der arbeids
inspectie. Het districtshoofd zendt maande
lijk& een overzicht van de bij hem ingekomen 
arbeidslijsten uit eene gemeente aan den bur
gemeester van die gemeente. 

9. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kan, onder de bij dien maatregel gestelde voor
waarden, voor bepaalde bedrijven geheel of ten 
deele vrijstel1ing worden verleend van het 
bepaalde bij het tweede en het derde iid van 
dit artikel. 

10. Door of na.mens Onzen Minist.er, met de 
uitvoering van <lezc wet hela t, kan aan het 
hoofd of den be tuurcJer van eenige onder
neming, waarin een bedrijf wordt uitgeoefend, 
"'aarop het voorgaande lid niet van toepassing 
is, voor een bepaalden tijd e n voorwaardelijk 
of onvoorwaardelijk geheel of ten deele vrijstel, 
ling worden verleend van het bepaalde bij het 
tweede en het derde lid van dit artikel. 

ll. Het arbeidsregister vermeldt de namen 
en de voornamen van alle personen. in eene 
fabriek of werkplaats werkzaam, benevens 
voor ieder hunner de regeling, op de arbeids
lijst te zijnen of te haren aanzien vermeld. Het 
register bevat de in het tweede lid van artikel 7 
bedoelde aanteekening betreffende de perso
nen, door wie aan het hoofd of den bestuurder 
der onderneming het verlangen is te kennen 
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gegeven, dat voor hen niet de Zondag als weke
lij ksche rustdag zal gelden. 

12. Het hoofd of de bestuurder, in het eerste 
lid bedoeld, is verplicht te zorgen : 

a. dat in elke door het districtshoofd der ar
beidbinspectie aangewezen ruimte, waar in of 
voor zijne onderneming arbeid wordt verricht 
in fabrieken of werkplaatsen . . een afschrift van 
of een uittreksel uit de arbeidslijst wordt opge
hangen en opgehangen blijft zoodanig, dat 
daarvan gemakkelijk kan worden kennis ge
nomen; 

b. dat het arbeidsregister op aanvrage on
verwijld ter inzage wordt verstrekt aan de bij 
artikel 18 bedoelde ambtenaren; 

c. dat aan de bjj artikel 12 bedoelde ambte
naren gelegenheid wordt gegeven om op de 
arbeidslijst en de afschriften van en de uitt,rek
sels uit die lijst en in het arbeidsregister de door 
hen wenscheliik geachte r..anteekeningen te 
stellen, betrekking hebbende op de naleving 
van eenige wet, waarvan het toezicht op de na
leving aan de arbeidsinspectie is opgedra,gen; 

d. dat de onder c bedoelde aanteekeningen 
niet onleesbaar worden gemaakt, daaraan niets 
wordt toegevoegd en daarin geene veranderin
gen worden aangebracht door anderen dan de 
onder c bedoelde ambtenaren. 

· 13. Door Onzen Minister, met de uitvoering 
van deze wet belast, kan, voor alle of voor 
sommige ondernemingen, worden vastgesteld, 
in welken vorm aan de bepalingen van dit ar
tikel moet zijn of worden voldaan. 

14. Het hoofd of de bestuurder van eene 
onderneming is verplicht te zorgen, dat wordt 
voldaan aan een voorschrift van het districts
hoofd der arbeidsinspect,ie om naast de arbeids
lijst op te hangen en opgehangen te houden de 
door of namens dat districtshoofd schrifteljjk, 
gedagteekend en onderteekend verstrekte me
dedeelingen, betrekking hebbende op de na
leving van eenige wet. waarvan het toezicht 
op de naleving aan de arbeidsinspectie is op
gedragen. Hij is verplicht te zorgen, dat 
wordt voldaan aan een voorschriftv an het dis
trictshoofd om zoodanige mededeelingen tevens 
op te hangen en op~ehangen te houden naast 
alle of sommige afschriften van of uittreksels 
uit de arbeidslijst, in het twaalfde lid onder a 

bedoeld." 
Art. XIV. Na artikel 11 der Arbeidswet 

worden ingevoegd : 
,,Artikel llbis. l. Het is verboden arbeid, 

strijdig met het bij of krachtens deze wet be
paalde, te doen verrichten, alsmede om - voor
zooveel dit niet door of namens Onzen Minister, 
met de uitvoering van deze wet belast, is ver-

gund - gedurende de in artikel 6 bedoelde 
rusttijden jeugdige personen en vrouwen te 
doen verbljiven op eene besloten plaats, waar 
alsdan de bedrijfsarbeid wordt verricht. 

2. Het hoofd of de bestuurder van eene 
onderneming is verplicht te zorgen, dat in eene 
open of besloten ruimte, die bij hem in gebruik 
is of waarover hij de beschikking heeft, geen 
arbeid wordt verricht in strijd met het bij of 
krachtens deze wet bepaalde, alsmede dat in 
eene besloten ruimte, die bij hem in gebruik 
is of waarover hij de beschikking heeft, het be. 
paalde in het zesde lid van artikel 6 wordt 
nageleefd, voorzooveel niet van die bepaling 
door of namens Onzen Minister afwijking is 
vergund. 

3. De in het voorgaande lid bedoelde ver-
' plichting van het hoofd of den bestuurder 

geldt niet ten aanzien van personen, die geen 
deel nemen aan den bedrijfsarbeid. indien die 
personen hi,tzii zelf hoofd of bestuurder zijn 
van eene andere onderneming hetzij in dienst 
zijn van zoodanig hoofd of zoodanigen be
stuurder. " 

"Artikel llter. Gelijke verplichting als door 
artikel 5, 11 de lid, 2den volzin ; artikel 9bis ; 
artikel 10, l ste lid ; artikel 11, l ste lid, 6de lid, 
2den volzin, Sste lid, ! sten volzin, 12de en 
14de lid; artikel lllli-9, 2de lid, en artikel 13, 
2de lid, op het hoofd of den bestuurder is ge
legd, rust op het opzichthoudend personeel, 
voorzoover het door hem met de zorg voor de 
n1tleving van die bepalingen is belast." 

"Artikel llquater. Aan de verplichting van 
het hoofd of den bestuurder en van het opzicht
houdend personeel wordt geacht te zijn vol
daan, wanneer zij aantoonen, dat door hen de 
noodige bevelen zijn gegeven, de noodige mid
delen zijn verschaft en het redelijkerwijze te 
vorderel). toezicht is gehouden, om de naleving 
te verzekeren van de bepalingen, voor welker 
naleving zij verplicht waren te zorgen." 

Art. XV. Artikel 13 der Arbeidswet wordt 
gelezen : 

" l. Het hoofd of de bestuurder van eene 
onderneming en de daarin werkzame personen 
zijn verplicht, aan de bevoegde ambtenaren de 
verlangde inlichtingen te geven omtrent zaken 
en feite"'l. de naleving van deze wet be
treflende. 

2. Het hoofd of de bestuurder is verplicht op 
aanvrage van het districtshoofd der arbeids
inspectie hem in het belang van de vervulling 
van de bij artikel 12 omschreven taak in de 
gelegenheid te stellen en hulp te verleenen om 
monsters te nemen van stoffen of voorwerpen, 
welke in de onderneming ontstaan, worden 
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verwerkt, vervaardigd, bereid of ten behoeve 
van de onderneming worden gebruikt. 

3. Op verzoek van het hoofd of den bestuur
der stelt het districtshoofd hem gelijktijdig een 
gelijk monster ter hand, dat door dat districts
hoofd in tegenwoordigheid van het hoofd of 
den bestuurder behoorlijk is ingepakt en ver
zegeld." 

Art. XVI. Artikel 14 der Arbeidswet wordt 
gelezen : 

,,H et is aan de in artikel 12 bedoelde ambte
naren verboden, middellijk of onmiddellijk deel 
te nemen aan ondernemingen, waarvoor be
palingen g9Jden, welker handhaving aan hen 
is opgedragen of tot welker uitvoering zij 
moeten medewerken. " 

Art. XVII. Na artikel 14 der Arbeidswet 
wordt ingevoegd : 

Artiket 15. I. leder geneeskundige is ver
plicht aan Onzen MiniJter, met de uitvoering 
van deze wet belast, of aan een door dien Mi
a ister aangewezen ambtenaar, schriftelijk aan
gifte te doen van de aan zijne behandeling 
onderworpen gevallen van bepaalde, bij alge
meenen maatregel van bestuur aangewezen, 
ziekten. De algemeene maatregel kan, ten 
aanzien van alle of sommige àier ziekten, de 
verplichting tot aangifte beperken tot die ge
vallen. wa>J.rin de patient in bepaalde, bij den 
algemeenen maatregel genoemde, bedrijven 
werkzaam is of binnen zekeren termijn vóór 
den aanvang der geneeskundige behandeling 
werkzaam is geweest. 

2. De a lgemeene maatregel van bestuur 
regelt nader de wijze, waarop aan de verplich
ting van het voorgaande lid moet worden vol
daan en kan voor het doen van aangifte eene 
geldelijke vergoeding vaststellel}." 

Art. XVIII. Artikel 17 der Arbeidswet wordt 
gelezen: 

"1. Overtreding van het bepaalde in een der 
artikelen 5, llde lid, 2den volzin; 9bis ; 10, 
lste en !Ode lid; 11, l st0 lid, 6de lid, 2den 
volzin, s~te lid, l sten volzin, 12de en J 4de lid; 
l lb is : l lter ; en 13, lste en 2de lid, "ordt ge
straft met hechtenis van ten hoogste veertien 
dagen of geldboete van ten noogste vijf en ze-
10entig gulden. · 

2. Indien tijdens het plegen van het feit nog 

geen twee jaren zijn verloopen sedert eene 
uoegere veroordeeling van den schuldige · 
wegens eene overtreding, in het vorige lid be
doeld, onherroepelijk is geworaen oï de hem 
wegens zulk eene overtreding opgelegde boete 
is betaald, kan hechtenis van ten hoogste acht 
en twintig dagen of geldboete van ten hoogste 
honderd en vijftig gulden worden opgelegd. 

3. Eene aizonderlijke straf wordt opgelegd 
ten opzichte van eiken persoon. met of ten aan
zien van wien overtreding is gepleegd, en voor 
iederen dag, in den loop waarvan die over
treding is gepleegd. 

4. Niet strafbaar is hij, die arbeid doet ver
richten of die niet zorgt dat geen arbeid wordt 
verricht door een niet-leerplichtig kind van 
twaalf jaar, indien hij aantoont, dat geen voor 
het kind geschikte gelegenheid tot het ont
vangen van onderwijs vóór des naruiddags 5 
uur bestaat. Hij wordt geacht dit te hebben 
aangetoon<l, wanneer blijkt, dat door het hoofd 
eener school, die het kind na het vervullen van 
de ïeerverplichting verliet, or door den burge
meester der gemeente, waar die school is ge
legen, eene verkîaring is afgegeven, inhoudende 
dat voor het kind op die school geen gelegenheid 
meer was verder onderwijs te ontvangen. 

5. Overtreding van het bepaalde in artikel 15 
wordt gestraft met geldboete van ten hoogste 
vijftig gulden. Geldboete van ten hoogste 
honderd irulden kan worden oprelegd, indien 
tijdens het plegen van het feit nog geen twee 
jaren zijn verloopen seàert eene vroegere ver
oordeeling van den schuldige wegens gelijke 
overtreding onherroepelijk is geworden oi de 
hem wegens zulk eene overtreding opgelegde 
boete is betaald." 

Art. XIX. Het eerste lid van artikel 18 der 
Arbeidswet wordt gelezbn als volgt: 

" l. Met het opsporen van de bij artikel 17 
strafbaar gestelde feiten zijn, behalve de bij 
artikel 8 van het Wetboek van Strafvordering 
aangewezen personen, oelast de marechaussee, 
alle ambtenaren van Rijks- en gemeentepolitie, 
alsmede de in artikel 12 bedoelde ambtenaren." 

Art. XX. In het eerste lid van artikel 19 der 
Arbeidswet wordt in plaats van "plaatsen waar 
arbeid verricht wordt of pleegt verricht te 
worden", gelezen: ,.plaat3en, waa.r arbeid ver
richt wordt of pleegt verricht te " ord~n of ten 
aanzien waarvan redelijkerwijze vermoed kan 
worden, dat aldaar arbeid verricht wordt". 

Aan het tweede lid van genoemd artikel wordt 
toegevoegd : 

"Aan de in den voorgaanden volzin bedoelde 
beambten der marechaussee en ambtenaren 
van Rijks- en gemeentepolitie kan, voorzoover 
hun de toegang niet uit anderen hoofde vrij
staat, een algemeene schriftelijke last worden 
verstrekt, die, behoudens intrekking tusbchen
tijds, van kracht is voor den tijd van drie 
maanden. Deze last wordt verstrekt aan be
ambten der marechaussee en aan ambtenaren 
van Rijkspolitie door den kantonrechter onder 
goedkeuring van den procureur-generaal, fun-
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geerend directeur van politie, aan die van ge
meente-politie door den burgemeester onder 
goedkeuring van den Commissaris der Konin
gin". 

In het laatste lid van genoemd artikel wordt 
in plaats van "plaatsen waar arbeid wordt ver
richt of pleegt verricht te worden", gelezen : 
"plaatsen, waar arbeid verricht wordt of pleegt 
verricht te worden of ten aanzien waarvan re
delijkerwjjze vermoed kan "orden, dat aldaar 
arbeid verricht wordt". 

Art. XXI. In het eerste lid van artikel 20 
der Arbeidswet worden de woorden : ,, voorzoo
ver het niet in strijd is" vervangen door : ,, voor
zoover deze niet in strijd is". 

Aan het eerste lid van becloeld artikel wordt 
toegevoegd een tweede volzin: 

"Zij zijn, behoudens tegenover hen, aan wier 
bevelen zij uit kracht van hun ambt zijn onder
worpen, verplicht tot geheimhouding van de 
namen der personen. door wie aangifte is ge
daan van eene overtreding van het bij of krach
tens deze wet bepaalde, behoudens wanneer 
deze personen hun uitdrukkelijk hebben ver
klaard, tegen de mededeeling hunner namen 
geen bezwaar te hebben." 

Het laatste lid van bedoeld artikel wordt 
gelezen: 

,,Geene vervolging heeft plaats dan op klach
te: 

a. van het hoofd of den bestuurder van de 
onderneming, ter zake van overtreding van het 
bepaaide bij den eersten volzin van het eerste 
lid; 

b. van hem, wiens naam is medegedeeld, ter 
zake van overtreding van het bepaalde bij den 
tweeden volzin van het eerste lid." 

Art. XXII. Artikel 22 der Arbeidswet wordt 
ingetrokken. 

Art. XXIII. In het eerste lid van artikel 23 
der Arbeidswet wordt tusschen "9" en "10" 
ingevoegd : ,, 9bis". 

In het tweede lid van artikel 23 der Arbeids
wet wordt, in plaats van : ,,in of voor een be
drijf, in de eigen woning", gelezen: ,.in eene 
fabriek of werkplaats in de eigen woning" ; en 
wordt in phat& van: ,,die het aldaar", g_e
lezen : ,,die zjjn bedrii{". 

Art. XXIV. Artikel 24 der Arbeidswet 
wordt gelezen : 

,,Deze wet is niet van toepassing op werk
zaamheden : 

a. in ambachtsscholen en vakscholen; 
b. in mijnen en de bij de exploitatie van eene 

mijn behoorende werken en inrichtingen, zoo
wel onder als boven den grond; 

r. in Rijksopvoedingsgestichten, in gestich-

ten. waarin kinderen worden opgevoed, die 
ter beschikking der Regeering ziJn gesteld, in 
Rijkswerkinrichtingen, in tuchtscholen en in 
gevangenissen ; 

d. verricht door militairen in dienst ; 
e. in of voor eeue onderneming door het 

hoofd of den bestuurder van die onderneming 
verricht.'' 

Art. XXV. De artikelen 25bis en 26 der Ar
beidswet worden ingetrokken en ingevoegd 
wordt een nieuw Artikel 26, luidende: 

,,Bij een algemeenen maatregel van bestuur, 
vastgesteld ingevolge deze wet, kan ,;·orden 
bepaald, dat de maatregel, geheel of ten deele, 
na den twintigsten dag na de afkondiging zal in 
werking treden." 

Overgangs- en slotbepalingen. 

Art. XXVI. 1. Het bepaalde bij artilrnl 3 
der Arbeidswet, zooals dit bij deze wet is ge
wijzigd, geldt niet voor kinderen, die bij het in 
werking treden van deze wet twaalf jaar oud 
zijn en niet leerplichtig. 

2. Hetgeen omtrent jeugdige personen is 
bepaald bij de Arbeidswet, zooals die bjj deze 
wet is gewijzigd, geldt niet voor personen, die 
bij het in werking treden van deze wet zestien 
jaar oud zijn. Deze personen, voor zoover zij 
van het vrouwelijk gesla:cht zijn, worden be
schouwd als vrouwen in den zin der gewijzigde 
Arbeidswet. 

3. Bij den algemeenen maatregel van bestuur, 
waarbij wordt toegestaan, dat vrouwen des 
nachts haring speten, kan worden bepaald, 
dat speetarbeid met !tfwijking van het bepaalde 
in het eerste lid van artikel 5 der Arbeidswet, 
zooals dit bij deze wet is gewijzigd, mede onder 
de bij dien a.lgemeenen maatregel gestelde voor
waarden zal zijn toegelaten voor vrouwelijke 
personen, die bij het in we.rking treden van deze 
wet zestien jaar oud zijn. 

Art. XXVII. 1. Deze wet treedt in werking 
op een door Ons te bepalen tijdstip, doch niet 
later dan 14 Januari 1912. 

2. Echter blijft tot één jaar na het tijdstip 
van inwerkingtreden dezer wet het tweede lid 
van artikel 5 der Arbeidswet, zooals dat bij 
deze wet is gewijzigd, buiten werking en wordt 
tot dien datum in bedoeld artikel gelezen : 

in het eerste lid onder a : in plaats van : 
"tien uur per dag en acht en vijftig uur per 
week" : ,,elf uur per dag,, ; 

in het zevende lid onder a : in plaats van : 
"acht en vijftig uur per week en niet langer 

dan tien uur per dag, of, krachtens vergunning 
van Onzen Minister. met de uit.voering ntn 
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deze wet belast, niet ianger dan tien en een ' 
half uur per dag" : .. elf uur per dag"; 

c. ,, werkgever" : het hoofd of de bestuurder 
van de onderneming, waarin steenhouwersa.r
beid wordt verricht. in het achtste lid : in plaats van "zes en zestig 

uur": .. twee en zeventig nur"; 
ii:i het tiende lid : in plaats van : ,.elf uur" : 

.. twaalf uur", en in plaats van: ,. zes en zestig 
unr:, : ,,zeventig uur". 

Art. XXVIII. De gewijzigde Arbeidswet zal 
kunnen worden aangehaald onder den titel 
van " Arbeidswet 1911" . 

Art. XXIX. De tekst dor Arbeidswet, zooals 
deze is gewijzigd krachtens de artikelen I tot 
en met XXV, wordt met de overgangs- en slot
bepalingen, vervat in de artikelen XXVI, 
XXVII en XXVIII, zoo spoedig mogelijk na 
de totstandkoming dezer wet op Onzen last 
in het Staatsblad geplaatst in eene doorloopend 
genummerde reeks van artikelen, met wijziging 
dienovereenkomstig van de aanhaling daarin 
van artikelen of gedeelten vaa. artikelen en ' 
met doorloopende nummering van de leden 
rnn ieder artikel. 

Lasten en l,eveleu, ern,. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 7den Oc

to ber 1911. 

(,get.) W I L H E L MI N A . 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel , 

(gel.) A. S. T ALMA. 

( Uitgeg. 17 Oef. 1911.) 

7 October Hl11. W wr, houdende bepalingen 
iu verband met de bijzondere gevaren voor 
veiligheid en gezondheid, verbonden aan 
steenhouwersarbeid . S. 316. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1909(10, n°. 263, 1-4 ; 
1910/11, n°. 40, 1-18. 

Hand. id. 1910/11, bladz. 2U67, 2058, 2060-
:2095, 2104-2116, 2118-216ö, 2168-2182, 2320, 
2321. 

Hand. 1° Kame,· 1910/ll, bladz. 646-650, 
654-65\l; 1911/ 12, bladz. 50-56. 

WtJWILHELMlNA, ENZ ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het noodzakelijk is bepalingen vast te stel
len in verband met de bijzondere gevaren voor 
veiligheid en gezondheid, vei·bonden aan steen
houwersarbeid ; 

Zuu is het, dat Wij , den ltaad van State enz. 
Art. 1. In deze wet wordt verstaan onder: 
a. ,,steenhouwersarbeid" : arbeid, als door 

2. De werkgever zorgt, dat in zijne onderne
ming geen steenhouwersarbeid wordt verricht 

, door arbeiders beneden den leeftijd van 21 jaar. 
tenzti dezen in het bezit zijn van eene geldige 
steenhouwerskaart. 

3. 1. Eene steenhouwerskaart wordt aan den 
arbeider uitgereikt, indien bij onderzoek niet 
blijkt, dat het verrichten van steenhouwers
arbeid voor zijne gezondheid bijzonder gevaar 
oplevert. 

2. Het onderzoek geschiedt op verzoek van 
den arbeider door een door Onzen Minister 
aangewezen geneeskundige en kosteloos. Het 
verzoek wordt gericht tot een districtshoofd 
der arbeidsinspectie. 

3. De geneeskundige deelt aan den arbeider 
den uitelag van het onderzoek schriftelijk mede. 

4. Indien bij het onderzoek niet blijkt, dat 
het verrichten van steenhouwersarb!c-id voor de 
gezondheid van den arbeider bijzonder gevaar 
oplevert, geeft de geneeskundige daarvan ten 
spoedigste schriftelijk kennie a.an den burge
mee&ter van de gemeente, waar de arbeider 
zijne woon- of verblijfplaats heeft. met vermel
ding van den dag, waarop het onderzoek heeft 
plaats gehad. Na ontvangst van deze kennis
geving geeft de burgemeester den arbeider, in
dien deze den leeftijd van 14 jaar heeft bereikt, 
eene steenhou werskaart af en houdt daarvan 
aanteekening in een register ; bij de afgifte ver
strekt hij hem kosteloos een exemplaar der in 
artikel 10 bedoelde voorlichting. 

5. Is de geneeskundige van oordeel, dat het 
verrichten van steenhouwersarbeid voor de 
gezondheid van den arbeider wel bijzonder ge
vaar oplevert, dan kan deze binnen acht dagen 
na de dagteekening van de mededeeling van 
den uitslag van het onderzoek aan Onzen 
Minister herkeuring verzoeken. Deze wijst 
daartoe een of meer geneeskundigen aan. H et 
derde en het vierde lid zij n van toepassing. 

6. Een arbeider wor<lt niet opnieuw onder
zocht binnen een jaar na het onderzoek of de 
herkeuring, op grond waarvan hem eene steen
houwerskaart niet is uitgereikt. 

7. De steenhouwerskaart vermeldt den naam , 
de voornamen, den dag en de plaats van geboor
te van den arbeider, den dag van het genees
kundig onderzoek, op grond waarvan de kaart een steenhouwer wordt verricht aan natuur- of 

kunststeen met u.l of niet machinaal hewogen 
gereedschap, met uitzondering van het nat 
slijpen, het nat zagen en het polijsten ; 

b. ,,Onze Mini~ter" : Onze Minister, met de 
uitvoering van deze wet belast ; 

' is uitgereikt, alsmede den naam en de woon
plaats van den geneeskundige of van de ge
neeskundigen, die dit onderzoek verrichtten. 

8. Aan een arbeider wordt op verzoek zonder 
hernieuwd geneeskundig onderzoek een nieuw 
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exemplaar van zijne kaart uitgereikt te!J:en be
taling van 5 cents ten bate van de gemeentekas. 

9. Eene steenhouwerskaart, afgegeven aan 
een persoon, die op den dag van het genees
k undig onderzoek, op grond waarvan de kaart 
is uitgereikt, den leeftijd van 17 jaar en 6 
maanden nog niet heeft bereikt, i& ongeldig na 
verloop van een jaar na dien dag. Indien in
gevolge het bepaalde in het vorige lid een 
nieuw exemplaar van zulk eene kaart is uit
gereikt. houdt dit op geldig t e zijn op den
zelfden dag, waarop de oorspronkelijke kaart 
ongeldig zou ~ijn geworden. 

10. De vorm van de kaart . van de mededee
ling .-an rlen uitslag van het ondP-rzoek aan 
den arbeider, van de geneeskundige verklaring 
en van het register wordt door Onzen Minister 
rnetgest eld. 

4. 1. De werkgevAr bewaart de kaart 
van den arbeider, die in zijne onderneming 
steenhouwerrnrbeid verricht en geeft de kaart 
op aanvrage terstond ter inzage aan de in ar 
t ikel 23 bedoeld e a mbtenaren. 

2. Hij zorgt, dat op de kaart . zoolang zij 
bij hem berust, geen aanteekening of merktee
ken wordt geplaatst en geeft haar aan hem, die 
ophoudt in zijne onderneming steenhouwers
a rbeid te verrichten, terstond tegen bewijs van 
ontvangst terug. 

5. l. De arbeider, die steenhou wersarbeid 
pleegt te verrichten, is bevoegd zich éénmaal 
per jaar geneeskundig te doen onderzoeken, 
ten einde tot de wetenschap te komen, ot het 
verrichten van steenh ouwersarbeid voor zijne 
gezondheid bijzond er gevaar oplevert. 

2. Het bepaald e iu het tweede en h et derde 
lid van artikel 3 is op dit onderzoek van toe
passing. 

6. 1. De werkgever zorgt met inachtneming 
Yan de nadere schriftelijke voorschriften, welke 
hem door het districtshoofd der arbeidsinspec
t-ie zijn gegeven: 

I. dat de lokalen, waar in zjjne onderneming 
steenhouwersarbeid wordt verricht, voldoen 
aan de voor,chriften, die hij algemeenen maat
regel van bestuur zijn gegeven ten aanzien van: 

a. de hoogte; 
b. de nije luchtruimte; 
c. de oppervlakte in verband met het aantal 

der in het lokaal werkzame personen ; 
rl. de dakbeschieting en de bamenstelling 

van vloeren, wanden en zoldering ; 
e. de luchtverversching; 
/. de verlich t ing; 
II. dat voldaan is aan de voorschriften, die 

bij algemeenen maatregel van bestuur zijn ge
g:even ten aa.nzien van : 

1911 . 

a. het inrichten en beschikbaar stellen van 
schaftlokalen en privaten voor hen, die steen
houwersarbeid verrichten; 

b. het beschikbaar stellen van open terrein 
voor het verrichten van steenhouwersarbeid 
bij werkplaatsen, in besloten ruimten gevestigd ; 

c. de afwatering van werkplaatsen, waarin 
steenhouwersarbeid wordt verricht; 

III. dat worden nageleefd de voor~chriften, 
welke bij a lgemeenen maatregel van bestuur zijn 
gege,7en: 

et . ten einde te bevorderen, dat steenhou 
wersarbeid in de open lucht wordt verricht, 
voor zoover de omstandigheden zulks t oe
laten ; 

b. tot beschutting van personen, die in de 
open lucht steenhouwersarbeicl verrichten, 
tegen weersinvloeden; 

c. tot het bevorderen van de zindelijkheid ; 
d. tot het tegengaan van het ontstaan of de 

verspreiding van stof ot tot het verwijderen 
van stof of ter voorkoming van hinder of na
deei, die personen, verblijvende ter plaatse, 
waar steenhouwersar beid wordt verricht, van 
het ontwikkelde stof zouden kunnen ond er
vinden: 

e. tot het voorkomen van ongevallen door 
werktuigen, werktuigdeelen, gereedschappen, 
vallende voorwerpen of door weggeslingerde 
schilfers of splinters : 

/. tot het kosteloos verstrekken van goed 
drinkwater; 

y. tot bevordering van eene voor de gezond
heid zoo min mogelijk schadelijke wijze van 
werken. 

2. De voorschriften in het eerste lid bedoeld 
kunnen verschillen in verband met den aard 
van de steen, die bewerkt wordt. 

3. Indien steenhouwersarbeid wordt ver
richt uitsluitend aan steen, die reeds in het 
bouwwerk te bestemder plaatse is aangebracht, 
dan zijn de voorschriften. in het eerste lid 
onder I , Tib en c en Ilfo bedoeld. niet van toe 
passing en kan door of namens Onzen Minister 
van de overige in het eerste lid bedoelde voor
schriften voorwaardelijk of onvoorwaardelijk 
v rij stelling worden gegeven. 

4. Mede kan Onze Minister voorwaardelijk 
of onvoonva.ardelijk vrij st elling verleenen van 
voorschriften van een algemeenen maatregel 
van bestuur, als in het eerste lid bedoeld, voor 
steenhouwersarbeid, verricht in eene beeld 
houwerswerkplaats. 

5. De nadere voorschriften worden door het 
districtshootd der arbeidsinspectie gegeven 
krachtens den algemeenen maatregel van be
stuur, uitgevaardigd ingevolge dit artikel, en 

26 
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betreffen de wijze van uitvoering van het daarin 
bepaalde. 

7. Een nader voorschrift, als bedoeld in 
artikel 6, bepaalt den termijn, binnen welken 
er aan voldaan behoort t e zijn. Het wordt 
door het district shoofd der arbeidsinspectie , 
gedagteekend. 

8. 1. Heeft de werkgever bezwaar tegen een 
door het districtshoofd der arbeidsinspectie ge
geven voorschrift, dan kan hij daarvan binnen 
acht dagen te rekenen van de dagteekening 
van het voorschrift in beroep komen bij Onzen 
Minister. Diens beslissing wordt met redenen 
omkleed. 

2. Wordt in beroep het voorschrift geheel of 
gedeeltelijk gewijzigd, dan treedt het in beroep 
gegeven voorschrift in de plaats van dat, waar
tegen beroep is ingesteld. 

3. Van de beslissing wordt afschrift gezonden 
aan den werkgever. 

4. Voor den werkgever vloeit geenerlei ver
plichting voort uit een voorschrift, zoolang 
daartegen beroep kan worden ingesteld en 
zoolang omtrent een ingesteld beroep niet is 
beslist. 

9. 1. De werkgever zorgt, dat in zijne onder
neming: 

I. een arbeider niet langer dan drie uren on
afgebroken steenhouwersarbeid verricht ; 

II. · een arbeider, die den leeftijd van 17 jaar 
heeft bereikt, dien arbeid niet langer verricht 
dan gedurende : 

a. tien uren per etmaal, binnen twee jaren 
na den dag, bedoeld in het eerste lid van ar
tikel 33; 

b. negen uren per etmaal na ver loop van den 
onder a bedoelden tijd ; 

III. een arbeider, die den leeftijd van 17 jaar 
nog niet heeft bereikt, dien arbeid niet langer 
verricht dan gedurende : 

a. 8½ uur p er etmaal, binnen twee jaren 
na den dag, bedoeld in het eerste lid van artikel 
33; 

b. 7 1 
0 uur per etmaal na verloop van den 

onder a bedoelden tijd; 
IV. een arbeider dien arbeid niet verricht : 
"· vóór één kwartier vóór zonsopgang en 

na één kwartier na zonsondergang ; 
b. vóór des voormiddags 6 uur en na des 

namiddags 7 uur. 
2. Steenhouwers'!.rbeid, welke niet door een 

rusttijd van ten minste een half uur is onder
broken, wordt geacht onafgebroken te zijn 
ve1richt. 

3. In bijzondere omstandigheden kan door 
of namens Onzen Minister aan een werkgever 
voor ten hoogste dertig dagen i11 een kalender-

jaar voorwaardelijk vrijstelling worden ver
leend \>'an het bepaalde in het eerste lid onder 
IV. 

~- Mede ka.n Onze Minister aan een werk
gever vrijstelling verleenen van het bepaalde 
in het ~erste en het tweede lid voor steenhou 
wersarbeid, verriel:tt in eene beeldhouwers
werkplaat,s. De werkgever zorgt dan, dat 
worden nageleefd de voorschriften, die bij 
algemeenen maatregel van bestuur zijn gegeven 
ten opzichte van het uur van aanvang en einde 
en den duur van de11 dagelijkschen arbeid 
zoomede ten 0pziehte van de rustt ijden van 
arbeiders in beeldhouwerswerkplaatsen. 

10. J. De werkgever zorgt, dat in de imich
ting of op het, terrein, waar in zijne onderneming 
steenhouwersarbeid wordt verricht, wordt op
gehangen en opgehangen blijft, ;r.oodanig dat. 
van den inhoud gemakkelijk kennis kan worden 
genomen: 

a. eene lijst van de ter plaatse geldende, 
krachtens artikel 6 gegeven nadere voorschrif
ten, opgemaakt door het districtshoofd der 
arbeidsinspectie en door dezen en den werk. 
gever onderteekend ; 

b. eene door hem gedagteekende en onder
teekende arbeidslijst, welke voldoet aan de bij 
of krachtens het volgend artikel gegeven voor
schriften; 

c. het geschrift, waarbij eene vrijstelling. 
als bedoeld in det derde of het vierde lid van 
artikel 9, is verleend, zoolang die vrijstelling 
duurt; 

d. een exemplaar van een door Onzen Mi
nister vast te stellen voorlichting omt.rent den 
aard der gevaren, waaraan zij , die steenhou
wersarbeid verrichten, in het bijzonder bloot
staan en omtrent hetgeen behoort te worden 
in acht genomen ter vermindering van die ge
varen. 

2. Indien door het districtshoofd der arbeids
inspectie pla1ttsen worden aangewezen, waar 
een afschrift van of een uittreksel uit de onder 
a of b bedoelde lijst of het onder c bedoelde 
geschrüt of een exemplaar der onder d bedoelde 

voorlichting behoort te zijn opgehangen, is 
de werkgever verplicht te zorgen, dat zulk een 
atschrüt, uittreksel of exemplaar op de aange
wezen plaatsen wordt en blijft opgehangen. 

11. 1. De arbeidslijst, bedoeld in het vorig 
artikel, vermeldt: 

a. het uur van aanvang en dat van einde van 
den dagelijkschen werktijd alsmede van iederen 
daartussehen gelegen rusttijd ; 

b. de namen van de arbeiders beneden den 
leeftijd van 17 jaar, die voor de onderneming 
steenhouwersarbeicl verrichten; 
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c. de standplaats van het districtshooîd der 
arbeidsinspectie. 

2. Indien de dagelijksche werktijd of de daar
tusschen gelegen rusttijden niet voor alle ar 
beiders, niet voor alle dagen der week of niet 
voor elke week op gelijke wijze zijn geregeld, 
moeten die verschillende regelingen, zoomede 
de namen der arbeiders, voor wie zij onder
scheidenlijk gelden, op de arbeidslijst zijn 
vermeld. 

3. De arbeidslijst mag geene regeling · van 
werktijden en rusttijden bevatten, welke in 
strijd is met het bepaalde bij het eerste en 
tweede lid van artikel 9 of - indien eene vrij
stelling krachtens het vierde lid van dat artikel 
is verleend - met hetgeen bij den daar bedoel
den algemeenen maatregel van bestuur is be
paald. 

4. De arbeidslijst treedt in werking op den 
daarop bepaalden dag of, is zoodanige dag op 
de lijst niet bepaald, op den dag, waarop zij is 
gedateerd. Zii geldt onveranderd tot zij door 
eene andere lijst is vervangen. Door het in 
werking treden van eene arbeidslijst wordt 
eene vroegere arbeidslijst geacht te z\jn ver
vallen. 

ii. Door Onzen Minister kunnen voorschrif
ten worden gegeven met betrekking tot den 
vorm, waarin de arbeidslijst moet worden opge
maakt. 

12. l. De werk1rnver zendt vóór of op den 
dag, waarop eene arbeidslijst in werking treedt, 
een afschrift van de lijst aan het districtshoofd 
der arbeidsinRpectie. 

2. Het districtshoofd zendt maandelijks een 
overzicht van de bij hem ingekomen arb.eids
lijsten, in eene gemeente geldende, aan den bur
gemeester van die gemeente. 

13. l. De werkgever zorgt, dat een arbeider 
in zijne onderneming geen steenhouwersarbeid 
verricht tusschen het voor hem op de arbeids
lijst vermelde uur van einde en dat van aan
vang van den dap:elijkschcn werktijd en even
min gedurende de rusttijden, voor hem op de 
lijst vermeld, een en ander voor zoovcel niet 
uit etn /!eschrift, dat eene vrijstelling, verleend 
krachtens het derde lid van artikel g; aanwijst, 
blijkt, dat tusschen die uren of gedurende die 
rusttijden door den arbeider steenhouwers
arbeid mag worden verricht. 

2. Behoudens het bepaalde in het derde lid 
zorgt de werkgever mode, dat een arbeider op 
tijden, waarin hij ingevolge deze wet geen steen
houwersarbeid mag verrichten, niet verblijft 
op eene plaats, waar in zijne onderneming, zij 
het niet voortdurend, werkzaamheden worden 
venicht. 

3. Indien overeenkomstig het bepaalde bij 
het derde lid van artikel 6 nf bij artikel l 7 de 
werkgever is vrijgesteld van de verplichting 
tot het inrichten en beschikbaar stellen van 
ijChaftlokalen, kan door het districtshoofd der 
arbeidsinspect,ie voor een bepaalden tijd, doch 
voor niet langer dan de vorenbedoelde vrij
stelling geldt, de werkgever worden ontheven 
van de in het tweede lid opgelegde verplichting 
ten aanzien van alle of sommige arbeiders en 
ten aanzien van een of meer rusttijden, in het 
eerste lid bedoeld. De werkgever zorgt in 
dat geval, dat een arbeider gedurende zijn 
rusttijd of zijne rusttijden, waarvoor de ont
heffing is verleend, niet verblijft op eene plaats, 
waar alsdan in de onderneming steenhouwers
arbeid wordt verricht. 

14. Het is verboden aan personen beneden 
den leeftijd van 18 jaar, die steenhouwersarbeid 
verrichten, daarvoor als vergoeding eenig loon 
in geld te geven, dat anders dan naar tijds
ruimte is berekend. 

15. De ambtenaren, bedoeld in artikel 12 
der Arbeidswet, zijn belast met de handhaving 
van deze wet en met de medewerking aan de 
uitvoering ervan. 

16. De werkgever en de personen, die in 
zijne onderneming arbeid verrichten, zijn ver
plicht aan den bevoegden ambtenaar de ver
langde inlichtingen te geven omtrent zaken en 
feiten, de naleving van de bij of krachtens 
deze wet gegeven voorschriften betreffende. 

17. Door Onzen iviinister kan aan een werk
gever voorwaardelijk of onvoorwaardelijk vrij
stelling worden verleend van voorschriften 
van een krachtens artikel 6 uitgevaardigden 
algemeenen maatregel van bestuur, ten aan
zien van eene werkplaats, welke door den werk
gever vóór of binnen 6 maanden na de afkon
diging van den algeme,men mantregel van be
stuur in gebruik is genomen. 

18. l. Krachtens deze wet worden door of 
namens Onzen Minister geen vrijstellingen ver
leend dan voor een bepaA.lden termijn. Eene 
vrijstelling, krachtens artikel 17 verleend, kan 
slechts éénmaal worden vernieuwd. 

2. Eene vrijstelling kan worden ingetrokken, 
indien de reden, waarom zij in verleend, is ver
vallen, of indien een of meer der voorwaarden, 

waaronder zij is verleend, niet worden nageleefd. 
3. Is de vrijstelling voorwaardelijk verleend, 

dan zorgt de werkgever, dat de gestelde voor
waarden worden nageleefd. 

19. l. Gelijke verplichtingen, als bij de ar
tikelen 2, 4, 6, 9, 10, 12, 13 en 18 aan den werk
gever zijn opgelegd, rusten op zijn opzicht
houdend personeel, voor zoover dit door hem 

25"' 
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met de zorg voor de nakoming dier verplich
tingen is belast. 

2. Aan eene verplichting, als in het vorige 
lid bedoeld, wordt geacht door den werkgever 
en zijn opzichthoudend personeel te zijn vol
daan, wa nneer zij aautoonen, dat door hen de 
noodige bevelen zijn gegeven, de noodige mid- · 
delen zijn verschaft en het toezicht is gehouden, 
dat redelijkerwijs van hen kan worden gevor
<lerd, om de nakoming te verzekeren van het 
voorschrift, voor welks naleving zii hadden 
zorg te dragen. 

20. 1. l\lct hechteni van ten hoogste eene 
maand of geldboete van ten hoogste honderd 
gulden wordt gestraft overtreding van een 
der artikelen 2, 4, 6, eerste lid, 9. 10, 12, eerste 
lid, 13, 14, 16, 18, laat te lid, 19, eerste lid, 
en 30, eerste lid. 

eene klaarblijkelijk niet voor hem bestemde 
steenhouwerskaart, a ls ware zij te zijnen be
hoeve afgegeven. 

23. Met het opsporen va n de bij de artikelen 
20, 21 en 22 strafbaar gestelde feiten zijn, be
halve de bij artikel 8 van het Wetboek van 
8trafvordering aangewezen personen, belast de 
marechaussee. alle ambtenaren van Rijks- en 
gemeentepolitie alsmede de a mbtenaren, be
doeld in artikel 12 der Arbeidswet. 

24. 1. De in het vorige artikel bedoelde 
ambtenaren hebben toegang tot alle plaatsen. 
waar steenhouwersarbeid verricht wordt of 
plee!!t- verricht te worden of ten aanzien waar
van redelijkerwijze vermoed kan worden, dat 
aldaar steenhouwersarbeid verricht wordt. 

2. Indien tijdens het plegen van het feit nog 
geen t,wee jaar zijn verloopen sedert eene vroe
gere veroordeeling van den schuldige wegens 
eene overtreding, in het vorige lid bedoeld, on
herroepelijk is geworden of de hem wegens zulk 
eene o,,ertreding opgelegde boete is bet9.ald, 
kan hechtenis van ten hoogste twee maanden , 
of ~eldboete van ten hoogste tweehonderd 
guiden worden opgelegd. 

2. De veld- en boschwachters, de beambten 
der marechaussee, niet zijnde hulpofficier van 
justitie, en de ambtenaren van Rijks- en ge
meentepolitie beneden den rang van inspecteur 
der Rijksveld"acht en van commissaris van 
politie behoeven daartoe, voor zoover hun de 
toegang niet uit anderen hoofde vrijstaat, een 
schriftelijken, bijzonderen last van den burge
meester of van den kantomechter. Aan de 
in de voorgaande zinsnede bedoelde beambten 
der marechaussee en ambtenaren van Rijks 
en gemeentepolit ie kan. voor zoover hun de 
toegang niet uit anderen hoofde vrijstaat, een 
algemeene, schriftelijke last worden verstrekt, 

3. Bij veroordeeling ter zake van het niet 
naleven door den werkgever van eene ver
plichtin!(. opgelegd bij een der artikelen 2, 
4, 9 en 13, of ter zake van het niet naleven van 
eene zelfde verplichting door opzichthoudend 
personeel, voor zoover · daarop krachtens 
artikel 10 zulk eene verplichting rust, wordt 
een e afzonderlijke straf opgelegd ten opzichtA 
van eiken persoon, ten aanzien van wien een 
der artikelen 2, 4. 9 en 13 niet is in acht ge
nomen en mede voor elk etmaal, in den loop 
waarvan een der artikelen 9 en 13 niet i~ in 
acht genomen. Mede wordt eene afzonder
lijke straf opgelegd ten opzichte van eiken per
soon, ten aanzien van wien eene overtreding 
van artikel 14 is gepleegd. 

2 t. Met gevangenisstraf van ten hoogste 
drie maande n wordt gestraft hij , die een e steen 
houwerskaart valschelijk opmaakt of vervalscht, 
ten einde een ander in de gelegenheid te stellen 
die kaart als ware ze echt en onverva.lscht te 
gebruiken. 

22. l\fot gevangenisstraf van ten hoogste 
eene maand of geldboete van ten hoogste 
honderd vijftig gulden wordt gestraft : 

a. hij, die opzettelijk van eene. valschelijk 
opgemaakte of vervaischte steenhouwerskaart 
gebruik maakt, als ware die kaart echt en on
vervalscht ; 

h. lu,j, die opzettelijk gebruik maakt van 

1 die, behoudens intrnlµcing t usschentijds, van 
kracht is voor den tijd van drie maanden. 
Deze last wordt verstrekt aan beambten der 
marecha ussee en R.an !,mbtenaren van Rijks 
politie door den kantonrecht,er onder goedkeu 
ring vim den prnucureur-generaal, fungeerend 
d irecteur van politie, aan die van gemeente
politie door den burgemee ter onder goed
keuring van den Commissaris der K oningin. 

3. Wordt aan de in het vorige artikel be
doelde ambtenaren de toegang geweigerd, dan 
verschaffen zij zich dien desnoods met inroeping 
van den sterken arm. · 

4. In plaatsen, als bedoeld in het eerste lid, 
d ie tevens ,voningen of .alleen door ee.ne ,voning 
toegankelijk zijn, treden zij tegen den wil van 
den bewoner niet binnen dan op vertoon van 
een schriftelijken bijzondernn last van den 
burgemeester of van den kantonrechter. Van 
het binnE>ntreden wordt door den ambtenaar 
proces-verbaal opgemaakt en binnen tweemaal 
vier en twintig uren aan dengene, in wiens 
woning is binnen g0treden, in afschrift mede
gedeeld. 

25. 1. De bij artikel 23 bedoelde ambtenaren 
zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen 
hun in pl=tsen, waar zij op grond van deze 
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wet binnentreden, omtrent het daar uitge
oefend wordend bedrijf is bekend geworden, 
voor zoover deze niet in strijd is met de be
palingen van deze of eene andere wet. 

2. Zij zijn behoudens t egenover hen, aan 
wier bevelen zij uit kracht van hun ambt zijn 
onderworpen, verplicht tot geheimhouding van 
de namen der personen, door wie aangifte is 
gedaan van eene overt reding van het bij of 
krachtens deze wet bepaalde, behalve wanneer 
deze personen hun u itdrukkelijk hebben ver
klaard, iegen de mededeeling hunner namen 
geen bezwaar te hebben. 

3. Hij, die opzet tel ijk de bij het eerste of het 
tweede lid opgelegde geheimhouding schendt, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste zes maanden of geldboete van ten hoog
ste zeshonderd gulden, met of zonder ontzetting 
van het recht om ambten of bepaalde ambten 
te bekleeden. 

4. Hij , aan wiens schuld schending van die 
geheimhonding te wijten is, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste drie maanden of 
geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. 

5. Geen vervolging heeft plaats dan op 
klaehte: 

a. van het hoofd of den bestuurder der onder
neming, ter zake van overtreding van het be
paalde bi.i het eerste lid ; 

i.. van hem, wiens naam is medegedeeld, ter 
zake van overtreding vau het bepaalde bij het 
tweede lid. 

26. De bij deze wet strafbaar gestelde feiten 
worden beschouwd als overtredingen, behalve 
d e feiten strafbaar gesteld bij de artikelen 21, 
22 en 25, die als misdrij ven worden beschouwd. 

27. Alle stukken, verzoekschriften en be
schikkingen, ten gevolge van deze wet opge
maakt, zijn vrij van het recht van zegel en van 
de formaliteit van r3gistratie en worden, be
houdens het bepaa.Jd e in het a<: h tste lid van 
artikel 3, kosteloos uitgereikt. 

28. Bij een algemeenen maatregel van be
stu m·, als bedoeld in artikel 6 of het vierde iid 
van artikel 9, kan worden bepaald, dat de 
maatregel op een tijdstip na den twint igsten 
dag na de afkondiging zal in werking treden. 

29. Ten aanzien van werkplaatsen, die onder 
de bepalingen dezer ,vet vallen, is , voor zooveel 
betreft punten bij o{ krachtens deze wAt ge
regeld, de Veiligheidswet niet va n toepassing. 

30. l. Indien leden eener coöperatieve ver
eeniging ter bereiking van haar doel steenhou
werearbeid verriehten, deelen de bestuurd ers 
der vereeniging aan den bnrgemeester der ge
meente, waar de werkzaamheden worden ver
richt. zoomede aan het t er plaatse bevoegde 

districtshoofd der a rbeidsinspectie den naam 
en de woonplaats mede van één der leden, dien 
zij wenschen te zien aangemerkt als werkgever. 

2. BiJ niet-voldoening aan deze verplichting 
word t door den burgemeester één der leden als 
werkgever aangewezen. 

3:i . Indien een persoon in dienst van een 
publiekrechtelijk lichaam voor dat lichaam 
steenhouwersarbeid verricht, wordt als werk
gever aangemerkt het hoofd of de bestuurder 
van de inrichting, waar die werkzaamheden 
worden verricht, of - indien zij buiten eenige 
inrichting plaat s hebben - het hoofd van den 
tak van dienst, waarvoor zij worden verricht. 

32. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den t itel van "Steenhouwerswet" . 

33. 1. Met uitzondering van de artikelen 2 
en 4 treedt deze wet in werking op een door 
Om te bepalen dag. 

2. De a.rtikelen 2 en 4 treden daarna in wer
king, eveneens op een door Ons te bepalen dag. 

3. In afwijking van het bepaalde bij artilrnl 3 
wordt binnen een jaar na den dag, bedoeld in 
het eerste lid, eene steenhouwerskaart uitge
reikt aan ieder, die den leeftijd van 18 jaar heeft 
bereikt en die den burgemeester der gemeente 
van zijne woon- of verblijfplaats cene verklaring 
overlegt van een districtshoofd der arbeidsin · 
spectie, dat hij vóór dien dag gedurende ten 
minste een jaar steenhouwersarbeid heeft ver
richt. 

4. Weigert het districtshoofd der arbeids
inspectie de verklaring af te geven, zoo geeft 
hïj daarvan ten spoedigste, met opgave van 
redenen, kennis aan den aanvrager, die van die 
weigering binnen acht, dagen na de dagteekening 
der kennisgeving in beroep kan komen bij On. 
zen Minister. 

5. Diens beslissing is met redenen omkleed. 
Zij wordt in i.fschrift aan het districtshoofd der 
arbeidsinspectie en den aanvrager medegedeeld. 
l s beslist, dat de afgifte ten onrechte is gewei-

' gcrd, dan wordt de verklaring alsnog ten spoQ.
digste door het districtshoofd afgegeven. 

6. Eene steenhouwerskaart, ingevolge dit 
artikel uitgereikt, vermeldt. den naa m .de voor
namen, den dag en de plaats van geboorte van 
den arbeider. 

7. Door Onze,-i Minister wordt het model der 
in het derde lid bedoelde verklaringvastgesteld. 

L asten en bevelen, enz. 
GegAvet1 t en Paleize het Loo, den ïden Oc

tober 1911. 
(get.) WILHELMIN A . 

De Min . van Lanclboiiw, Nijve,-1,eid en Handel, 
(.get .) A . S. T A I.MA. 

( Uit{leg. 17 O ct . 1911.) 
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10 Oäober 1911. 811:S LUIT , tot schorsing van 
het besluit van den gemeenteraad van 
Kampen van 26 September 1911, betreffende 
het amoveeren van alles, wat achter de 
keuken van het z. g. Gothische huis te 
Kampen is gelegen. S. 316. 

Geschorst tot 26 Maart 1912. 

11 October 1911. MrssrvE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Com
missariuen der Koningin in de provinciën, 
betreffende uitvoering van de Trekhon• 
denwet l!llO (Staatsblad n°. 203). 

Mijne aandacht werd gevestigd op de na
volgende aangelegenheid. 

Ter richtige uitvoering van art. 2 der "Trek
hondenwet 1910" is het voor de gemeentebe
sturen noodzakelijk, te weten of de houders 
van de hondenkarren tweemaal binnen één 
jaar onherroepelijk zijn veroordeeld wegens 
een der in art. 2, 3de lid, genoemde overtre
dingen. 

Eene verplichting voor de ambtenaren van 
het Openbaar .Ministerie om aan de gemeente
besturen inlichtingen te verstrekken aangaande 
vroegere veroordeelingen van houders van hon
denkarren bestond echter _tot nu toe niet. De 
Mini ster van J ustitie , de bovenbedoelde nood
zakelijkheid erkennende, beeft mij bij schrijven 
van 2 October 1911, 2de afd. A. n°. 680, doen 
weten, dat bij voornemens is tot de Ambte
naren van het Openbaar Ministerie eene aan
schrijving te richten, dat zij, telkenmale wan
neer een houder van eene hondenkar eerie 
veroordeeling, als in Rrt. 2 boven aangehaald 
genoemd, te zijnen laste krijgt , daa rvan mede
deeling znllen moeten doen aan Burgemeester 
en W ethouders der gemeente, alwaar de bou
der woonplaats beeft . 

Mijnerzijds zal dan moeten worden bevor
derd , dat bij verandering van woonplaats de 
verstrekte mededeelingen ter kennis van Bur
gemeester en Wethouders der nieuwe woon
plaats zullen worden gebracht. 

Ten einde aan dien laa tsten wenk gevolg 
te geven, noodig ik U H.E .G. uit, de gemeente
besturen in Uw gewest te verzoeken voor die 
kennisgev ingen mrg te dragen. 

De Mi nist~r van Binnenlrmdsche Zaken, 
Voor den Minister, 

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

11 October 1911. MrssrvE van den Minister 
va'n Binnenlandsche Zaken aan de Gede
puteerde Staten der provinciën, betref
fende korting op pensioen ingevolge art. 26 
.Burgerlijke P ensioen wet . 

Ten gevolge van de wijziging door de wet 
23 September 1911 (Staatsblad n°. 299) gebracht 
in het derde lid van art. 43 der wet tot rege
ling van het lager onderwijs, is thans uitdruk-

' lrnlijk bij de wet bepaald, dat art . 25 van de 
burgerlijke pensioenwet o. a. ook op de pensi
oenen van µerson en, die als openbaar lager 
onderwijzer met uitzicht op pensioen in functie 
zijn, van toepassing is. 

Ik heb derhalve de eer Uw College de dezer
zijdsche circulaire van 10 Juli 1906, n°. 10357, 
afd. Ond ., betreffende dat onderwerp in her
innering te brengen met dringend verzoek te 
willen bevorderen dat aan de uitvoering daar
van voortdurend en nauwkeurig de hand 
worde gehouden. 

Daar de zienswijze der Regeering, dat de 
toepasselijkheid van genoem,l wetsartikel op 
de aan in functie zijnde onderwij7,ers verleende 
pensioenen krachtens de bedoeling der wet 
ook reeds vóór de thans plaats gehad hebbende 
wijziging bestond , niet door den rechter werd 
gedeeld zijn sedert Juni 1909 de desbetreffende 
opgaven in de mutatiestaten, model A, niet 
geregeld verwerkt. 

Daarom zal ik gaarn 3 door tusschenkomst 
van Uw College vóór 1 December a.s. een 
gelijksoortige opgaaf <'ntvangen als krachtens 
het slot van bovengenoemrle circulaire voor 
het tijdstip van 31 Juli 1906 werd verstrekt, 
doch thans betrekking hebbende op den toe
stand van 31 October 1911. 

Ten slotte heb ik de eer Uw College te ver
zoeken, de aandacht van de gemeentebesturen 
in Uw gewest er op te vestigen, dat voor het 
vervolg, te rekenen van 26 October 1911, in 
geval van overgang van een onderwijzer van 
het bijzonder- naar het openbaar lager onder
wijs, bevestiging· van den eventueel bij het 
bijzonder lager onderwijs gegolden hebbenden 
ho&geren pensioensgrondslag behoort plaats 
te hebben, tenzij de belanghebbende dit niet 
wenscht en daa rvan op de b_ij de wet bepaalde 
wijze mededeeling doet. 

Gewezen onderwij ze rs bij het bij:<onder lager 
onderwijs, die vóór het in werking treden van 
genoemde wet naar het openbaar lager onder
wijs zijn overgegaan en in laatstgenoemde 
hoedanigheid een !ageren grondslag verkregen 
dan voor hen als bijzonder lager onderwijzer 
bad gegolden, kunnen bevestiging van dien 
hoogeren grondslag verzoeken. Daartoe be
booren zij zich binnen zes maauden na het 
in werking treden van de wet van 23 Septeru
ber 1911 (Staat.,blad n°. 299), dus YÓÓr 26 April 
1912, schriftelijk te wenden tot den Minister 

' van Binnenlandsche Zaken, met bereidverkla-
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ring tot aanzuivering van de deswege verschul- ' 
digde pensioensbijdragen. 

De Minister ioan Binnenlandsche Zaken, 
Voor den Minister, 

1Je Secretaris-Generaal, (get.) J. B. KAN. 

12 October 1911. H11:SLUIT, tot schorsing van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Katwijk van 5 September 1911, strekkende 
tot benoeming van M. v AN EGMOND tot , 
wethouder dier gemeente. S. 317. 

Geschorst tot 1 Mei 1912. 

17 October 1911. BESLUIT tot aanvulling van 
het Binnenvisscherij- reglement. S. 318. 

WI.J WILHELMINA, ENZ. 

De Minister van Oorlog, 
Hee ft goedgevonden te bepalen, zulks ten 

vervolge op de Beschikking van 23 Febru
ari · 1911, llde Afd. , n•. 209, dat de in die 
Beschikking bedoelde standpla11tswijziging 
voor het 7de en het 18de Landweerdistrict zal 
ingaan op l November 1911. 

Voor den Minister , 
De Secretaris-Generaal, (get. ) Am:L, l. S.·G. 

20 October 1911. BESLUlT, houdende bekend
making van den tekst der Arbeidswet 1911. 
S. 319. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 17 Oc-

Op de voordracht van Onzen Minister van tober 1911 n°. 2238, Afdeeling Arbeid; 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 27 Sep- Gelet op artikel XXIX der wet van 7 Oc-
tember 1911, n°. 5652, Afdeeling Nijver- tober 1911 (Staatsblad n°. 314); 
heid ; Hebben goedgevonden en verstaan : 

Gelet op de Visscherijwet (wet van 6 October den tekst der Arbeidswet 1911 overeenkom-
1908, Staatsblad n°. 311) en het Binnenvissche- stig het bepaalde in artikel XXIX der wet van 
rijreglement (Ons besluit van 15 April 1911, 7 October 1911 (Staatsblad n°. 314) met de over
Staatsblad n°. 119) ; gangs- en ~lotbepalingen, vervat in de artikelen 

Den Raad van State gehoord (advies v1.n XXVI, XXVII en XXVIII dier wet algemeen 
10 October 1911 n°. 22) ; bekend te maken door bijvoeging van dien 

Gezien het nacler rapport van Onzen voor- tekst in zijn geheel bij dit bealuit. 
noemden Minister van 14 October 1911, n°. 1 Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
6004, Afdeeling Nijverheid ; 1 Handel is belast met de uitvoering van dit be. 

Hebben goedgevonden en verstaan : 1 sluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst . 
Art. 1. In artikel 12. tweede lid, letter b, Het Loo, den 20sten October 1911. 

· van het Binnenvigscherij-reglement worden na (ge t. ) W I L HELM IN A. 
,,raampalingfuik" ingevoegd de woorden : ,,den De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
aalzak, het stalnet,". (qet. ) A. S. TA.LMA. 

2. Dit besluit treedt in werking op den (Ui tgeg . 25 Oct. 1911.) 
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 be
sluit, 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 l 7den October 1911. 
. (get . ) WILHELMINA. 

De Min. van L andbouw, Nijverheid en Handel, 
(get.) A. 8. TALMA. 

( Uitgeg. 21 Oct. 1911. ) 

17 October 1911. BESCHIKKING van den Mi
nister van Oorlog, betreffende inwer
kingtreding van het besluit van 7 Febru
ari 1911, tot wijziging van het besluit van 
29 Mei 1903, betreffende regeling vau de 
Landweer. 

TEKST DER ARBEIDSWET 1911. 

§ l. inleidende bepalinger: . 

Art. 1. l. Onder arbeid verstaat deze wet alle 
werkzaamheden in of voor eenige onderneming, 
behalve: 

a. werkzaamheden in of voor eene landbouw-, 
tuinbouw- of boschbouw-onclerneming of eene 
veehouderij ; 

b. werkzaamheden buiten fabrieken en werk-
plaatsen in of voor de onderneming van hem, 
bij wien degene die ze verricht in,voont, voor 
zoover zoodanige werkzaa,mbeclen ook buiten 
eenige onderneming in eene huishouding of 
stalling plegen voor te komen. 

2. Eikschillen, teenschillen, hoepelmaken en 
werkzaamheden in lok'l.len, waar vlas gebraakt 
of gezwingeld wordt, zijn arbeid in den zin 
dezer wet. 

2. 1. Onder fabrieken en werkpla'l.tsen vet·-
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sta.at deze wet alle zoowel open als· besloten 
ruimten, waar in of voor eenige onderneming 
pleegt gewerkt te worden aan het vervaardigen, 
veranderen, herstellen, versieren, afwerken 
of op andere wijze tot verkoop of gebruik ge
schikt maken van voorwerpen of stoffen, of 
waar in of voor eenige onderneming voorwbrpen 
of stoffen eene daartoe strekkende bewerking 
plegen te ondergaan. 

2. Keukens en soortgelijke inrichtingen, 
waar sp(jzf'n en dranken voor onmiddellijk ver
bruik bereid worden. benevens apotheken. zijn 
hieronder niet begrepen. 

3. Onder fabrieken en werkplaatsen verstaat 
deze wet mede elcctrische "entraalstations en 
electrische onderstations, voor zoover aldaar 1 

in of voor eenige onderneming electrische ener
gie wordt opgeweld, getransformeerd 01 be
waard. 

3. Deze wet verot<tat onder : 
a. jeugdige personen · pt::rsonen beneden ze

ventien jaar; 
b. vrouwen : vrouwelijke personen van zeven

tien jas.r of ouder. 

§ 2. Van den arbeid van jeugdige personen 
en van '11r011wcn.. 

4. Een kind beneden dertien jaar, of nog 
leerplichtig, mag geen arbeid verrichten. 

5. 1. Bij algemeenen maatregel van be8tunr 
wordt voorgeschreven, dat bepaalde soorten 
van arbeid of arbeid onder bepaalde omstan
digheden door personen beneden achttien jaar 
en, in fabrieken en werkplaatsen, door vrou
welijke personen van achttien jaar of ouder, 
op grond van gevaar voor de gezondheid, de 
zedelijkheid of hat leven, niet mogen worden 
verricht of slechts mogen worden verricht 
onder de bij dien algemeenen maatregel gestelde 
voorwaarden. 

2. Een voorschrift, als bedoeld in het eerste 
lid. kan tot personen beneden achttien jaar, 
tot vrouwelijke personen van achttien jaar of 
onder of tot een gedeelte dier groepen van per
sonen worden beperkt. 

6. 1. Een jeugdig persoon en eene vrouw 
mogen in fabrieken en werkplaatsen : 

a. niet langer arbeid verrichten dan tien 
uur per dag én acht en vijftig uur per week; 

b. geen arbeid verrichten tusschen 7 uur des 
namiddags en 6 uur des voormiddags. 

2. Eene vrouwelijke persoon, die gehm~d is, 
of die, ongehuwd zijnde, eene hufahouding te 
verzorgen heeft en van dit laatste aan het hoofd 
of den bestuurd er der onderneming heeft 
kennis gegeven, mag de~ Za:terdags in fabrieken 
en werkplaatsen geen arbeid verrichten na 

1 uur des na.middags, behoudens in de gevallen , 
bij algemeenen maatregel van bestuur genoemd. 

3. Bij algemeenen maatregel van bestuur kan 
voor alle of voor sommige bedrijven worden 
bepaald, dat een jeugdig persoon en eene 
vrouw des Zaterdags in 'fabrieken en werk
plaatsen geen arbeid _mogen verrichten na des 
namiddags 1 uur. 

4. Rusttijden van minder dan een half um 
worden geacht tijden te zijn, gedurende welke 
arbeid wordt verricht, behoudens wanneer 
ingevolge het tweede of het vierde lid van ar
tikel 7 dan wel bij eene krachtens deze wet 
opgelegde voorwaarde het geven van een rust
tijd van minder dan een half uur i,, voorge
schreven. 

5. Een jeugdig persoon en eene vrouw, die 
arbeid plegen te verrichten in eene fabriek of 
werkplaats, mogen geen arbeid verrichten bui
ten die fabriek of werkplaats op andere uren 
dan waarop• zij ingevolge het eerste lid van dit 
artikel arbeid in fabrieken en werkplaatsen 
zouden mogen verrichten. 

6. Door Onzen Minister, met de uitvoering 
van deze wet belast, kan, in het belii.ng eener 
betere regeling van den arbeidstijd, voor eene 
bepaalde onderneming en voor een door hem 
bepaalden tijd, echter niet langer dan tot 
1915, voorwaardelijk worden vergund, dat in 
of voor die onderneming een jeugdig persoon 
en eene vrouw ten hoogste tien en een half 
uur per dag, doch niet meer dan acht en vijftig 
uur per week, arbeid verrichten. 

7. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kan, voor alle of voor sommige gemeenten, 
onder de in dien maatregel gestelde voorwaar
den worden toegestaan : 

a. dat in fabrieken en werkplaat,sen jeugdige 
personen van veertien jaar of ouder en, on
verminderd het bepaalde bij het tweede id. 
vrouwen tusschen 7 uur des namiddags en 6 
uur des voormiddags nrbeid in of voor bepaalde 
bedrijven, bepaalde soorten van arbeid of arbeid 
onder bepaalde omstandigheden verrichten, mits 
zij niet langer arbeid verrichten dan acht en 
vijftig uur per week en niet langer dan tien uur 
per dag of, krachtens vergunning van Onzen 
Minister, met de uitvoering van deze wet belast, 
niet langer dan tien en een half u u l' per dag ; 

b. dat vrouwen haring speten gedurende 
het tijdvak : 

van 1 October tot 15 Maart tot uitorlijk 
12 uur des nachts en 

van 15 Maart tot 1 Juni tot uiterlijk 2 uur 
des nachts, 
met dien verstande, dat het aantal uren, ge
durende welke die arbeid wordt verricht, niet 
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meer dan acht per dag bedrage. De arbeid 
tusschen middernacht en 2 uur des nachts 
wordt geacht op den voorafgaanden dag te 
zijn verricht. 

later mag eindigen, dan ingevolge het bepaalde 
bij het eerste lid of krachtens het zesde lid of 

: het zevende lid onder a van dit artikel is ge
oorloofd. 

ll. Van eene machtiging, als bedoeid in het 
voorgaande lid, mag op niet meer dan twee 

, dagen achtereen worden gebruik gemaakt. 

8. Indien in eene onderneming een bedrijf ' 
wordt uitgeoefend, waarin op bepaalde tijden 
van het jaar eene opeenhooping van werk 
pleegt voor te komen, of indien in eene onder
neming zich bijzondere omstand.ighcden voor
doen, kan door het districtshoofd der ar beids
inspectie schriftelijk en voorwaardelijk of on
voorwaardelijk worden vergund, dat alle in 
of voor zoodanige onderneming werkzame 
jeugdige personen en vrouwen of een gedeelte 
van hen arbeid verrichten in afwijking van bet 
bepaalde bij hel eerste en he(tweede of krach
tens het derde en IJ,et zesde lid. Bij het ver
leenen der vergunning wordt door het districts
hoofd in acht genomen, dat niet langer arbeid 
mag worden verricht dan twaalf uur per dag en 
zes en zestig uur in zeven achtereenvolgende 
dagen. 

9. Het districtshoofd behoeft eene voor 
ieder geval aan te vragen machtiging van 
Onzen Minister, met de uitvoering van deze 
wet belast, voor het verleenen van eene ver
gunning, als in het voorgaande lid bedoeld, 
voor langer dan zes dàgen of al vorens sedert 
het eindigen van eene voorgaande, voor de
zelfde personen geldende, vergunning ten minste 
acht dagen zijn verloopen. 

10. Voor eene onderneming, waarin spoed
eischende gevallen plegen voor te komen, die 
het tijdig aanvragen en verkrijgen eener ver
gunning, als in het achtste lid bedoeld, onmo
gelijk maken, kan door of namens Onzen Mi
nister, met de uitvoering van deze wet belast, 
voorwaardelijk of onvoorwaardelijk worden 
toegestaan, dat in zoodanige gevallen zonder 
eene bijzondere vergunning van het districts
hoofd der arbeidsinspectie alle in of voor de 
onderneming werkzame jeugdige personen en 
vrouwen of een gedeelte van hen arbeid ver
vichten in afwijking van het bepaalde bij het 
eerste en het tweede of krachtens het derde en 
het zesde lid. Bij het verleenen eener zoo
danige machtiging, die voor den tijd van <'én 
jaar na hare dagteekening wordt gegeven en 
waarvan binnen dien termijn slechts mag ,vor
den gebruik gemaakt op ,ier en twintig dagen 
of zooveel minder als de machtiging bepaalt, 
wordt in acht genomen : 

a. dat niet langer arbeid mag worden ver
richt dan -elf uur per dag en zes en zestig uur 
in zeven achtereenvolgende dagen ; 

b. dat de arbeid niet meer dan één uur vroe
ger mag aanvangen of niet meer dan één uur 

Voordat van de vergunning wordt gebru ik 
gemaakt, moet daarvan door het hoofd of den 
bestuurder van de onderneming eene schrifte
lijke, gedagteekende en door hem ondertee
kende mededeeling worden gedaan aan de.n 
burgemeester en aan het districtshoofd der 
a,rbeidsinspectie, in den vorm, vastgesteld door 
Onzen Minister, met de uitvoering van deze wet 
belast. 

12. Eene machtiging, alb bedoeld in het 
tiende lid, kan door Onzen voornoemden .Mi 
nister tusschentijds worden ingetrokken, wan
neer het hoofd of de bestuurder dan wel één der 
hoofden of bestuurders van de onderneming, 
waarvoor de vergunning geldt, of een lid van 
het opzichthoudend personeel onherroepelijk 
is veroordeeld wegens overtreding van een0 
bepaling dezer wet. Met eene onherroepelijke 
veroordeeling wordt gelijk gesteld eene ver
oordeeling tot geldboete, wanneer die boete 
vrijwillig is betaald. 

Vl. Van eene vergunning, als bedoeld in het 
achtste, en van eene machtiging, als bedoeld in 
het tiende lid van dit artikel, mag slechts worden 
gebruik gemaakt zoolang de acte dier vergun
ning of een in den door Onzen Minister bepaal
den vorm vervat oewijs van die macht iging 
wordt opgehangen gehouden naast de ar
beidslijst. 

14. Indien, ingevolge het zevende lid onder a, 
het achtste lid of het tiende lid van dit artikel, 
afwijkingen worden toegestaan van het be
paalde in het eerste of het tweede dan wel 
krachtens het derde of het zesde lid, wordt in 
acht genomen, dat de arbeid in fabrieken en 
werkplaatsen van een jeugdig persoon of eene 
vrouw op twee achtereenvolgende dagen m·oet 
worden afgewisseld door eene nachtrust van ten 
minste elf uur ~chtereen, waarin de tijd tus
schen 10 uur des namiddags en 5 uur des voor 
middags is begrepen. 

7 . 1. D e arbeidstijd van een jeugdig p0r
soon en van eene vrouw moet op elken dag. 
waarop zij meer dan zes uur arbeid verrichten 
in fabrieken en werkplaatsen, worden afge
wisseld door een rusttijd : 

a. van ten minste één uur voor hen, wier ar
beidstijd eindigt te 6 uur des namiddags of 

1 vroeger; 
b. van t,en minste anderhalf uur voor hen, 
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wier a rbeidst.jjd later dan te 6 uur des namid
dags eindigt. 

2. On verminderd het bepaalde in het eerste 
Jid , moet in eene onderneming, ten aanzien van 
in of voor die onderneming in fabrieken en 
werkplaatsen werkza me jeugdige p ersonen en 

. vrouwen, worden nageleefd hetgeen door het 
districtshoofd der arbeidsinspectie voor die 
onderneming is voorgeschreven omtrent: 

rt. het verleenen van een rusttijd van ten 
hoogste een half uur, buiten dien, bedoeld in 
het eerste lid ; 

b. de uren van den dag, waartusschen de 
in het eerste lid of d e in het tweede lid onder a 

bedoelde rusttijd moet worden gegeven. 
3. Tegen Pen voorschrift, ingevolge het voor

gaande lid door het districtshoofd gegeven, 
kan het hoofd of de bestuurder der onderneming 1 

binnen acht dagen na de dagteekening in beroep 
komen bij Onzen Minister, met de uitvoering 
van deze wet belast. Diens besliss ing wordt 
met redenen omkleed . 

4. Wordt in beroep het voorschrift gewijzigd, 
dan treedt het in beroep gegeven voorschrift in 
de plaats van dat, waartegen beroep is ingesteld. 

5. Voor het hoofd of den bestuurder vloeit 
geene verplichting voort uit een voorschrift, 
zoolang daartegen beroep ka n worden ingesteld 
en zoolang omtrent een ingesteld beroep niet 
is beslist. 

ö. Jeugdige personen en vrouwen mogen ge
durende de in dit artikel bedoelde rusttij den 
niet verblij ven op eene besloten plaA.ts, waar 
alsdan de bedrijfarbeid wordt verricht. 

ï. Door of namens Onzen Minister, met de 
uitvoering van deze wet belast, kan voor eene 
bepaalde ond erneming, doch niet dan voor 

een bepaalden tijd, vergunning worden ver
leend om af te wijken van het eerste en het zesde 
lid van dit a rtikel, onder zoodanige voorwaar 
den a ls noodig blijken en met dien verstande, 
dn.t het aantal uren, gedurende welke arbeid 
wordt verricht, niet grooter warde dan inge
volge artikel 6 is geoorloofd. 

arbeid te verrichten in het etmaal, door hun 
kerkgenootschap als wekel.ijksche rustdag aan
genomen, indien zij aan h et hoofd of den be
stuurder van d e onderneming daa.rtoe hun ver
langen hebben t e kennen gegeven, waarvan 
achter hun naam in het arbeidsregister melding 
moet worden gemaakt. 

3. Waar in eene fabriek of werkplaats de 
arbeid van een jeugdig persoon van het man
nelijk geslA.cht onontbeerlijk mocht zijn tot 
herstel of reiniging van een aldaar in gebruik 
zijnden st,oomketel, kan het districtshoofd der 
arbeidsinspectie daartoe schriftelijk en al of 
niet onder voorwaarden vergunning verleenen 
voor een bepaalden Zondag. 

4. Een jeugdig persoon en' eene vrouw. die 
arbeid plegen t e verrichten in eene fabriek of 
werkplaats, mogen in of ·voor dezelfde onder
neming op Zondag of in het etmaal, dat inge-
volge het tweede lid van dit artikel daarvoor 
in de plaats t reedt, geen arbeid verrichten 
buiten die fabriek of werkplaats. 

9. Eene vrouwelijke persoon mag in fabrie
ken en werkplaatsen geen arbeid vu richten 
binnen vier weken na hare bevalling en, ind ien 
zij gehuwd is, voordat ingevolge a rtikel 12 de 
datum harer bevalling op de arbeidskaa rt is 
aangeteekend. 

10. Wanneer een jeugdig persoon of eene 
vrouw aangetroffen wordt op eene besloten 
plaat s, waar arbeid ,~01dt verricht of pleegt 
t,e worden verricht en die niet tevens een woon
vertrek is, en wanneer een jeugdig persoon aan
getroffen wordt aan boord van een vaartuig, 
dat niet beatemd is tot het vervoer van reizigers 
en aan boord waarvan die persoon niet woont, 
wordt die geacht, aldaar zelf arbeid te verrich
ten, tenzij het tegendeel blij kt. 

11. Het hoofd of de bestuurder van eene 
onderneming is verplicht de jeugdige per
sonen, d ie in of voor zijne onderneming in fa
brieken of werkplaatsen arbeid . verrichten, in 
de gelegenheid te st ellen, des na.middags na 
5 uur de lessen te volgen in inrichtingen voor 
godsdienst-, voortgezet-, herhalings- of vak
onderwij s. Door Onzen Minister, met de uit-

8 . l. Een jeugdig p ersoon en eene vrouw 
mogen in fabrieken en -.verkpl~atsen op Zondag 
geen arbeid verrichten. Dit verbod is niet 
van toepassing op den bif a lgemeenen maat
regel van be tuur met name genoemden arbeid 
van vrouwen in boter- en kaasfabrieken, voor 
20over daarbij de voorwaarden worden in acht 
genomen, voor alle of voor sommige gemeenten 
bij den algemeenenmaatregel van bestuurgesteld. 

1 voering van deze wet belast, kan voor eene 
bepaalde onderneming en voor een door hem 
bepaalden tijd voorwaardelijk of onvoorwaar
delijk geheele of gedeeltelijke ontheffing van 
deze verplichting worden verleend_ 

2. Voor p ersonen, behoorende tot een kerk
genoot schap, dat d en " ekelijkschen rustdag 
niet op Zondag viert. treedt in de plaats van 
dit Yerbod d!tt,, om in fabrieken en werkplaA.tRen 

12. 1. Het hoofd of d e bestuurder van eene 
onderneming is verplicht te zorgen, dat m of 
voor zijne onderneming in fabrieken en werk
plaatsen: 

a. door een jeugdig persoon of door eene 
irehuwde vrouw geen arbeid wordt verricht, 
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b. door een persoon van zeventien jaar, 
niet zijnde eene gehuwde vrouw, geen arbeid 
wordt verricht, die ingevolge artikel 5 slechts 
onder voorwaarden, bij algemeenen maatregel 
van bestuur gesteld, voor dien persoon is toe
gestaan , 

merkt door of vanwege d('n lmrge:neester tier 
gemeente, waar de bevalling plaats had. 

6 De burgemce•ter hondt op eene door 
Onzen Minister, met de; uitvouing van de;,;e wet 
belast, te bepalen wijze, aanteekening van de 
arbeidskaa.rten, welke door of Yanwege hem 
zijn afgegeven, abmecle van die, welke door 
of vanwege hem zijn mede-onderteekend. 

7. Voor kinderen beneden twaalf jaar of 
nog leerplichtig worden gcene arbeidsku 11.rten 
afgegeven. 

8. Voor een tweede of verder exemplaar vau 

een en ander tenzij hij in het, bezit is van 
eene dien persoon of die vrouw betretiende ar
beidskaart, welke voldoet aan de in dit artikel 
gegeven voorschriften. Hij is verplicht te 
zorgen, dat de arbeidskaarten op aanvrage on
verwijld ter inzage worden verstrekt aan cl e bij 
artikel 23 bedoelde ambtenaren, en dat op de 
kaarten, zoolang zij in zijn bezit zijn, geene 
aanteekeningen of merkteekens worden ge
plaatst. 

, eene arbeidskaart of va,n een duplic!iat , 11, ls 
be<loeld in het tweede lid, wordt ten baLe van 
de gemeentekas een bedrag van vijf een· J be 
taald. 

2. Onverminderd het bepaalde in het Yoor
·gaande lid, kan het districtshoofd der arbeidsin
spectie voor bepaalde ondernemingen voor
schrijven. dat een jengdig persoon, een pe1;soon 
van zeventien ja11,r of eene gehuwde vrou}, bij 
den arbeid in fabrieken en werkplaatsen in of 
voor die ondernemingen een duplicaat bij zich 
draagt van de in het voorgaande lid bedoelde 
arbeidskaart. Dat duplicaat, moet op aan
vrage onverwijld ter inzage worden verstrekt 
aan de bij artikel 23 bedoelde ambtenaren. 

3. De arbeidskaart vermeldt den naam, de 
voornamen, den dag en de plaats van geboorte 
van den persoon, wien zij betreft. Is deze een 
jeugdig persoon of een persoon van zeventien 
jaar. dan vermeldt de arbeidskaart mede den 
naam en de woonplaats van het hoofd van het 
gezin, bij wien, of van het hoofd van het ge
sticht, waarin die persoon inwoont. Betrdt de 
arbeidskaart eene gehuwde vrouwelijke per
soon, clan yermeldt de kaart in plaats van de 
in de voorgaande zinsnede bedoelde opgaven, 
hare woonplaats, den dag en de plaats van haar 
huwelijk en den naam van haren echtgenoot, 
alsmede de data harer bevallingen. 

4. Het model der arbeidskaart wordt vastge
steld door Onzen Minister, met de uitvoering 
van deze wet belast. 'J:en behoeve van ver
schillende groepen van personen, voor wie 
eene arbeidskaart is voorgeschreven, kunnen 
verschillende modellen worden vastgesteld. 

5. De arbeidskaart wordt ondcrteekend en 
afgegeven door of vanwege den burgemeester 
der gemeente, binnen welke de persoon woont, 
op wien de arbeidskaart betrekking heeft. 
Indien deze persoon binnen eene a ndere ge 
meente arbeid verricht, wordt de kaart mede
onderteekend door of vanwege den burge
meester van die gemeente. De datum van 
bevalling eener gehuwde vrouwelijke persoon , 
wordt op haar kaart aaugeteekend en gewaar-

9. De arbeidskaarten, de daarvoor noodige 
inlichtingen en uittreksel~ uit de registers van 
den burgerlijken stand en van het bevolkings
regisfor, alsmede de st,ukken of inlichtingen, 
waaruit kan bljjken, of een persoon nog leer
plicht,ig is, worden kosteloos verstrekt,. 

10. Bij het eindigen van de arbeidsbetrekking 
tusschen het hoofd of den bestuurde.r van eene 
ondorneming en den persoon, ten aanzien van 
wien hij eene arbeidskaart in zijn bezit beeft, 
zorgt hij , dat de arbeidskaart onverwij ld /\an 
dezen wordt afgegeven. 

13. 1. Het hoofd of de bestuurder van eene 
onderneming, ,vaarin of waarvoor in fabr ieken 
of werkplaatsen arbeid wordt verricht door één 
of meer jeugdige personen, door é6n üf meer 
vrouwen of wel door meer clan 9 mannelijke 
personen van 17 jaar of ouder, is verp licht t" 
zorgen: 

r.. dat in zijne fabriek of werkplaats, op eene 
plaats. waar niet uitsluitend door hem zelven 
arbeid pleegt te worden verricht, eene ge<lag
teekende en door hem onderteekende arbeidA
lijst, welke voldoet aan de in dit artikel gegeven 
voorschriften, wordt opgehangen en opgehan
gen blijft, zoodanig dat daarvan gemakkelijk 
kan worden kennis genomen ; 

b. dat in zijne fabriek of werkplaats een ar
beidsregister aanwezig is, dat voldoet aan de 
in dit artikel gegeven voorschriften. 

2. De arbeidslijst vermeldt omtrent alle in 
of voor de onderneming in de fabriek of werk
plaats werkzame personen het uur van aan
vang en dat van einde van den dagelijkschen 
werkt.ijd, alsmede van iederen daartusschen 
gelegen rusttijd, en voorts het etmaal, voor 
wekelijkschen rustdag bestemd. De l\j st ver
meldt mede de standplaats v;.,n het districts
hoofd der arbeidsinspectie. 

3. Indien de dagelijksche werktijd of de 
daartusschen gelegen rusttijden niet voor alle 
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personen, niet voor alle werkdagen of niet voor 
elke week gelijkelijk zijn geregeld, moeten die 
-verschillende regelingen op de arbeidslijst af
,.onderlijk worden vermeld. 

4. De arbeidslijst mag geene regeling be
"atten, anders dan inderdaad pleegt te worden 
gevolgd. 

/5. Een jengdig persoon en eene vrouw mogen 
in eene fabriek of werkplaats in of voor eene 
onderneming, waar eene hem of haar betreffende 
arbeidslijst geldt, geen arbeid verrichten tus
schen het voor hem of haar op de lijst vermelde 
uur van einde en dat van aanvang van den 
dagelijkschen werktijd, en evenmin gedurende 1 

de rusttijden, voor hem of haar op de lij t ver
meld ; een en ander voorzoover niet uit een ge
!!Chrift, dat op grond van een bij of krachtens 
deze wet gegeven voorschrift naast de arbeids
lijst is opgehangen, b~jkt, dat tusschen die 
uen of gedurende die rusttijden door hem of 
haar arbeid mag worden verricht. 

6. Door anderen dan jeugdige personen en 
nouwen mag arbeid worden verricht in afwij
king van de regeling, voor hen op dearbeidslijst 
Yermeld. Het hoofd of de bestuurder van de 
onderneming is verplicht te zorgen, dat van 
deze afwijkingen wordt boek gehouden en 
daarvan aan het districtshoofd der arbeidsin
spectie wordt mededeeling gedaan, en wel tel
kenmale na drie maanden of na zoodanigen 
korteren termijn, als het districtshoofd heeft 
Yoorgeschreven. 

7. De arbeidslijst treedt in werking op den 
daarop bepaalden dag of, is zoodanige dag op 
de lijst niet bepaald, op den dag waarop zij is 
gedateerd. Zij geldt onveranderd tot zij door 
eene andere lijst is vervangen. Door het in 
werking treden van eene arbeidslijst wordt eene 
noegere arbeidslijet geacht te zijn vervallen. 

waarop het voorgaande lid niet van toepassing 
is, voor een bepaalden tijd en voorwaardelijk 
of onvoorwaardelijk geheel of }en deele vrij
stelling worden verleend van het bepaalde bij 
het tweede en het derde lid van dit artikel. 

ll. Het arbeidsregister vermeldt de namen 
en de voornamen van alle personen, in eene 
fabriek of werkplaats werkzaam, benevens 
voor ieder hunner de regeling, op de arbeids
lijst te zijnen of te haren aanzien vermeld. Het 
register bevat de in het tweede lid van artikel 8 
bedoelde aanteekening betreffende de per-
sonen, door wie aan het hoofd of den bestuurder 
der onderneming het verlangen is te kennen 
gegeven, dat voor hen niet de Zondag als weke-
ljjksche rustdag zal gelden. 

12. Het hoofd of de bestuurder, in het eerste 
lid bedoeld, is verplicht te zorgen : 

a. dat in elke door het districtshoofd der 
arbeidsinspectie aangewezen ruimte, waar in 
of· voor z(jne onderneming arbeid wordt ver
richt in fabrieken of werkplaatsen, een afschrift 
van of een uittreksel uit de arbeidslijst wordt 
opgehangen en opgehangen blijft zoodanig, dat 
daarvan gemakkelijk kan worden kennis ge
nomen ; 

b. dat het arbeidsregister op aanvrage on 
verwijld ter inzage wordt verstrekt aan de bij 
artikel 23 bedoelde ambtenaren; 

c. dat aan de bij artikel 17 bedoelde am b
tenaren gelegenheid wordt gegeven om op de 
arbeidslijst en de afschriften van en de uit
treksels uit die lijst en in het arbeidsregister 
de door hen wenschelijk geachte aanteekeningen 
te stellen, betrekking hebbende op de naleving 
van eenige we.t. waarvan het toezicht op de 
naleving aan de arbeidi;inspectie is opgedragen; 

d. d11t de ond(;r c bedoelde aanteekeDingen 
niet onleesbaar worden gemaakt, daaraan niets 
wordt toegevoegd en daarin geene veranderin
gen worden aangebracht door anderen dan de 
onder c bedoelde ambtenaren. 

8. Het hoofd of de bestuurder van eene 
enderneming zendt vóór of op den dag, waarop 
de arbeidslijst in werking treedt, een afschrift 
Tan de lijst aan het districtshoofd der arbeids
inspectie. Het di~trictshoofd zendt maande
lijks een overzicht van de bij hem ingekomen 
arbeidslijsten uit eene gemeente aan den bur
gemeester van die gemeente. 

13. Door Onzen Minister, met de uitvoering 
van deze wet belast, kan, voor alle of voor 

1 sommige o ndernemingen, worden vastgesteld. 
in welken vorm aan de bepalingen van dit arti

' kel moet zijn of worden voldaan. 
9. Bij algemeenen maatregel van bestuur 

kan, onder de bij dien maatregel gestelde voor· 
waarden, voor bepaalde bedrijven geheel of 
ien deele vrijstelling worden verleend van het 
bepaalde bij het tweede en het derde lid van 
dit artikel. 

10. Door of namens Onzen Minister, met de 
uitvoering van deze wet belast, kan aan het 
hoofd of den bestuurder van eenige onder
neming. waarin een bedrijf wordt uitgeoefend, 

14. Het hoofd of de bestuurder van eene 
onderneming is verplicht te zorgen, dat wordt 
voldaan aan een voorschrift van het districts
hoofd der arbeidsinspectie om naast de ar
beidslijst op te hangen en opgehangen te houden 
de door of namens dat districtshoofd schrifte
lijk, gedagteekend en onderteekend verstrekte 
mededeeli'lgen, betrekking hebbende op de na
leving van eenige wet, waarvan het toezicht 
op de naleving aan de arbeidsinspectie is op-
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gedragen. Hij is verplicht te zorgen, dat 
wordt voldRan aan een voorschrift van het 
districtshoofd om zoodanige mededeelingen 
tevens op te hangen en opgehangen te houden 
naast alle of sommige afschriften van of uit
treksels uit de arbeidslijst, in het twaalfde 
lid onder a bedoeld. 

14. 1. Het is verboden arbeid, strijdig met 
het bij of krachtens deze wet bepaalde, te doen 
verrichten, alsmede om - voor zooveel dit 
niet door of namens Onzen Minister, met de 
uitvoering van deze wet belast, is vergund -
gedurende de in artikel 7 bedoelde rusttij<1en 
jeu6dige personen en vrouwen te doen ver
blijven op eene besloten plaats, waar alsdan 
de bedrijfsarbeid wordt yerricht . 

2. Het hoofd of de hcJtuurder van eene on
derneming is verplicht te zorgen, dat in eene 
open of be"loten ruimte, die bij hem in gebrnik 
is of waarover hij de beschikking heeft. geen 
arbeid wordt verricht in strijd met het bij of 
krachtens deze "et bepaalde, alsmede dat in 
eene besloten ruimte, die bij hem in gebruik 
is of "aarover hij de bes,·hikking heeft, het 
bepaalde ic het zesde lid van artikel 7 wordt 
nageleefd, voorzooveel niet van die bepaling door 
of namens Onzen Minister afwijking is ver
gund. 

3. De in het voorgaande lid bedoelde ver
plichting van het hoofd of den bestuurder geldt 
niet t ~n aanzien van personen, die geen deel 
nemen aan den bedrijfsarbeid, indien die per
sonen hetzij zelf hoofd of bestuurder zijn van 
eene andere onderneming hetz\j in dienst zijn 
van zoodanig hoofd of zoodanigen bestuurder. 

15. GelijkE' verplichting als door artikel 6, 
llde lid, 2den volzin ; artikel 11 ; artikel 12, 
l ste lid; artikel la, lste lid, 6de lid, 2den vol
zin, 8ste lid, lsten volzin, 12de en 14de lid; 
artikel 14, 2de lid, en artikel 19, 2de lid, op 
het hoofd of den bestuurder is gelegd, rust op 
het opzichthoudend perA0110el, voorzoover het 
door hem met de zorg voor de naleving van die 
bepalingen is belast. 

16. Aan de verplichting van het hoofd of den 
bestuurder en van het opzichthoudend perso
neel wordt geacht te zijn voldaan, wanneer 
zij aantoonen. dat door hen de noodige bevelen 
zijn gegeven, de noodige middelen zijn ver
schaft en het redelijkerwijze te vorderen toe
zicht ia gehouden, om de naleving te verzekeren 
van de bepalingen, voor welker naleving zij 
verplicht waren te zorgen. 

§ 3. Toezicht. 

17. 1. Er is eene arbeidsinspectie. 
2. Tim behoeve van den dienst• dor arbeids-

inspectie wordt het Rijk door Ons verdeeld in 
districten. 

3. De ambtenaren der arbeidsinspeetie zijn 
behalve met de taak, hun bij andere wetten 
opgedragen, belast met de handhaving van 
deze wet en met de medewerking aan de uit
voering ervau. Zij zijn werkzaam onder de 
bevelen van Onzen Minister, met de uitvoering 
van deze wet belast, en worden door Ons be
noemd, geschorst en ontslagen. 

4.. Hun werkkring en bevoegdheden worden 
geregeld 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. 

5. De instructiën voor de ambtenaren der 
arbeidsinspectie worden door Ons vastgesteld. 

6. Jaarlijks wordt een verslag van de \\erk
zaamheden der arbeidsinspectie aan de Staten
Generaal overgelegd. 

18. L Aan de ambtenaren, bedoeld in het 
vorige artikel, worden toegevoegd de ambte
naren en bedienden, die zij ..-·oor de uitoefening 
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 ontslagen. 

2. Hunne instrnctiën worden vastgesteld 
door Onren voornoemden Minister. 

19. 1. . Het hoofd of de bestuurder van eene 
onderneming en de da9,rin werkzame personen 
zijn verplicht, aan de bevoegde ambtenaren de 
verlangde inlichtingen te geven omtrent zaken 
en feiten, de naleving van deze wet betreffende; 

2. Het hoofd of de bestunrder is verplicht 
op aanvrage van het districtshoofd der arbeids
inspectie hem in het belang van de ven•ulling 
van de bij artikel 17 omschreven taak in de 
gelegenheid te stellen en hulp te verleenen om 
monsters te nemen van stoffen of voorwerpen, 
welke in de onderneming ontstaan, worden ver
werkt, vervaardigd, bereid of ten behoeve va11 
de onderneming worden gebruikt. 

3. Op verzoek van het hoofd of den bestuur
der stelt het districtshoofd hem gelijktijdig een 
gelijk monster ter hand, dat door dat districts
hoofd in tegenwoordigheid van het hoofd of 
den bestuurder behoorlijk is ingepakt en ver
zegeld. 

20. Het is aan de in artikel 1 7 bedoelde 
ambtenaren verboden, middellijk of onmiddellijk 
deel te nemen aan ondernemingen, waarvoor 
bepalingen gelden, welker handhavü1g aan hen 
is opgedragen of tot welker uitvoering zij 
rrröeten medewerken. 

21. 1. leder geneeskundige is verplicht aan 
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Onzen Minister, met de uitvoering van deze 
wet belast. of aan een door dien l'l'Iinister aan
gewezen ambtenear, schriftelijk aangifte te 
doen van de aan zijne behandeling onderworpen 
gevallen van bepaalde, bij algemeenen maat
regel van bestuur aangewezen, ziekten. De 
algemeene maatregel kan, ten aanzien van alle 
of som mige dier ziekten, de verplich ting tot 
aangifte beperken tot die gevallen, waarin de 
patient in bepaalde, bij den algemeenen maat
regel genoemde, bedrijven werkzaam is of 
binnen zekeren termijn vóór den aanvang der 
geneeskundige behandeling werkzaam is geweest. 

2. De algemeene maatregel van bestuur 
regelt nader de wijze, waarop aan de verplich
ting van het voorgaande lid moet worden vol
daan en k,n voor het doen van aangifte eene 
geldelijke vergoeding vaststellen. 

§ 4. Strafbepalingen. 

22. 1. Overtreding van het bepaalde in een 
der artikelen 6, llde lid, 2den volzin ; .Il ; 12, 
lste en l0de lid ; 13, lste lid, 6de lid, 2den 
volzin, 8ste lid, l sten volzin, 12de en 14de lid; 
14; 15; en 1(), l ste en 2de lid, wordt gestra.ft 
met hechtenis van ten hoogste veertien dagen 
of geldboete van ten hoogste vij f en zeventig 
gulden. 

2. Indien tijdens het plegen van het feit nog 
geen twee jaren zijn verloopen sedert eene 
vroegere veroordeeliag van den schuldige we
gens eene overtreding, in het vorige lid be
doeld, onherroepelijk is geworden of de hem 
,-egens zulk eene overtreding opgelegde boete 
is betaald, kan hechtenis van ten hoogste acht 
en twintig dagen of geldboete van ten hoogste 
honderd en vijftig gulden worden opgelegd. 

3. Eene afzonderlijke straf wordt opgelegd 
ten opzichte van elken persoon, met of ten 
aanzien van wien overtreding is gepleegd, en 
voor iederen dag, in den loop waarvan d ie over
treding is gi,pleegd. 

4. Niet strafbaar is h.ij, die arbeid doet ver
richten of die niet zorgt dat geen arbeid wordt 
verricht door een niet-leerplichtig kind van 
twaalf jaar, inctien h.ij aantoont, dat geen voor 
het kind geschikte gelegenheid tot het ont
vangen van onderwijs vóór des namiddags 5 
uur bestaat. Hij wordt geacht dit te hebben 
aangetoond, wanneer blijkt, dat door het hoofd 
eener school, die het kind na het vervullen van 
de leerverplichting verliet, of door den burge
meester der gemeente, waar die school is ge
legen, eene verklaring is afgegeven, inhoudende 
dat voor het kind op die school geen gelegenheid 
meer was verder onderwijs te ontvangen. 

5:. Overtrnding van het bepaalde in artikel 21 

wordt gestraft met geld boete van ten hoogste 
vijftig guld en . Geldboete van ten hoogste 
honderd gulden kan worden opgelegd, indien 
tijdens het plegen van het feit nog geen twee 

1 
jaren zijn verloopen sedert eene vroegere ver
oordeeling van den schuldige wegens gelijke 
overtreding onherroepelij k is geworden of de 
hem wegens zulk eene overtreding opgelegde 
boete is betaald. 

23. L Met het opsporen van de bij artikel 
22 strafbaar gestelde feiten zjjn, behalve de 
bij artikel 8 van het Wetboek van Strafvorde
ring aangewezen personen, belast de mare
chaussee, alle ambtenaren van Rijks- en ge
meentepolitie, alsmede de in artikel 17 bedoelde 
ambtenaren. 

2. Ten aanzien van de inrichtingen, bedoeld 
bij art. 24 der wet van 2 Juni 1875 (Staats
blad n°. 95), zijn uitsluitend met deze taak 
belast de districtshoofden der arbeidsinspectie 
en de door Onzen Minister van Oorlog op 
grond van het tweede lid van genoemd artikel 
24 der wet van 2 Juni 1875 (Staatsblad n°. 95) 
aangewezen ambtenaren en officieren. 

3. Het bepaalde in het eerste lid van dit 
artikel is niet van toepassing op de Rijks
werkplaatsen en -fabrieken. Aldaar wordt 
voor de toepas ing der wet het toezicht ge
regeld door de hoofden der betrokken Depar
tementen van Algemeen Bestuur. 

24. 1. De in het eerste lid van art. 23 be
doelde ambtenaren hebben toegang tot alle 
plaatsen, waar arbeid verricht wordt of pleegt 
verricht te worden of ten aanzien waarvan 
redelijkerwijze vermoed kan worden, dat al
daar arbeid verricht wordt, met uitzondering 
van de Rijks-werkplaatsen en -fabrieken en 
de inrichtingen bedoeld bij art. 24 der wet van 
2 Juni 1875 (Staatsblad n°. 95), waartoe, be
houdens uit anderen hoofde aan anderen toe
komende bevoegclheid, alleen toegang hebben 
de districtshoofden der arbeidsinspectie. 

2. De veld- en boschwachters, de beambten 
der marechaussee, niet zijnde hulpofficier van 
justitie, en de ambtenaren van Rijks- en ge
meentepolitie beneden den rang van inspecteur 
der Rijksveldwacht en van commissaris van 
politie behoeven daartoe, voor zoover hun de 
toegang niet uit anderen hoofde vrijstaat, een 
schriftelijken bijzonderen last van den burge
meester of van den kantonrechter. Aan de 

·in den voorgaanden volzin bedoelde beambten 
der marechaussee en ambtenaren van Rijks
en gemeentepolitie kan, voorzoover hun de toe
gang niet uit anderen hoofde vrijstaat, een alge
meene schriftelijke last worden verstrekt, die, 
behoudens intrekking tusschentjjds, van kracht 
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is voor den tijd van drie maanden. Deze last 
wordt verstrekt aan beambten der marechaus
see en aan ambtenaren van Rijkspolitie door 
den kantonrechter onder goedkeuring van den 
procureur-generaal, fungeerend directeur van 
politie, a'1n die van gemeente-politie door den 
burgemeester onder goedkeuring van den Com
missaris der Koningin. 

3. Wordt aan de bij art. 23 bedoelde ambte
naren de toegang geweigerd, dan verschaffen 
zij zich dien desnoods met inroeping van den 
sterken arm. 

4. In plaatsen, waar arbPid verricht wordt 
of pleegt verricht t,e worden of ten aanzien 
waarvan redelijkerwijze vermoed kan worden, 
dat aldaar arbeid verricht wordt, die tevens 
woningen of alleen door eene woning toeganke
lijk zijn, treden zij tegen den wil van den be
woner niet binnen dan op vertoon van eenen 
schriftelijken bijzonderen last van den burge
meester of van den kantonrechter. Van dit 
binnentreden wordt door hen procPs-verbaal 
opgemaakt en binnen tweemaal vier en t" in tig 
uren aan dengenen, in wiens woning is binn€,n
getreden, in afschrift medegedeeld. 

25. l. De bij .art. 23 bedoelde ambtenaren 
zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen 
hun in plaatsen waar arbeid wordt verricht 
of pleegt verricht te worden omtrent het daar 
uitgeoefend wordend bedrijf is bekend ge
worden, voorzoover deze niet in strijd is met 
de bepalingen dezer of eener andere wet. Zij 
zijn, behoudens tegenover hen, aan wier be
velen zij uit kracht van hun ambt zijn onder
worpen, verplicht tot geheimhouding van de 
namen der personen, door wie aangifte is ge
daan van eene overtreding van het bij of 
krachtens deze wet bepaalde, behoudens 
wanneer deze personen hun uitdrukkelijk 
hebben verklaard, tegen de mededeeling hunner 
namen geen bezwàar te hebben. 

2. Hij die opzettelijk de bij het vorige lid 
opgelegde geheimhouding schendt, wordt ge
straft met gevangenisstraf van t en hoogste zes 
maanden of geldboete van ten hoogste zes
honderd gulden, met of zonder ontzt'ltting van 
het recht om ambten te bekleeden. 

3. Hij, aan wiens schuld schending van die 
geheimhouding te wijten is, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste · drie maanden óf 
geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. 

4. Geene vervolging heeft plaatst dan op 
klachte: 

a. van het hoofd of den bestuurder van de 
onderneming, ter zake van overtreding van het 
bepaalde bij den eersten volzin van het eerste 
lid; 

b. van hem, wiens na1tm i~ medegedeeld, 
ter zake van overtreding van het bepaalde 
bij den tweeden volzin van het eerste lid . 

26. De bij deze wet strafbaar gestelde feiten 
worden beschouwd als overtredingen, beh8lrn 
de feiten, strafbaar gesteld bij het tweede en 
derde lid van art. 25, die als misdrij ven worden 
beschouwd. 

§ 5. Overgangs- en slotbepalingen. 

27. 1. Op arbeid in of voor het schippers
of v isschersbedrjjf, aan boord van vaartuigen 
verricht, zijn niet toepasselijk de ártt. 6, 7, 
8, 10, 11, 12 en 13 en evenmin, voor zooveel 
betreft aan boord wonende kinderen of pupillen 
van den schipper, art. 4. 

2. Op arbeid, verricht in eene fabriek of 
werkplaats in de eigen woning van het hoofd 
of den bestuurder daarvan, die zijn bedrijf 
zonder hulp van anderen dan zijn echtgenoot, 
bloed- of aanverwanten, tot den vierden graad 
ingesloten, en pupillen uitoefent, zijn de artt. 12 
en 13 niet toepasselijk. 

28. Deze" et is niet va,n toepa.ssing op werk
zaamheden: 

u. in ambachtsscholen en vakscholen ; 
b. in mijnen en de bij de exploitatie van 

eene mijn behoorende werken en inrichtingen , 
zoowel onder als boven den grond; 

c. in Rijksopvoedingsgestichten, in gestich
ten, waarin · kinderen worden opgevoed, die 
ter bes'chikking dflr Regeering zijn gesteld, 
in Rijkswerkinrichtingen, in tuchtscholen en 
in gevangenissen ; 

d. verricht door militairen in dienst ; 
e. in of voor eene onderneming door het 

hoofd of den bestuurder van die onderneming 
verricht. 

29. 1. Alle stukken, verzoekschriften en 
beschikkingen, ten gevolge van § 2 van deze 
wet opgemaakt, zijn vrij van het recht van 
zegel en van de formaliteit van registratie en 
worden kosteloos uitgereikt. 

2. De bij art. 12 vermelde kaarten worden 
van 's Rijks wege kosteloos aan de gemeente
besturen verstrekt. 
f ao. Bij een algemeenen maatregel van bestuur, 
vastgesteld ingevolge deze wet, kan worden 
bepaald, dat de maatregel, geheel of .ten deele, 
na den twintigsten dag na de afkondiging zal 
in werking treden. 

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN (ARTIKELEN 

XXVI, XXVII EN XXVIII) DER WET 

VAN DEN 7DEN Of,TOBER 1911 
(Staatsblad n°. 314). 

31. 1. Het bepa.alde bij artikel 3 der Ar-
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beidswet, zooals dit bij deze wet is gewijzigd (1), 
geldt niet voor kinderen, die b\j het in werking 
treden van deze wet twaalf ja.ar oud zijn en 
niet leerplichtig. 

2. H etgeen omtrent jeugdige personen •is 
bepaald bij de Arbeidswet, zooals die bij deze 
wet is gewijzigd, geldt niet voor personen, die 
bij het in werking treden van deze wet zestien 1 

jaar oud zijn. Deze personen, voor zoover zij 
van het vrouwelijk geslacht zijn, worden be
,ichouwd als vrouwen in den zin der gewijzigde 
Arbeidswet. 

3. Bij den algemeenen maatregel van be
stuur, waarbij wordt toegestaan, dat vrouwen 
dee nachts haring speten, kan worden b paald, 
dat speetarbeid met afwijking van het bepaalde 
in het eerste lid van artikel 5 der ArbAidswet, 
zooals dit bij deze wet is gewijzigd (2), mede 
onder de bij dien algemeenen maatregel gestelde 
voorwaarden zal zijn toegelaten voor vrouwe
lijke personen, die bij het in werking treden 
van deze wet zestien jaar oud zijn. 

32. 1. Deze wet treedt in werking op een door 
Ons te bepalen tijdstip, doch niet later dan 14 
Januari 1912. 

2. Echter blijft tot één jaar na het tijdstip ' 
Yan inwerkingtreden dezer wet het tweede lid 
van artikel 5 der Arbeidswet, zooals dat bij 
deze wet is gewijzigd (2), buiten werking en 
wordt tot dien datum in bedoeld artikel ge-
lezen: 

in het eerste lid onder a : in pl'l.ats van : 
.,tien uur per dag en acht en vijftig uur per 
week)' : ,,elf uur per dag" ; 

in het zevende lid onder a- : in plaats van: 
"acht en vijftig uur per week en niet langer 
dan tien uur per dag, of, krachtens vergunning 
van Onzen Minister, met de uitvoering van deze 
wet belast, niet langer dan tien en een half uur 
per dag" : ,,elf uur per dag" ; 

in het achtste lid : in plaats van "zeJ en zestig 
uur,.,: ,,twee en zeventig uur"; 

in het tiende lid: in plaats van : ,,olf uur" : 
. , twaalf uur", en in plaats van : ,, zes en zestig 
uur" : ,,zeventig uur" . 

33. De gewijzigde Arbeidswet zal kunnen 
worden aangehaald onder den titel van "Ar
beidswet 1911". 

Behoort bij Koninklijk besluit van den 20sten 
October 1911 (Staatsblad n°. 3191. 

Mij bekend, 
De J1in . van Lanrlbomv, Nijverheid en Handel, 

, 20 October 1911. BESLUIT, houdende wijziging 
van het Koninklijk besluit van 19 Octo
ber 1896 (Staatsblad n°. 163) tot uitvoe
ring der toomwet, zooa.ls dit in verband 
met het Koninklijk besluit van 25 Juni 
1906 (Staatsblad n°. 135) moet worden ge
lezen. S. 320. 

WIJ WILHELMINA, E •z. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 9 Au
gustus 1911 n°. 2-156 S, Afdeeling ArLcid; 

Overwegende, dat het Koninklijk besluit 
van 19 Octouer 1 96 (Staatsblad n°. 163) tot 
nit ... oering der Stoomwet, zooals dat in ver
band met Ons besluit van 25 Juni 1906 (Staata
blad n°. 135) moet worden gelezen, in afwa.chtinl! 
van eene algemeene herziening, enkele wijzi
gingen van dringenden aard behoeft ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
18 September 1911, n°. 25) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 16 October 1911, n°. 
3015, S, Afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en versta.an: 
Art. I. Het Koninklijk besluit van 19 Oc

tober 1896 (Staatsblad n°. 163) tot uitvoering 
der Stoomwet, zooals dat in verband met Ons 
besluit van 25 Juni 1906 (Staatablad n°. 135) 
moet worden gelezen, ondergaat de volgende 
wijzigingen : 

1 o. Artikel 49 wordt gelezen : 
Om benoembaar te zijn tot ingenieur of tot 

adspirant-ingenieur moet men het na te noemen 
examen hebben afgelegd. Voor de toelating 
tot dit examen moet men in het bezit zijn van 
een diploma C als bedoeld in het, thans ver
vallen, artikel 64 der wet van 2 Mei 1863 
(Staatablaà n°. 50), of wel van een diploma als 
werktuigkundig ingenieur der Technische Hoo
geschool, een leeftijd hebben b<'reikt van 20 jaar 
en lichamelijk geschikt zijn bevonden. 

20. Artikf'l 50 wordt gelezen : 
Het in het voorgaand artikel bedoeld 

examen, af te nemen door eene door Ons t e 
benoemen Commissie, omvat : 

a. kennis van 8toom- en andere werktuigen, 
meer in het bijzonder theoretische en practische 
kennis van stoomketels, stoomtoestellen andere 
dan ketels, zoomede de sterkteberekening van 
ketels en andere stoom toestellen 

(qet. ) A. S. TALMA. b. theoretische en practische kennis .van de 
materialen, waaruit stoomketels en stoomtoe
stellen worden vervaardigd ; 

(1) Artikel 4 van den gewijzigden tekst. 
(2) Artikel 6- van den gewijzigden tekst. 

c. het werktuigkundig teekenen, meer in 
; -het bijzonder het teekenen van swomketels ; 
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cl. kennis der Stoom wet en van de wettelijke 
bepalingen tot uitvoering van <lie wet. 

3°. Artikel 52 wordt gelezen : 
Om benoembaar te zijn tot opzichter moet 

men niet onder zijn dan dertig jaar, lichamelijk 
geschikt zijn bevonden, en ten overstaan van 
eene door den Minister van Landbouw, Nijver
heid en Handel te benoemen Commissie blijken 
hebben gegeven van : 

a. voldoende kennis van de materialen, 
waaruit stoomtoestellen worden vervaardigd ; 

b. algemeene kennis van de verschillende 
soorten van stoomketels, zoomede van de 
meest voorkomende gebreken, welke daarbij 
worden aangetroffen ; 

c. algemeene kennis van het toebehooren der 
stoomketels ; 

d. eenige kennis van stoomtoestellen, andere 
dan ketels; 

e. vaardigheid in het schetsen en in het 
maken van eenvoudige teekeningen, op stoom
ketels en hun toebehooren betrekking hebbende; 

/. kennis der Nederlandsche taal; 
g. voldoende kennis van de Stoomwet en 

van de wettelijke bepalingen tot uitvoering van 
die wet. 

4°. In het eerste lid van artikel 61 wordt 
onder c na " stoomvaten" ingevoegd: ,,{metuit
zonderinl( van verdampers op stoomschepen)" 
en wordt aan het eind de punt vervangen door 
-een kommapunt. Aan dat lid wordt voorts 
toegevoegd : 

cl. verdampers op stoomschepen. 
Aan bedoeld artikel 61 wordt toegevoegd een 

derde lid, luidende : 
Bij de onder cl bedoelde toestellen is het ge

bruik van gegoten ijzeren deksels verboden, 
wanneer deze dubbelwandig zijn en daarin 
11toom wordt toegelaten. 

5°. In het tweede lid van artikel 62 worden 
onder b de woorden " sub c art. 61" vervangen 
door: ,, sub c end van artikel 61 " . 

60. In artikel 64 wordt aan het eind de punt 
vervangen door een kommapunt; aan dat ar
tikel wordt toegevoegd : 

d. de verdampers van: 
1 °. twee veiligheidskleppen ; 
De kleinste waarde voor de middell\jn der 

kleppen wordt berekend volgens de formule : 

•n 52 • ;--w-- In deze formule is : 
' = V cl+ o.62· 

1n = de middellijn in millimeters ; 
w = het verwarmd oppervlak in vierkante 

meter~; 
d = de werkelijke stoomdrukking in kilo

g rammen op den vierk~nten centimeter; 
l 9ll. 

de middellijn mag echter nooit kleiner dan 
50 millimeter zijn ; 

2°. een manometer ; 
30. een waterpeilglas ; 
4°. een spuikraan. 
7°. Artikel 69 onder k wordt gelezen: de af: 

metingen, de wanddikte en den vorm van het 
toestel, zoomede: 

l O• ten aanzien van een toestel, als bedoeld 
sub c van artikel 61, bovendien den inhoud 
eveneens in kubieke decimeters ; 

2°. ten aanzien van een toestel, als bedoeld 
sub d van artikel 61, het verwarmd oppervlak 
in vierkante meters. 

Art. II. De wijzigingen door artikel I ge
bracht in de artikelen 61, 62, 64 en 69 zijn niet 
van toepassing op verdampers, voor welker 
gebruik reeds vóór het in werking treden van 
dit besluit vergunning werd verleend. Zij 
worden op zoodanige verdampers echter van 
toepassing, wanneer de akte van vergunning na 
dat tijdstip door eene andere ·wordt vervangen 
of op naam van een anderen gebruiker wordt 
overgeschreven. 

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 20sten October 1911. 
(get.) W I L H E L M I N A. 

De ,Vfin. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(r;et.) A. 8. TALMA. 

(Uitgeg. 1 Nov. 1911.) 

20 October 1911. BESCHIKKING van den 
Minhter van Landbouw, Nijverheid en 
Handel, tot vaststelling van een letter
teeken , door zee- en kustvisschersvaartui
gen te voeren. 

Oe Minister van Lirndhouw, Nijverheid en 
Handel ; 

Gelet op artikel 7 der Visscherijwet (wet · 
van 6 October 1908, Staaf,9b/ad n°. 31.1), op 
art. 8 van het Koninklijk besluit van 12 Juni 
1911 (Slaaf,9b/ad n°. 144), betreffende de regis
ters voor de zee- eu kustvissehm·svaartuigen 
en het voeren van letterteekens en numme·rs 
door de kustvisschersvaartuigen; 

Heeft goedgevonden : 
te bepalen, dat door de zee- en kustvisschers

vaartuigen, tehuis behoorende te Dordrecht, 
moet worden gevoerd het letterteeken D. D. 

's Graverhage, 20 October 1911: 
Voor den Minister, 

De Secreta,·is-Gene,·nal, (get.) VERSTEEG. 

26 



402 21 OCTOBER 1911. 

21 October 1911. BESLUIT, .tot aanvulling van 
het Zuiderzee-visscherijbesluit S. 321. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen ~1inister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 26 Au
gustus 1911 n°. 5060, Afdeeling Nijverheid; 

Gelet op de Visscherijwet (wet van 6 Octo
ber 1908, Staatsblad n°. 311) en het Zuiderzee
visscherij besluit (Ons besluit van 26 Juni 1911, 
Staatsblad n°. 162); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
3 October 1911 n°. 16) ; 

Gezien het nader rapport Vü,11 Onzen voor
noemden Minister van 19 October 1911, n°. 
6036, Afdeeling Nijverheid ; 

Hebben goedgevondc!t en verstaan : 
Art. 1. Het Zuiderzee-visscherijbesluit wordt 

aangevuld als volgt : 
I. Na artikel 4 wordt ingevoegd het vol

gende nieuwe artikel : 
Art. 4bis. 1. Het is verboden te visschen 

van l Augustus tot 31 Oetober met ku ilnetten, 
op welke wijze ook aangespannen : 

a. in het H oornsche Hop ; 
b. op het Pampus ; 
binnen de door Onzen MinLster vast te stellen 

grenzen. 
2. Onze Minister is bevoegd het in het vorige 

lid bepaalde tijdvak ten hoogste een maand 
vroeger of later te doen ingaan of te doen 
eindigen. 

3. De daaromtrent genomen beschikking en 
die, waarbij de grenzen worden vastgesteld, 
worden ten minste een week vóór zij in werking 
treden in de Staatscourant geplaatst. 

II. In artikel 8, letter a, en artikel 11, 
tweede lid, wordt na "4, eerste lid", ingevoegd : 
,,4bis, eerste lid". 

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 be
sluit, dat in het Staatsblad en gelijktijdig in de 
Staatscoitrant zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 2lsten October 1911. 

(get . ) W I L H E L M I N A. 

De M in. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(gu.) A. s. TALMA. 

(Uitgeg. 26 Oct. 1911.) 

21 October 1911. BESLUIT, houdende beslissing 
dat eene dienstbetrekking, ook indien door 
den benoemde aan de hem opgelegde voor
waarde niet wordt voldaan, voor de toe
passing van art. 9, al. 1, sub d der Burger
lijke Pensioenwet alleen een einde kan 
nemen, indien hem uitdrukkelijk ontslag 
uit zijne betrekking wordt verleend. 

WIJ WILHELMINA. ENZ. 

Beschikkende op de aanvrage om pensioen 
vau J. G. VAN SAN'l'EX, te Rotterdam, laatstelijk 
leeraar aan de 1 c lfoogerc Burgerschool met 
vijfjarigen cursus a Id aar ; 

Gezien het daarover door clen .Pensioenraad 
voor Burgerlijke Ambtenaren uitgebracht ad
vies dd. 25 Febr. 1911. n°. 18; 

Den Raad van State, Afd. voor de geschillen 
van Bestuur, gehoord, advies van 19 Juli 1911, 
n°. 159; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 16 Oct. 1911 , n°. 63, Afd. P. ; 

Overwegende dat de Pensioenraad voor Bur
gerlijke Ambtenaren in zijn bovenvermeld ad
vies Ons in overweging heeft gegeven, den 
belanghebbende. met ingang van 1 Jan. 1911, 
een jaarlijksch pensioen toe te leggen ten be
drage van / 1526, op grond dat de belangheb
bende na l J"an. 1891 in dienst getreden, . bij 
besluit van den Raad der gemeente Rotterdam 
van 10 Nov. 1910, met ingang van 1 Jan. 1911 
eervol is ontslagen ; dat zijn burgerlijke dienst
t ijd van 5 jaren, vereenigd met den overigen. 
volgens art. 9 b der Burgerlijke Pensioenwet 
in aanmerking komenden dienst bij het open
baar en bijzonder lager onderwijs van 4 jaren, 
3 maanden en 14 dagen, en den volgens art. 9 d 
der wet geldigen dienst bij het middelbaar 
onderwijs ,,an 20 jaren, 7 maanden en 16 dagen. 
een tijdvak uitmaakt van 29 jaren en 11 maan
den; dat hij, geboren 1 Aug. 1853, den ouder
dom van 57 jaren heeft vervuld, en uithoofde 
van lichaamsgebreken voor de waarneming van 
zijn ambt ongeschikt is, welke ongeschiktheid 
is bewezen door de verklaring van twee genees
kundigen, door Onzen Minister van Binnen
landsohe Zaken benoemd ; dat de pensioens
grondslag heeft bedragen: van 1 Jan. 1901:5 
tot 1 Jan. 1910 / 3000, van 1 Jan. 1910 tot 
1 Jan. 1911 / 3300, zoodat een zestigste deel 
van de middelsom ad / 3060, bedoeld bij art. G, 
l • lid, der wet bedraagt / 51, weshalve de 
Pensioenraad van oordeel is, dat de belang
hebbende volgens de artt. 3 c en 9 a, b en ,/ 
der wet recht heeft op een pensioen rnn 
/ 1525,75; dat. nadat dit advies aan den be-

l langhebbende was medegedeeld , deze het ver-
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langen heeft te kennen gegeven. dat daarover 
het gevoelen mocht worden ingewonnen van 
de Afd. van den Raad van State voor de Ge
schillen van Bestuur, daarbij aanvoerende, dat 
de Pensioenraad de d iensten door hem aan de 
Hoogere Burgerschool te Zierikzee bewezen niet 
in aanmerking heeft genomen, welke diensten 
geen t ijdelijk karakter hebben ; 

Overwegende dat behoort t e worden uitge
maakt of de d iensten, bewezen door bela ng
hebbende te z i:erilrzee zijn te beschouwen als 
diensten, bewezen als onderwijzer bij eene 
openbare inricht ing van middelbaar onderwijs, 
krachten~ eene vaste aanstelling van een ge
meentebestu ur, een en ander als bedoeld bij 
art. 9, al. 1, sub cl der BurgerEj ke P ensioenwet ; 
· Overwegende dat belanghebbende bij besluit 

dd. 14 J uni 1882, n°. 20, door den Raad der 
gemeente Zierikzee is benoemd tot leeraar in 
de E ngelschc taal en lett erkunde en tevens 
vood oopig is belast met het onderwij s in het 
Fransch, aa n de H oogere Burgerschool, op 
eene ja.arwedde van / 1800, onder voor waarde 
1 °. dat de benoemde nog in 1882 de akte A 
voor het F ransc h zou verwerven en 2°. uiterlijk 
in 1884 de volledige bevoegdheid (akte B) met 
bepaling dat, indien de benoemde aan eene 
dier voorwaarden niet mocht voldoen, de R aad 
op de benoeming zoude knnnen terugkomen, 
terwijl de voorwaardelijke benoeming zou ver
anderen in eene definitieve, zood ra aan beide 
voorwaarden zoude zijn voldaan ; 

dat deze bepa lingen aan de aanstelling het 
karakter eener vaste aanstelling, als bedoeld 
bij art. 9, al. l , sub cl der Burgerlijke Pensioen
wet niet ontnemen ; 

dat toch de dienstbetrekking, ook ind ien door 
den benoemde aan de hem opgelegde voor
waarde niet was voldaan, alleen een einde kon 
nemen indien hem uitdrukkelijk ontslag uit 
zijne betrekking werd verleend, weshalve de 
hierboven gestelde vraag in bevestigenden zin 
moet worden beantwoord en bovenbedoelde 
diensten bij de regeling van het pensioen van 
belanghebbende als diensttijd in aanmerking 
moeten komen ; 

Gezien de bovenbedoelde wet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

aan J . G. VAN SANTEN te R otterclam, laat st e
lijk leeraar aa.n de 1 e H oogere Burgerschool 
met vijfjarigen cursus aldaar, met ingang van 
l Januari 1911 een jaarlij ksch pensioen toe 
te leggen van I 1662. 

Onze 'Minister van F inanciën is belast enz. ; 

(W. v. D. J3. A. ) 

24 October 1911. BESLUIT, tot nadere vast
stelling van buitengewone maatregelen tot 
afwending der Aziatische cholera en tot 
wering harer uitbreiding en gevolgen. 
s. 322. 

W IJ WlLHELM[NA, 1':NZ. 

Ovei;wegende, d,it, on verminderd Ons be
sluit van 10 October 1910 (Staatsblad n°. 300), 
nader buitengewone maatregelen noodzakeEjk 
zijn tot afwending der Aziatische cholera en 
tot werîng har.er uitbreiding en gevolgen ; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Binnenlandsche Zaken, van l!'ina nciën, van 
Wate,·staat en van Landbouw, Nijverheid en 
Handel van 26 Augustus 1911, n°. 6074, af
deeling Volksgezondheid en Ar mwezen, van 
30 August us 1911, n°. 69, a fdeeling Invoer
rechten . van 7 September 1911, n°. 277, afdee
ling Spoorwegen, en· van 9 September 1911, 
n°. 5321, afdeeEng Nijverheid ; 

Gelet op de wet van 20 April 1884 (Staetts 
blad n°. 80), aangevuld door de wet van 20 Juli 
1884 (Staatsblad n°. 164) en gewijzigd bij ar-

- t ikel l!) der wet van 15 April 1886 (Staat.sblad 
n°. 64), en op de wet van 31 December 1906 
(S ta,eitsblad n°. 370) ; 

Den Raad van State gehoord (advies va n 
26 September 1911, n°. 14) ; 

Gelet op het nader rapport van Onze Minis
ters van Binnenlandsche Zaken, van Finan
ciën, van Waterstaat en van Landbouw, Nij 
verheid en Handel van 10 October 1911, n°. 
7478, afdeeling Volksgezondheid en Armwezen. 
van 12 October 1911, n°. 81, afdeeling Invoer
rechten, van 19 October 1911, n°. 256, afdeeling 
Spoor wegen, en van 20 October 1911, n°. 61 55, 
afdeeling Nijverheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen : 

HOOF DSTUK I. 

Al.GEMEENE BEPALINGE N . 

Art. 1. De gemeentebesturen en de burge
meesters, ieder voor zooveel hen aangaat, 
dragen nauwlettend zorg voor eene doeltreffen
de toepassing van de bepalingen der wet van 
4 December 1872 (S taatsblad n°. 134), gewijzigd 
bij de wetten van 3 December 1874 (Staatsblad 
n°. 188), 28 Maart 1877 (S taatsblad n°. 36), 
15 April 1886 (Staatsblacl n°. 64), 8 April 1893 
(Staatsblad n°. 64), 21 Juli 1899 (Staa,sblad n°. 
166) en 21 Juni 1901 (Staatsblad n°. 157). 

Uittreksels uit den tekst dier wet , voor 
zoover de bepa lingen op Aziatische cholera 
toepasselijk zijn, en de herinnering daarvan 

26* 
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aan de ingezetenen van belang moet woL"den 
geacht. benevens uit den tekst van dit besluit 
worden vanwege Onzen Minister van Binnen 
landsche Zaken, zoodra deze dit nood ig acht, 
aan de gemeentebrsturnn verzonden. ten einde 
in elke gemeente te worden aangepla kt. 

2. Een ieder is verplicht de inlichtingen, 
door 11,m btenaren of geneeskundigen van hem 
verlangd t er zake van de u.itvoe1·ing van dit 
besluit, nauwkeurig en naar waarheid onver
wijld te geven. 

3. E en ieder, die waarneemt, dat een persoon 
aan Aziatische cholera lijd t of verw hijnselen 
vertoont, welke doen vermoeden dat h\j door 
d ie ziekte is besmet. is verplicht daanran on
verwijld kennis t e geven aan den burgemeester 
of den meest nabij zijnden ambtenaar van 
Rijks- of gemeentepolitie. 

Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houder van vervoermiddelen en daarbij ge
emplo_yeerden. 

4. De bmgemeester is bevoegd, op de per
. onen, die aan Aziatische cholera lijden of. 
op grond van een ingewonnen ad,· ies Yan den 
a mbtenaar van het Staatstoezicht op de vo\ks
gezond heid of van een geneeskundige, doen ,·er
moeden dat zij door die ziekte besmet zijn of de 
besmetting op aPclercn kunnen o,·crbreng<'n, 
de door hem, gehoord voornoemden ambtenaar 
of geneeskundige, noodig geachte maatregelen 
van onderzoek. afzondering en ontsmetting te 
doen toepassen en hen naar eene openbare in 
richting of anclera verblijfplaats in de gemeente 
ter Yerpleging te doen overbrengen. wanneer 
hun toestand overeen komstig de verklaring 
van den bt'handclenden gcnecsknndige dit _ge
doogt. 

De personen . wflarop de in de vol'ige a linea 
bedoelde maatregelen worden toegepast, zijn 
verplicht zich aan die maa t regelen te onder
werpen en mogen zich niet, zonder ,,ergunning 
van clert burgemeester naar cene andere plaats 
begeven. 

5. De blll'gemeester is bevoegd, na ingewon
nen advies van den ambtenaar van het Staa.ts
toezicht op de volksgezondheid of van een ge
nee kundige, het uit,,oeren van vercl acht,e of 
voor het overbrengen van besmetting bijzonder 
vatbare voorwerpen, van welken aard ook, 
uit het hufa, erf, voer- of vaartuig, waar een 
geval of een verdach t geval van Aziatische 
cholera voorkwam. anders dan met inacht
neming van de door hem te geven voorschriften, 
te ,erbieclen. 

6. In, spoedeischendc gevallen zijn de be
stuurders van Rijks-inrichtingen. voor zoover 
de d ienst in hunne inrichting het toelaat, ver-

plicht. op verzoek van een burgemeester aan 
deze onmiddellijk te doen toekomen of ten ge
bruike af te staan tot hunne inrichting behoo
rend materieel, noodig voor behandeling, ver
pleging, afzondering, ontsmetting of vervoer 
van lijders aan Aziatische cholera of daarv11,n 
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 wasironder de inrichting ressor
teert. 

7. De burgemeester doet de hand houden aan 
een na uwkeurig bijhouden van het in artikel 
438 van het Wetboek van Strafrecht bedoelde 
register in slaap. teden en logementen, en doet, 
voor zoover hem dit noodig voorkomt, toezicht 
honden op de 11,lclaar nachtverblijfhoudencle 
reizigers. 

Indien ,,an wege het gemeentebestuur een 
geneeskundige met het houden van toezicht 
op de in het eerste lid van dit artikel bedoelde 
reizigers belast i. , zijn dezen verplicht dien ge
neesku ndigc bij zich te ontvangen en hem alle 
verlangde inlich tingen ter zake van de uit
voering nm dit besluit. het zij mondeling, hetzij 
schriftelijk, te verschaffen, tenzij zij kunnen 
aantoonen binnen de laatste vjjf dagen niet 
in eene met Aziatische cholera besmett e plaats 
vertoefd te hebben. 

De burgemeeste1· doet van hetgeen door hem 
ter bestrijding der Aziatische cholera of van 
verd1tchte gevallen dier ziekte wordt of is 
verricht tt'n spoedigste mededP-eling aan den 
am btcnaar ,·an het Staatstoezicht. 

§ \. r cm hel toezicht op la11dve1-lwizers en 
dergelijken. 

8. ln de aan de grenzen des lands gelegen 
gemeenten, door Onze Ministers van Binnen
lanclsr he Za ken en van Financiën aan te wijzen, 
worden : a. landloopers en zigeuners (bohé
miens). b. lancherhnizers en personen, die bij 
troepen reizen of de grens overtrekken, niet · 
toegelaten. clan na geneeslrnnclig onderzócht 
te zijn en zoo nooclig. na ontsmettiJ1g der 
kleeclcren en rei.n iging der personen. 

itzonderingen op het bepaalde in de eerste · 
alinea worden niet toegestaan, clan met in
achtneming van de voorschi-iften, daaromtrent 
door Onze Ministers van Binnenlanclsche 
Zaken en van li'inanciën gegeven. 

Onze MiJtlstcrs van Binnenlandsche Zaken, 
, an Financiën, van ,vaterstaat en van Land
bouw, Nijverheid en Handel knnnen bepalen, 
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dat personen, bedoeld sub b. van het eerste Jid 
van dit artikel, in Nederland slechts worden 
toegelaten, langs de wegen en casu quo met 
de treinen, daartoe door hen aa.n t e wijzen. 

De beschikkingen tot aanwijzing van be
doelde gemeenten, wegen en casu quo treinen, 
worden in de Nederlandsche Staatscourant ae
plaa.tst ten minste één dag, vóórdat zij in w~r
king treden. 

9. Het onderzoek geschiedt aan het grens
station of den eersten Nederlandschen grens
post, waar de in het vorig artikel bedoelde 
personen aanko,nen, door eenen geneeskundige, 
die daartoe door 01,zen Minister van Binnen
landsche Zaken met toekenning van een door 
deze t e bepalen vergoeding tot wederopzeggens 
wordt aangewezen, met inachtneming van het 
bepaalde in de artikelen 10, 11 en 12 van dit 
besluit. 

10. H et onderzoek valt steeds zooveel mo
gelijk s~men met het douane-onderzoek en 
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 
spoorweg of tramstation, tevens met den chef 
daarvan. 

11 . Personen, die door den geneeskundige 
bevonden worden, niet aan Aziatische cholera 
te lijden, noch verscrujnselen vertonnen, "elke 
doen vermoeden, dat zij door die ziekte be
smet zijn, mogen niet worden aangehouden, 
maar \\ orden terstond tot voortzetting van 
hunne reis toegdaten. 

Aan de vergunning tot voortzetting van de 
reis kunnen voorwaarden worden verbonden. 

Aan hen wordt zoo spoedig mogelijk een 
schriftelijk bewijs afgegeven, volgens door 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
vastgesteld model, vermeldende dat zij Ne
derland binnengekomen, geen ziekteverschijn
selen Yertoonden, welke het bestaan van Azia
tische cholera deden vermoeden. 

12. P ersonen, die door den geneeskundige 
bevonden worden aa.n Aziatische cholera te 
lijden, worden onverwjjld, met inachtneming 
van artikel 9 der wet van 4 December 1872 
(Staatsblad n°. 134), overgebracht naar eene 
door den burgemeester der grensgemeente, 
waarin het onderzoek plaats heeft, volgens 
artikel 20 van dit besluit aan te wijzen inrich
ting voor verp leging van lijders aan besmette
lijke ziekte, en daar afgezonderd en verpleegd. 

Gelijke maatregelen worden genomen, indien 

de geneeskundige dit nood.ig oordeelt, ten op
zichte van personen, die verschijnselen ver
tonnen, 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 lichamen of kleederen be
smet moeten worden geacht, worden niet tot 
voortzetting hunner reis toegelaten, dan na 
reiniging en ontsmetting. 

§ 2. Van het grensverkeer. 

13. In de aan de grenzen des lands gelegen 
gemeenten, door Onze Ministers van Binnen
landsche Zaken en van l?inanciën aan te wijzen, 
worden geen personen toegelaten, komende uit 
door Onze genoemde )1inisters aangewezen 
naburige, met Aziatische cholera besmette, 
buitenlandsch<i gemeenten, dan na geneeskun
dig onderzocht en zoo noodig ontsmet te zijn. 

De beschikkingen tot aanwijzing van be
doelde gemeenten worden in de Nederla1ulsche 
S taatscourant geplaatst tenminste één dag, 
vóórdat zij in werking treden. 

Uitzonderingen op het bepaalde in het lAte 
Jid worden niet toegestaan, dan met inacht
neming van de voorschriften. daaromtrent 
door Onze Minister van :Binnenlanclsche Zaken 
en van 11'inanciën gegeven. 

Op dit onderzoek is toepasselijk he t bepaalde 
in de artikelen 9, 10, ll en 12 rnn dit besluit. 

§ 3. Van het goederenvervoer. 

14. Onverminderd de bcstan.ncle bepalingen 
omtrent het verbod \7 a n in-, door- en vervoer 
van lompen, gebruikte kleedingstukken en 
ongewasschen lijf- en beclclegoecl uit landen en 
plaatsen, door Onze Ministers van Binnenland 
sche Zaken en va.n .!financiën aan te wijzen, is 
verboden in -, door- en vervoer van onbewerkte 
wol en haar, huiden, bontwerk, en andere voo,· 
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 
NuJ,erlandsr,he Staatscourant ter algemeene 
kennis gebrach t. 

Bij aanwijzigingen betreffende den in- of 
doorvoer uit landen, die toegetreden zijn tot 
de op 3 December 1903 te .Parijs gesloten en 
bij de wet van 31 December 1906 (Stuatsbla.d 
n°. 370) goedgekeurde internationale sanitaire 
overeenkomst, gedragen Onze genoemde :Mi
nisters zich naar de bep,i,lingen van tl.ie ovel'
eenkomst . 
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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 nabijzijndon amb
tenaar van Rijk- of gemeentepolitie of van 
's Rij ks belastingen. 

Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houders van vervoermiddelen en daarbij ge
employeerden. 

en 13 van dit besluit bedoelde personen, lijdende 
aan of verdacht van Aziatische cholera; 

b. voor een geschikte plaats voor de ont
smetting van de in de artikelen 18 en Hl van 
dit besluit bedoelde goederen ; 

c. voor het personeel, 110odig tot hulp of 
opzicht bij het onderzoek, de afzondering, de 
ontsmetting of het vervoer van personen en 
goederen, bedoeld in · de artikelen 8, L:{. 18 en 
19 van dit beslnit; 

d. voor de noodige geneesrniddelen, ont
smettingsmiddelen. vervoermiddelen. meubelen 
en ander 110odig materieel. 

Zoo gebrnfü gemaakt wordt van de inrichting 

Op de goederen, van welke, niettegenstaande 
drui.rvan in-, door- of vervoer verboden is. in-, 
door- of vervoer plaats heeft, is artikel 5 der 
wet ,·a.n 4 December 1872 (Staatsblad 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. 

' van gemeentewege tot stand gebracht. ter vol
doening aan artikel 7 van de wet van 4 Decem 
ber 1872 (Swatsblad n°. 134), bepaalt Onze l\Ci
nister van Binnenlandsche Zaken de som des
wege aan de gemeente te vergoeden. 

17. Spoor- of tramwagens (zoo personen- als 
goederenwagens) uit het buitenland binnen
komende, worden aan de grenzen niet aange
houden, behoudens dat wagens, die bevuild 
zijn - indien de geneeskundige het nood ig 
oordeelt - van den trein worden gehaakt en 
op de wjjze, door den geneeskundige voorge
schreven, worden ontsmet. 

18. Bagages en lijfgoederen van personen, 
als bedoeld in de artikelen 8 en 13, zijn onder
worpen aan het onderzoek. bedoeld in genoemd e 
artikelen. 

Deze bagages en lijfgoederen worden niet 
aangehouden dan voor zoover en voor zoolang 
dit ter ontsmetting noodig is. 

Bagages en lijfgoederen. voor ontsmetting 
a.a.ngehouclen, worden desverlangd, aan de 
eigena.a.rs op hunne ko ten door den burge
meester nagezonden. 

19. Koopmaus- en andere goederen, uit het 
buitenland aangevoerd, waarvan de in - of door
voer niet verbor!en is, worden niet aangehou
den en aan ontsmetting onderworpen, tenzij zij, 
naar het oordeel van den met het onderzoek 
belasten geneeskundige. g eacht kunnen worden 
besmet te zijn. 

§ 4 . Verdere bepalingen. 

20. De burgemeester van elke grensgemeente, 
a ls 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 
rnPt den kra.chtens artikel 9 aangewezen des
ku ndige: 
. ,, . .. voor de inrichting vJl,n een gelegenheid tot 
afzondering en verpleging van de in artikelen 8 

21. De ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie, de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen, de stationschefs en alle geëmploy
eerden aan een spoor- of tramwegonderneming 
zijn, voor zooveel hun dienst het toelaat, ver
plicht met al de hun ten dienste staande midde
len, onvnwij ld mede te werken tot de uitvoe
ring van dl' door den krachtens artikel 9 van 
dit besluit aangewezen genee.~kundige voor
geschreven maatregelen, betreffende het onder
zoek, de afzondering, de ontsmetting, behande
ling en verpleging en het vervoer van personen 
of van goederen. 

Onverminderd het bepaalde in artikel 3, 
zijn conducteurs van eiken uit het buitenland 
binnenkomenden trein of tram verplicht, den 
geneeskundige. zoo spoed ig mogeljjk na aan
komst van den trein of tram aan het station, 
kenni~ te geven van de verdachte verschijnse
len, die zjj bij personen, als bedoeld in de arti
kelen 8 en 13, hebben waargenomen en van 
hunne bevinding omtrent de aanwezigheid in 
trein of tram van voor het overbrengen van 
besmetting vatbare voorwerpen. 

22. De kosten. vallende op de maatregelen, 
voorgeschreven i n de artikelen 9, ll. 12, 13, 
18 en 19 van dit besluit, komen ten laste van 
het Rijk. voor zooveel in genoemde artikelen 
niet anders is bepaald, en d ie kosten niet inge
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 uitoefe· 
ning van zijn ambt de aanwijzingen, die Onze 
Minister van Binnenlandsche Zaken of de 
ambtenaar van het StMtstoezicht op de volks
gezondheid, .tot wien dienstkring zi,ine stand 
plaats behonrt, hem geven. 
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Hij staat den burgemeester, elken ambte
naar van Rijks- of gemeentepolitie. of van de 
invoerrechten en accijnzen. de stationchefs en 
de overige geëmployeerden btj eene spoor- of 
t ramwegond erneming met zijn advies ter zjjde, 
wanneer zij dit behoeven bij de nitvoering 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 ( 8taatablaà n°. 134), 011\' erwijld kennis aan 
den bnrgemeester en aan • bovengenoemden 
ambtenaar van het :C::taa.t stoe"wht op de ,,olks
gezondheid. 

§ :3. Van het scheepmm:tverkeer. 

24. Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is bevoegd om, waar noodig, met medewerking 
van Onze Ministers van Financiën, van ,vater
staat en van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
tot wering van de besmet.t.ing van Aziatische 
cholera, toezicht t e doen houden op schepen, 
die langs binnenwateren het land binnenvaren, 
e n 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. , chippers van vaartuigen. komende uit 
landen of plaatsen door Onzen Minister van 
BinnenJandsche Zaken wegens Aziatische cho
lera besmet verklaard of ,,an boord, waarvan 
een geval dier ziekte tijdens de jongste zeereis 
is voorgekomen, mogen geen andere Neder
land&che tiavens of reeden dan die van Vlissin
gen, Hoelc van Holland. JJniitiden, H elder, Har
lingen, Delfzijl, H ellevoetsl-uis of Neuzen of die 
nader door Onzen Minist er van Binnenlandsche 
Zakeu zullen zijn aangewezen, aandoen, of 
elders in Nule,ümd landen, dan na hun schip 
in eene der genoemde havefü of op eene der 
genoemde reeden het gezondheidsonderzoek, 
voorgeschreven bij de wet van 28 Maart 1877 
(8taatsblad n°. 35), te hebben doen ondergaan. 

De seliipper van een vaartuig, na uitkomst 
uit zee in Nederland elders liggende, dan in een 
van bovengenoemde havens of op een van 
bovengenoemde reeden, en waarop de Azia
tische cholera wordt waargenomen, is ,,erplicht 
op de eerste aanzegging van den burgemee.,ter 
van de havenplaats, waar hij ligt., of van de 
gemeente, die het naast a,an zijn ankerplaa,ts 
ligt, naar eene der genoemde havens of reeden 
te vertrekken, tenzij hij verkiest weder zee te 
kiezen. 

Onder "reedc" wordt verstaan elke anker
plaats voor uit zee komende schepen binnen de 
zeegaten en op de rivieren en stroo men. 

26. Aa n elk der door On~e :\'Iinisters van 
Binnenlandsche Zaken en van Waterstaat aan 
te wijzen plaatsen, gelegen aan stroomen, 
rivieren, kanalen of a ndere binnenwateren, 
wordt geneeskundig toezicht gehouden op de 
daarlangs varende schepen en hunne opva
renden door een of meer geneeskundigen. die 
da11,rtoe door Onzen Minister van Binnen
laudsche Zaken, met t,oekenning van een door 
deze te bepalen vergoeclinp-, tot wederopzegging 
worden aangewezen. 

De IJesclii.kking tot aanwijzin~ van bedoelde 
plaatsen wordt in de Nederlandsche Staatacou
ra11t geplaa,tst ten minste één dag, vóórdat zij 
in werking treedt. 

Onverminderd het bepa\1, lde in de beide voor
g,iande leden, is de burgemeester bij het ver
schijnen of dreigen der Aziatische cholera. 
bevoegd, ten koste van de gemeente genees
kundig toezicht te doen houden op de opva
renden van de in de gemeente vertoevende 
vaartuigen. De personen, waa.rop dit toe
zicht wordt uitgeoefend, zijn verplicht zich 
daaraan te onderwerpen. 

27. · Onverminderd artikel 10 der wet ,·a n 
4 December 1872 (Staatsblad, n°. 134), zoo11ls 
dat luid t volgens de wet van 28 ~foart 1877 
(Staatsblad u0 • 36), wordt elk schip varend e 
langs of aankomende aan eene der in artikel 26 
van dit besluit bedoelde plaatsen, onderworpen 
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 va<trtuigen te blij 
ven, totdat het ·izezondheidsonderzoek en de 
naar aanleiding daarvan bevolen gezondheids
maatregelen toegepast zijn. 

Op dit verbod van gemeens.chap met den 
wal is toepasselijk het tweede licl van artikel 10 
der wet van 4 December 1872 (Staafablad 11°. 
134), zooals dat luidt volgeus de wet van 
28 i\faa,rt 1877 (Sta.atablad n°. 36). 

De schipper zorgt met al te zijner be chikking 
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 geneeijkundige gedaan, 
nauwkeurig en naar waarhe id te beantwoorden. 

28. De geneesknndige ,·erricht het gezond 
heidsonderzoek van het schip, van de opvaren 
den en van de ladiHg ot andere op het schip 
aanwezipe goederen, op de wijze, die hem, na 
overleg met den burgemeester. het meest doel
t reffend ,·oorkomt . 

Indien het blijkt, da,t het schip binnen de 
laatste 24 men een gezondheidsoncler7.0ek 
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overeenkomstig de voorschriften vtn dit be
sluit heeft ondergaan, kan hij het van verder 
onderzoek vrijstellen, indien de toestand van 
het schip of van de opvarenden hem tot zoo
danig onderzoek overigens geen a1rnleiding 
geeft. 

29. De geneeskundige, die het onderzoek 
verricht h<'eft, geeft den burgemeester advies 
omtrent de in het belang der volksgezondheid 
te nemen ma1ttregelen, aan welk advies de 
burgemeester verplicht i~ onverwijld gevolg 
te geven, behoudens bnoep op Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken. 

De kosten op deze maatregelen vallende, 
komen ten laste van het Rijk. 

Ontsmetting geschiedt, zoo noodig, volgens 
de regelen, krachtens artikel 25 det· wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n°. [34-) vast
gesteld. 

30. Het schip wordt dadelijk tot den verderen 
doortocht toegelaten en het verbod vim ge
meenschap met den wal opgeheven, hetzij na 
afloop van het gezondheidsonderzoek, indien 
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 bjj het gezondheidsonderzoek bevonden 
worden, niet te lijden aan Aziatische cholera, 
noch verschijnselen van die ziekte te vertoo
nen, met toestemming van den met het onder
zoek belasten geneeskundige, terstond onbe
lemmerd aan den wal worden toegelaten. 
Vooraf heeft ontsmetting der kleederen en 
reiniging der personen plaats, indien dit door 
den geneeskundige nooclig 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, 
ontvangt de schipper van den met het gezond
heidsonderzoek belasten geneeskundige eene 
chriftelijke verklaring volgens het model door 

Onzen Minister van Binnenlandsche Za,ken 
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 opvRL"enden. 

Eene dergelijke verklaring wordt ook door 
den geneeskundige afgegeven in het geval, 
bedoeld in het tweede lid van artikel 28 van 
rut besluit, in welk geval daarvoor ook de be
vestiging van eene vroegere verklaring in. de 
plaats kan treden. 

32. De burgemeester van elke gemeente, 
waarin eenc plaats ligt a Is in artikel 26 van dit 

besluit bedoeld, zorgt zoo spoerug mogelijk, 
op Rijkskosten, in overleg met den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid 
of krachtens genoemd artikel aangewezen genees
kundige, voor h et personeel en het materieel, dat 
de genee.;kundige voor het gezondheidsonder
zoek behoeft en dat noodig is voor de uitvoering 
van de na,ll,r aanleiding van het gezondheids
onderzoek voorgeschreven maiitregelen, en 
voorts voor de voortdurende aanwezigheid van 
zuiver drinkwater en water voor huishoudelijke 
doeleinden, opdat dit aan de schippers, indien 
de geneeskundige het noodig oordeelt, kunne 
worden verstrekt. 

Onvermindera het in het voorgaande 1id be
paalde, zorgt de burgemeester van elke ge
meente, wa'l.rin een _plaats l igt, da11,rtoe door 
Onzen Minister van Binnenlandsclte Zake,i 
i,,angewezen, zoo spoedig mogelijk op '~ Rijks 
kosten voor de verstrekking van zuiver drink
,1 ater en water voor huishondelijke doeleinde,i 
a><n de chippet· der langs de plaats varende 
schepen. 

33. Op de krachtens artikel 26 van dit be
sluit aangewezen ~eneeskundigen zijn toepas
selijk het eerste en derde lid van artikel 23 van 
dit besluit. 

Zij staan den burgemeester en eiken ambte
naar van Rijks- of gemeentepolitie met hun 
advies ter zijde, wanneer dezen dit behoeven 
bij de nitvoering van wettelijke voorschriften 
betreffonde de wering of bestrijding der Azia
tische cholera. 

De ambtenaren van Rijks- en gemeentepoli 
tie zijn, voor zooveel hun dienst het toelaat, 
verplicht, met al de hun ten dienste staande 
middelen, onverwij ld mede te werken tot de 
uitvoering van de door bedoelde geneeskun
digen voorgeschrnven maatregelen. 

HOOFDS'l' K III. 

SLO'l'BEPA LINO EK. 

34. Onze in dit besluit genoemde .\'Iinister~ 
zijn bevoegd de door hen krachtens dit besluit 
genomen beschikkingen of gedane aanwijz in
gen, zoo dikwijls de omstandigheden dit ge
doogen of noodig maken, op dezelfde wijze als 
zij zijn tot stand gekomen. te wijzigen of in 
te trekken. 

35. \\ aar in dit besluit sprake i~ 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 
wettelijke bepalingen betreffende besmettelijke 
ziekten. 
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36. Dit besluit, da.t, tenz~j het eerder wordt 
ingetrokken, gedurende één ja.ar van kracht 
blijft, treedt in werking op den tweeden dag 
na dien der dagteekening van het Staatsblad 
en van de Suuitscoumnf., waarin het geplaatst is. 

stukken zijn uitgedrukt, opdat kan worden be
oordeeld of het bedrag, hetwelk in rekening 
kan worden gebracht, juist is berekend. 

lk heb mitEdien de eer U H . .E.G. beleefde
lijk uit te noodigen het bo,·enstaande ter ken
nis te willen brengen van de Burgemeesters 
in Uw gewest en mij twee exemplaren van 
het desbetreffende Provinciaal Blad te willen 
doen toekomen. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken, 
van Financiën, van Waterstaat en van Land -
bouw, Nijverheid en Handel zijn belast met de 1 

uitvoering van dit besluit, da-t in het Staatsblad 
en gelijktijdig in de Suiatscourant zal worden 
geplaatst, en waa.t·van afechrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

1 De Min. van Land/Jouw, Nijverhei,l en Handel, 
Voor den l\Jinister , 

Het Loo, den 24sten October 1911. 

De 

(get. ) WILHELM 1 NA. 
De llfiniste1· van BinnenlandscJ1e Zaken, 

(get. ) Hli:EMSKERK. 

(get .) 

(qet. ) 

De Minister van .F'inanciën, 
KOLKMAN. 

De Minister van Wate,·sfaat, 
L. H. W. REGO UT. 

Min. van Landbouw, Nijverheid en Hand~/, 
(get. ) A. S. TALilf A. 

(Ui~qeg. 13 Nov. 1911.) 

24 Octo/Je,· 1911. M1ssrvE van deu Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel aan 
de Commissarissen der Koningin in de 
provinciën, betreffende waardebepalingvan 
door mond- en klauwzeer aangetast vee. 

Meermalen komt het voor, dat de waarde, 
waarop door mond- en klauwzeer aangetast veil 
wordt geschat, in een zoodanig bedrag wordt 
uitgedrukt, dat de naar den maatstaf van 90 pCt. 
van de volle waarde uit te keeren schadeloos
stelling door een rond bedrag wordt aange
geven. 

De waarde die het aangetaste dier in ge
zonden toestand zou hebben, zou dan in een 
gebroken getal zijn uit te drukken. Een rund 
b.v.b. waan,oor naar den maatstaf van 90 pCt. 
van de volle waarde f 235.- schadeloosstel 
ling wordt uitgekeerd, zou dus in gezonden 
toestand een waard;-hebben gehad van /261.11, 
een bedrag waarop wel nimmer in de praktijk 
een rund zal worden getaxeerd. 

Deze handelwijze is niet overeenkomstig het 
bepaalde in art. 24 der W et van 20 Juli 1870 
(Staatsblad n•. 131) juncto art. 105 van het 
Koninklijk Besluit van 10 Juli 1896 (Staats
blad no. 104). 

Immers langs dezen weg wordt de gelegen
heid geopend, om ook voor aangetaste dieren 
de volle waarde te vergoeden. 

De schatter moet uitsluitend vaststellen de 
waarde, die het zieke dier in gezonden toestand 
zou hebben gehad, en die waarde moet ook 
in de bij de declaratiën behoorende bewijs-

De Secreta,·is-Generaal, (get. ) V}:RSTEEG. 

27 Ortober 1911. B~;~LlJLT, waarbij met wijzi
ging van het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Zuidholland d.d. 15 Mei 1911, 
B n°. 2545 (3de afd.) G. ::i. 11°. 13/1 , het 
bed rag der H.ijksbijdrage overeenkomstig 
artikel 5\J der wet tot regeling van het 
lager onderwijs voor de bij7,0ndere lagere 
school te Maass/,.is, Noordvlièt , No01·d
z~jde, van de Voreeniging voor Christelijk 
onderwijs aldaar, over bet jaar 1910 wordt 
vastgesteld op f 5483.33. S. 323. 

WIJ WlLH.ELMlNA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
het bestuur der Vereeniging voor Christelijk 
Onderwijs te .ilf aasslitis, tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Zuidholland, dd. 
15 Mei 1911, B n°. 2545 (3de afd.) G. S. n°. 13/ 1, 
genomen op de aanvrage van het bestuur der 
bijzondere lagere school dier · vereemgmg, 
Noordvliet, Noordzijde, a ldaar, om de Rijksbij
drage, bedoeld in artikel 59 der wet tot regeling 
van het lager onderwijs, over het jaar 1910: 

Den Raad van State, Af::leeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 
11 September 1911, n°. 194 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister Yan 
B~nenlandsche Zaken van 24 October 1911, 
n°. 7607, afdeeling Lager Onderwijs; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten van 
Zuidholland de Rijksbijdrage voor cle,1.e school 
over 1910 hebben bepaald op/ 5316,67, daarbij 
overwegende, dat blijkens de aanvrage het 
bestuur der school van meening is, dat deze 
gedurende het geheele jaar 1910 zou hebben 
voldaan aan de eü,chen, gesteld bij artikel 48, 
lste lid, l O, sn b I en Il, der wet op het lager 
onderwijs, en dat voor elk van de boven het 
wettelijk minimum aanwezige onderwijzers 
aanspraak zou bestaan op eene Rijk~bijdrage, 
gelijk aan de minimum-wedde volgens artikel 
26, l ste lid, sub 20, dier ,rnt; dat echter volgens 
den door den schoolopziener in het district 
:s Gravenhage aan hun College ingezonden staat 
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model O( I. de school niet aan de in de vorige 
alinea genoemde eischen zou hebben voldaan, 
aangezien er in 1910 nog niet een negende leer
jaar Mn de school verbonden "as en dat ook 
aan slechts zeven leerlingen in de drie hoogste 
klassen tezamen onderwijs in drie der vakken 
l . ,n, n en p werd gegeven ; dat ook uit den aan 
hun College door den districts-schoolopziener 
ter inzage verstrekten rooster ( door den be
trokken arrondissements-schoolopziener gevi
seerd op 22 )faart 1909) evenmin blijkt, dat 
i.n 1910 reeds een negende leerjaar bestond ; 
dat volgens een nader van het schoolbestuur 
inoekomen bericht, door dat bestuur op 25 Juli 
1910, bij de reorganisatie der school nog een 
rooster van lesuren in duplo zon zijn gezonden 
aan den arrondissements-schoolopziener. die 
van dezen. in dato 25 Juli 1910 geviseerd , door 
het bestuur zou zijn terug ontvangen; dat hun 
College deze rooster wel is waar niet bekend is, 
doch dat - mocht al zijn voldaan aan de 
eischen van leerjaren, vakken en uren - in 
elk geva l aan d en eisch van 18 leerlingen, ge
ste ld bij artikel 48, lste lid, 1 °, sub b, II. l ste 
a linea. der wet, niet wordt vo ldaan, zoodat 
ten onrechte voor elk van de vier boven het 
wettelijk minimum aanwezige onderwijzers de 
met de minimmn-wedde gelijkstaa.nde Rijks
bijdrage · wordt gevraagd ; dat evenwel onom 
stootelijk va tstaat, dat aan de school gedurende 
het gehe,>le jaar 1910 gedurende meer dan 10 
uur per week in ten minste twee der vakken l, 
,n en n en in vak p ondenvijs gegeven is, zoodat 
wel de Rijksbijdrage ingevolge artikel 48, l ste 
litl. J0 • sub b. 5cle alinea, der wet kan worden 
genoten en dus voor elke van ten hoogste drie 
surnumeraire leerkrachten aanspraak op de 
met de minimum-wedde volgens artikel 26, 
1 te lid, suh 2. der wet gelijkstaande Rijksbij
drage aanspraak bestaat. ; dat op grond van 
het vorenstaande het aangenaagd bec)l'ag 
alzoo / 208.33 te hoog is gesteld en verminderd 
moet, worden tot / 5316.67; 

dat van het besluit van Ged eputeerde Staten 
het schoolbestuur bij Ons in beroep is gekomen, 
daarbij 8-ll.nvoereP.de dat nà 25 Juli 1910, op 
welken datum reorganisatie der school heeft 
plaats gehad, aan :tll e eischen. gesteld hij a rt i
kel 48. l ste lid. 1 °. b. I en II en voor.laatste 
zinsnede, zou zijn voldaan, eins ook aan dien, 
gesteld ten aanzien van het aantal leerlingen, 
aan welke in de drie hoogste klas~en onderwij s 
wordt gegeven in drie der ,·akken 1. m. n en p; 

Overwegende, dat blijken het leerplan en 
den rooster van lesuren voor het op 1 'ep tcm
ber 1910 nieuw aangevangen schooljaar -
beide stukken op 26 Juli 1910 door den a.rron-

clissements-schoolopziener voor .,gezien" ge
teekend - de onderwflrpelijke school bij den 
aanvang van dat schooljaar negen jaarklassen 
bevatte en dat in elk van de hoogste drie klassen 
gedurende meer dan 8 uren per week onderwijs 
werd gegeven in ten minste drie der vakken 
onder l , m, n en p genoemd in artikel 2 der wet ; 

dat mede is gebleken, dat bij den aanvang 
van het nieuwe schooljaar het in artikel 48, 
eerste lid, l O, b, voorlaatste zinsnede, der wet 
gevorderd aantal van 18 leerlingen in de hoog
ste drie klassen aanwezig was ; 

dat dus deze school op het tijdstip van hare 
reorganisatie, waartoe vóór 1 Januari 1910 was 
besloten, heeft voldaan aan alle eischen om 
in aanmerking te komen voor Rijksbijdrage, 
berekend naa.r den maatstaf sub 1°, b, Jaatste 

alinea, van artikel 48 der Lager onderwijswet 
gesteld; 

Gezien de wet tot regeling van hflt lager 
onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met wijziging van het bestreden beslnit van 

Gedeputeerde , te.ten voornoemd het bedrag 
der Rijksbijdrage voor de onderwerpelijke 
school over het jaar 1910 vast te stellen op 
/ 5483.33. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
ia belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad en tegelijk met het rapport 
van g&noemden Minister in de Nederland8che 
Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State, Afdeeling voor de Gesc-hillen van 
bestuur. 

Het Loo, den 27sten Octobet· 1911. 
(_get. ) W I L H E L M l "N A. 

De M inister 
(get. ) 

van Binnenlandsche Zaken, 
H EEMSKERK. 

( Uitgeg. 11 Nov. 1911.) 

1 28 October 1911. B ESLUIT, tot vaststelling van 
een reglement voor de scheepvaart ter be
veiliging van de béweegbare spoorwegbrug 
in den taatsspoorweg 's Hertogenbosch
I,a_qe ZwalHwe over de rivier de Donge nabij 
Geert,·ttidenberg. S. 324. 

vVr.J WlLHELMlNA, !!:NZ. 

Op de yoordnicht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 18 Mei 1911, n°. 247, afdeeling 
Spoorwegen : 

Gelet op artikel 2ï van de wet van 9 April 
1875 (Staats~lad n°. 67 1• laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van April 1893 (Staatsblad n°. 62) ; 

Den Raad van State gehoorcd (advies van 
27 Juni 1911, n°. 28) ; 
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Gezien hot nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 25 October 1911, n°. 221, 
afdeeling Spoorwegen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
mot ingang van 1 Januari 1912 vast te ; tellen 

het Reglement voor de scheepvaart ter be
veiliging van de beweegbare spoorwegbrug in 
den Staatsspoorweg 's-llertogenboscl.--Lage 
Zwaluwe, over de rivier de Donge n8bij Geer
truidenherg, zooals dat hierneven, i-i gevoegd. 

Onze Minister van Waterstaat- is belast met 
de nitvoering van dit besluit, het" elk in het 
8 taatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 28sten October 1911. 

(qet.) W I L HEL 1\11 N A. 

De Minister van Waterstaat, 
(qet. ) L. H . W . RR.GOUT. 

(Uitgeq. 11 Nov. 1911.) 

REGLEMEN'f voor de scheepvaart ter be
veiliging van de beweegbare spoorwegbrug 
in den 8taatsspoorweg 's-Hertogenbosoh· 
- Lage Zwaluwe over de rivier de Donge 
nabij Geertruidenberg. 

Art. 1. Alleen de brugwachter is bevoegd de ' 
brng to openen of te sluiten of eenig deel daa.r • 
-van te verzetten. 

2. (1) De brug wordt ten dienste van de 
scheepvaart zooveel mogelijk geopend gehou
den. 

(2) Is de scheepvaart door ijs of door andere 
oorzaken gestré rnd, dan kan de brug gesloten 
blijven. 

(3) Met het sluiten van de brug zal worden 
aangevangen tien minuten vóór het tijdstip, 
waarop een trein de brug zal bereiken. In
dien evenwel door weersgesteldheid of andere 
bu itengewone omstandigheden het sluiten ver
moedelijk meer tijd dan gewoonlijk zal vorde
ren, wordt daarmede zooveel vroeger aange
vangen als voor een tijdig gesloten zijn noodig is. 

(4) Voor werktreine11 wordt de brng gesloten 
na aankomst bij en verzoek tot gebruik van de 
brug. 

(5) Alvorens over te gr,an tot het sluiten van 
de brug, geeft de brugwachter het sein, dat de 
doorvaart gestremd is. 

(f\1 Op of bij de brug is een seinpa:11 geplaatst, 
waarlangs een bol met een minimum-middellijn 
van 0,90 M. en waarvan het oppervlak verdeeld 
i3 in 1G afwisselend wit en zwart geschilderde, 
gelijk en gelijkvormige driehoeken tot eene 
hoogte van ten minste 5,50 :M. boven de spoor
staven kan worden opgehaald, en waaraan 
eene lantaarn, gevende groen en rood licht, ter 

hoogte van ten minste 3,50 M. boven de spoor
staven kan worden vertoond. 

(7) Is de brug geopend, dan wordt dit aan• 
geduid: 

bij dag : door den geheel opgelrn,alden wit
Z\\ arten bol; 

bij nacht : door het groene licht, naar beide 
zijden schijnend in de richting van het vaar
water. 

(8) I s de doorvaa~t gestremd, dan wordt dit 
aangeduid: 

bif dag : door den neergelaten wit-zwarten 
bol; 

bij nacht : door het roode licht, naar beide 
zijden schijnend in de richting van het vaar
water. 

(9) Nachtseinen worden gegeven van een half 
uur nà zonsondergang tot een half uur vóór 
zonsopgang. 

(10) Bij mist, dichte sneeuwjacht of andere 
duisternis veroorzakende omstandigheden wordt 
bovendien bij dag tevens het nachtsein gegeven. 

3. Bij het naderen en doorvaren van de brug 
gedragen de schippers zich naar de bevelen van 
den brugwachter. 

4. (1) Bij het naderen van de brug moeten 
de schippers van schepen. die van het Zuiden 
komen, bij den afstandspaal, waarop het woord 
,,Langzaam" is geplaatst, voor zooveel noodig, 
de zeilen hunner schepen voorzien als b\j het 
volgend artikel is hepaald, of in de gei brengen, 
de mechanische beweegkracht geheel of ge
deeltelijk buiten werking stellen, en in het 
algemeen de vaart van het schip zoodanig 
verminderen, dat het bij den stoppaal, waarop 
het woord "Halt", kan worden stilgehouden. 

(2) Bij harden wind, sterken stroom of bij 
snelle vaart van het schip zijn de schippers ver
plicht de nooclige maatregelen te nemen om 
de vaart van het schip te verminderen en de 
goede richting er van te verzekeren. 

(3) In geen geval zullen de schippers van 
schepen, die van het Zuiden komen, met hunne 
schepen, zonder vergunning van den brug
wachter, dichter dan tot boveubedoelden stop
paal de brug naderen, zoolang de doorvaart 
niet id toegelaten of de brugwachter van de ten 
Noorden van de brug gelegen rolbrug geen 
verlof tot doorvaren van deze brug gegeven 
heeft. 

(4) Indien door mist of andere oorzaken de 
bol en het licht der lantaarn aan den seinpaal 
niet of niet duidelijk zichtbaar zijn, worden de 
schepen buiten den stoppaal gehouden en 
moeten d" schippers de aanwezigheid van hun 
schip· door krachtige gelnidseinen aan den 
brugwachter kenbaar maken. waarna. zij eerst 
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mogen doorvaren na verkregen vergunning 
van den brugwachter. 

5. (11 Bij het doorvaren van de brug worden 
de schepen met geringe snelheid bewogen ; 
schepen met mechanische beweegkracht va
rende, met geene grootere snelheid dail voor 
het besturen van het schip gevorderd wordt. 

(2) Zeilende Jchepen moeten zoodanig zeil 
minderen, dat zij de brug langzaam doorvaren. 

(3) Van het tuig mogen geen touwwerk of 
zeilen met de brug of de remmingwerken in 
aanraking komen. 

(4) Van de schepen mogen zonder vergunning 
van den brugwachter de ankers of kettingen 
niet buiten boord hangen of liggen, andere voor
werpen niet dan zoodanig, dat zij niet met de 
brug of de remmingwerken in aanraking 
kunnen komen. 

(5) Het is verboden met haken, boomen of 
andere voorwerpen het hout-, muur- of ijzer
werk van de brug aan te raken. De remming
werken, schuifhouten, haalpennen of ringen zijn 
hiervan uitgezonderd. 

(6) De schippers zorgen, dat geene schade 
wordt toegebracht aan schepen, steigers, heien, 
bokken of andere werktuigen, gebezigd voor 
herstelling of vernieuwing van de brugwerken 
of voor uitdieping van het vaarwater in of 
nabij de brug. 

6. Het is verboden : 
a. schepen in de opening van de bmg te 

doen stilhouden ; 
b. schepen aan eenig deel v,rn de brug vast 

te leggen of t,e verhalen. 
7. (1) De schippers mogen met hunne sche

pen tusschen den in artikel 4 bedoelden stop
paal en de brug niet la nger vertoeven dan 
volgens het oordeel van den brugwachter noo
clig Î..,. 

(2) Binnen de brugopening varen de schippers 
elkander niet voorbij dan met toestem_ming van 
den brugwachter. 

(3) Tusschen den in artikel 4 bedoelden stop
paa.l en de brug varen de schippers elkander, 
ia de richting naar de brugopeniug, niet voorbij 
clan met toestemming van den brug"a,chter. 

( 4) Buiten den stoppaal wachten de schippns, 
totdat de schepen, welke zicb nader bij de brug 
bevinden, zijn doorgevaren. 

(5/ Rijksschepen, schepen, welke dienst ,·er
richten ten behoeve van den Staat, en schepen, 
dienende tot openbaar middel van vervoer, 
worden in de hier aangegeven volgorde vóór 
alle andere schepen doorgelaten. Zij v; orden 
bij beperkten tijd va,n opening der brug met 
uitsluiting van alle andere a,Jleen doorgelaten 
en daarvoor door den brugwachter aangewezen. 

(6) In zoodanig geval verplaatsen de daar
voor door den brugwach ter niet aangewezen 
schepen zich volgens diens a,anwijzing. 

(7) Met inachtneming van deze regelen is 
voor alle tegelijk aankomende schepen de voor
ra,ng van doorvaren toegekend aan de met 
stroom komende, zoodat die tegen stroom 
komen buiten den stoppaal moeten wachten. 

(8) Bij verschil tnsschen de schippers over 
de toepassing van dit artikel beslist de brug
wachter. 

8. In geval meer dan één van het Zuiden 
komend schip voor de brng aankomt, blijven de 
later aankomende op behoorlijken afstand 
achter het eerder aangekomene. 

9. Nadat de doorvaart weder is toegelaten, 
varen de schepen door naar aa,nwijzing van 
den brugwachter met inachtneming van den 
voorrang, als in artikel , is omschreven. 

10. Wanneer een schipper weigert zijn schip 
tusschen den in artikel 4 bedoelden stoppaal en 
de brug naar de aanwijzing va,n den brugwachter 
te doen stoppen, te bewegen of te verhalen, 
is deze, desnoods ondersteund door den sterken 
arm, bevoegd, op kosten van den onwillige het 
noodige te verrichten om die aanwijzing te 
doen uitvoeren. 

11. Schepen, waarvan niet te vreezen is, dat 
zij in de brugopening zullen beklemd raken. 
kunnen met vergunning van den brugwachter 
onder de beweegbare brug, tijdens deze ge
sloten is, worden doorgelaten. 

12. Wanneer een vastgeraakt schip het 
sluiten van de brug verhindert, zijn bestutu'ders 
van den spoorwegdienst bevoegd, onder toe
zicht van het hoofd van het bestuur der ge
meente Raamsdonk en op kosten van den 
schipper of van den eigenaar van het schip, 
het .aooclige te verrichten om aan deze belem 
mering een einde t~ maken. 

13. ( 1) Onder schepen worden in dit reglement 
verstaan alle soorten van vaartuigen en hout
vlotten. 

(2) Onder schippers worden verstaan zij , 
die op het schip het gezag uitoefenen of met 
de leiding daarvan belast zijn. 

(3) Onder brugwae,hters worden verstaan ook 
die personen, welke den brugwachter ver van
gen. 

14. (1) Aan den brugwachter is de ha nd
having van de bepalingen van dit reglement 
opgedragen. 

(2) De brngwachter, de ambtenaren in ar
tikel 8, sub 1°.-6°., van het Wetboek van 
Strafvordering bedoeld, de ambtenaren, aan 
"ie door den Staat en de beëedigde beambten 
en bedienden, aan \\'ie door de spoorwegonder-
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neming het toez icht op de brug is opgedragen, 
zijn met het opsporen van de overtredingen 
van dit reglement belast. 

15. Aan don brugwachter wordt op zijne 
aanvraag door het hoofd van het bestuur der 
gemeente Ramnsdonlc en door alle ambtenaren, 
met openbaar gezag bekleed, bijstand verleend· 

Behoort, bij Koninklijk besluit van 28 Octo
ber 1911 (Staatsblad n°. 324). 

Mij bekend, 
De Jl1 inister 1;an Waterstaat, 

(qet.) L. H. W. REGOU1'. 

28 October 1911. BESLUIT, tot vaststelling van 
een bijv.onder reglemen t van politie voor 
de rolbrug over de rivier de Donge, nabij 
Geertruidenberg . S. 32ó. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 18 Mei 1911 n•. 2ó3, Afdeeling 
Waterstaat; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 (Staats
blad n•. 69) en op artikel 1 van het algemeen 
reglement van politie voor rivieren, kanalen, 
havens, sluizen , bruggen en daartoe behoorende 
werken, onder beheer van het Rijk, vastgesteld 
bij Koninklijk besluit van 13 Augustus 1891 
(Staatsblad n°. ló8) en laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 20 Augustus 1910 
(Staatsblad n•. 262) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
27 Juni 1911, n•. 29) ; 

Gezien het nader rapport vau Onzen voor
noemden M1mster van 2ó October 1911, n°. 2ól, 
Afdeeling Waterstaat ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
I. met ingang van 1 Januari 1912 vast te 

stellen het navolgende: 

BI.TZONDER REGLEMENT VAN PO
LITIE voor de ,·olbru_q over de ,·-ivier de 
Donge nabij Ge<irtruidenberg. 

Art. t . De rolbrug wordt ten behoeve van 
het verkeer o,·er den weg zooveel mogelijk ge
sloten gehouden en alleen geopend, wanneer 
er vaartuigen of vlotten moeten doorvaren. 

Behoudens het bepaalde in artikel 2 is of 
wordt de rolbrug niet g<'opend: 

1. Zoolang het sein wordt vertoorid, dat de 
doorvaart door de naastgelegen spoorwegbrug 
is gestremd. 

2. Van vijf minuten voor- tot vijftien mi
nuten na het tijdstip van vertrek van een stoom
tram van het station Geertruidenberg en van 
tiéri minuten vóór- tot tien minuten na het 
tijdstip van aankomst van een stoomtram aan 

dat station, met dien verstande, dat met in
achtneming van het bepaalde in artikel 2 de 
rolbrug binnen de genoemde tijdgr()nzen mag 
geopend worden , zoodra de stoomtram die 
brug is overgetrokken. 

Het in het vorig lid bedoelde tijdstip moet 
blijken uit de dienstregeling, of moet tijdig 
en schriftelijk door den arrondissements-Inge
nieur van den Waterstaat te Breda aan den 
brugwachter zijn medegedeeld. 

3. Gedurende tien minuten voor het door 
de dienstregeling aangegeven tiJdstip van ver
trek van een trein, uitgaande van Geert,-uiden
berg in de richting naar Z waluwe. 

2 . Onmiddellijk nadat een stoomtram. naar 
Geertruidenberg de rolbrug is overgetrokken , 
mag de7.e, mits de spoorwegbrug open is, een
maal voor het doorlaten van schepen geopend 
worden , ook al valt de tijd dezer opening bin 
nen den tijd in artikel 1 bepaald voor het fl'.e• 
sloten zijn der brug ten behoeve van een stoom· 
tram uit Geertrt,idenber_q. 

3. Voor het doorlaten van schepen, welke 
de rolbrug van de noordzijde nader1m, handelt 
de brugwachter in overleg met den brugwach
ter van de naastgelegen spoorwegbrug. 

4. Met aanvulling van het bepaalde bij het 
derde lid van Rrtikel l ó van het Algemeen 
Reglement wordt, wanneer de rolbrug niet 
voor het doorlaten van -schepen geopend kan 
worden, dit aangeduid bij dag door twee roode 
borden boven elkaar en bij nacht door twee 
roode lichten boven elkaar in het midden der 
doorvaartopening. 

5 . Het is verboden door de brug te varen 
met eenig vaartuig of vlot, waarvan de grootste 
breedte, of waarvan de grootste breedte van 
den opperlast meer bedraagt dan 11 M. 

6. Vaartuigen of vlotten, waarvan niet te 
vreezen is, dat zij in de brugopening of in die 
van de naastgelegen spoorwegbrug bekneld ge
raken, kunnen met voorafgaande vergunning 
van den brugwachter ouder de rolbrug door
varen tijdens zij gesloten is. 

Zonder die vergunning is bedoeld doorvaren 
verboden. 

7. Het is verbodeu zich met een rij- of 
voertuig op de brug te begeven, zoodra een 
stoomtram in het gezicht, of door een geluid- . 
signaal aangèkondigd is. 

8. Het is verboden met rij- of voertuigen 
langer op de brug te verwijlen dan voor het 
zoo snel als geoorloofd rijden over die brug· 
volstrekt noodig is. 

9 . Overtreding der artikelen 5, 6, 2de lid , 
7 en 8 van dit bijzonder reglement wordt, 
voorzoover daartegen niet bij de Wet of het 
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Algemeen Reglement is voorzien, gestraft met 
geldboete van ten hoogste vijftig gulden. 

Il. te bepalen, dat met het in werking treden 
van het sub I bedoelde reglement is vervallen 
het reglement, vastgesteld bij Koninklijk be 
sluit vnu 23 Mei 1892 (Staatsblad u0 • 12ó). 

-Onze · Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad ·geplaatst en iu ·afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

H et Loo, den 28sten October 1911. 
(qet.) WILHELM l NA. 

De Minister van Waterstaat, 
(qet. ) L. H. W. R~JuOUT. 

(Uilge_q. 15 Nov. 1911.) 

28 October 1911. Bf:SLUIT, waarbij gelast wordt, 
dat het Missiehuis voor vreemde missiën 
te Steyl (gemeente Tegelen) zal worden ge
plaatst op de lijst, bedoeld in art. 4, § 2, 
der wet tot regeling van de personeele 
belasting. S. 326. 

W1.1 WILHELMINA, i-Nz. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
het Bestuur van het Missiehuis voor vreemde 
Missiën te Steyl (gemeente Tegelen) tegen de 
beslissing van den directeur der directe be
lastingen, invoerrechten en accijnzen te 1lfacts
tricht d.d. 19 Juli 1909, n°. 342, op ziju verzoek 
om plaatsing van het Missiehuis op de lijst, be
doeld in art. 4, § 2, der wet van 16 April 1896 
(Staatsblad n°. 72) tot regeling der personeele 
belasting; 

Den Raad van State. Afdeeling voor el f' Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
17 November 1909, n°. 354; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 23 October 1911, n°. 51, Afdee
ling Directe Belastingen ; 

Overwegende, dat de directeur der directe 
belastingen, invoerrechten en accijnzen te 
Maastricht b(i beslissing van 19 Jnli 1909, no. 
342 het verzoek tot plaatsing van bovenbe
doelde inrichtiu~ op de lijst heeft afgewezen ; 

dat hij daarbjj heeft overwogen, dat blijkens 
2° der stat•Jten het doel der vereeniging is 
jongelieden in de litterarische philosophische 
en theologische wetenechappeu te onderwijzen 
tot wetenschappelijke bezigheden te bekwamen, 
tijdschriften en andere werken uit te geven 
Bn ,,ooral missionarissen voor vreemde landen 
te vormen , dat de vereeuiging zich bovendien 
onledig houdt met de uitzending van missio
narissen en het organiseeren en houden van 
retraites voor Roomsch-Katholieke mannen en 
vrouwen; · dat voorzoover de vertrekken van 

het Missiehuis dienen tot onderwijs en opleiding 
van misaionarissen, plaatsing op de lijst niet te 
pas komt, aangezien wegens het gebruik van 
perceelen en gedeelten van perceelen uitsluitend 
als inrichting van onderwijs of tot opleiding 
voor een ambt, beroep of bedrijf of als kost
school krachtens letter c van art. 4, § 1, der 
wet op de personeele belastiµg, in geen geval 
belasting naar den eersten, tweeden en derden. 
grondslag is verschuldigd ; dat wat betreft de 
vertrekken, in gebruik voor het uitgeven van 
tijdschriften mi andere werken mgevolge 
letter c (lees e) van genoemd artikel, aanspraak 
op vrijstelling bestaat voor het gedeelte van het 
perceel dienende tot werkplaats en bergplaats 
en dat overigens als zoodanig geen plaatsing 
op de lijst kan geschieden, vermits de uitgave 
van tijdschriften en andere werken behoort 
tot de gewone nitoefening van het beroep van 
uitgever, zonder dat daarbij van algemeen nut. 
sprake kan zijn; dat wat het gedeelte van het 
Missiehuis, dienende tot de uitzending van 
missionarissen en tot het houden van retraites 
betreft, er bezwaar best,aat tegen het plaatsen 
der vereeniging op de lijst, aangezien bedoelde 
inrichtingen buiten het bij de statuten omschre
ven doel plaats vinden ; dat toch, waar de 
statuten bestaan, het doel der inrichting naar 
hare statuten dient te worden beoordeeld en 
het niet aangaat plaatsing op de lijst te bewerk
stelligen voor ander gebruik, hoezeer het ook 
tot algemeen nut zou kunnen worden gerekend : 
dat niet bl\jkt, dat de inrichting zich bezig 
houdt met de uitoefening van weldadigheid ; 

dat van de beslissing van den directeur het 
Bestuur van het Missiehuis bij Ons in beroep 
is gekomen, daarbij aanvoerende, dat onder· het 
vormen van missionarissen ook te verstaan is 

, hunne uitzending en verpleging en alles wat 
met de vorming en uitzending verbonden is ; 
dat de vorming en uitzending van missiona
rissen een werk i~ van weldadigheid en ook 
van algemeen nut ; dat hetzelfde geldt van het 
houden van retraites, die een kracp.tdadig 
middel zijn tegen revolutie en sociaal-democra
tie, omdat de menschen daar onderwezen 
worden in hun plicht jegens God en Kerk, 
jegens Vaderland en Vorst, jegens Staat en 
Familie; dat de inrichting noch met het een, 
noch met het ander winst behaalt ; dat de wet 
niet vordert, dat iets in de statuten -vermeld 
wordt om als werk van weldadigheid of van 
algemeen nut beschouwd te kunnen worden ! 

Overwegende, dat de gronden, waarop de 
bestreden beslissing steunt, juist zijn voor 
zooveel betreft die perceelen of gedeelten 
van perceelen, wêlke gebezigd worden voor 
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onderwijs en voor opleiding van missionarissen 
en voor het uitgeven van tijdschriften en 
andere werken ; 

dat het houden van ret,raites, waartoe door 
uiterst lagen prijs aan nagenoeg ieder Roomsch
Katholiek, ,7an een der beide seksen, gelegen-. 
heid wordt verschaft, is te beschouwen als 
eene zaak van algemeen nut ; 

dat de inrichting geacht kan worden te zijn 
van algemeen nut, voor zooveel zij - buiten 
de eigenlijke opleiding tot missionaris - strekt 
om de belangen der missiën te bevorderen en 
die der missionarissen te behartigen ; 

dat, aangezien er voldoende zekerheid be
staat, dat gedeelten van het Missiehuis dienen 
voor de uitzending van missionarissen en voor 
het houden van retraites er geen reden is aan 
appellant tegen te werpen, dat een en ander 
valt buiten de omschrijving van het doel der 
vereeniging, zooals die in hare statuten wordt 
aangetroffen ; 

Gezien de wet tot ·regeling VA n de personeele 
belasting; 

Hebben goedgevonden en verstaa,n : 
met vernietiging van de bestreden beslissing 

te bepalen, dat het Missiehuis voor vreemde 
Missiën te Steyl (gemeente T egelen/, zal worden 
geplaatst op de lijst, bedoeld in art. 4, § 2, der 
wet tot regeling van de personeele belasting, 
onder bijvoeging van de woorden: ,,voor zoo
ver het dient tot bevordering van de belangen 
der missiën en ten behoeve der missionarissen, 
alsmede tot het houden van retraites" . 

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 at
schrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State, Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

Het Loo, den 28sten October 1911. 
(qe t. ) WILHELMINA. 

De Ministe,· van Ji'inanciën, 
(get. ) KOLKMAN. 

(Uitgeg. 16 Nov. 1911.) 

28 October 1911. BESLUIT, waarbij gelast wordt, 
dat het Bonifatiushuis te 's Heerenberg, 
voor zoover het is eene inrichting tot het 
houden van retraites, zal worden geplaatst 
op de lijst, bedoeld in artikel 4, § 2, der 
wet tot regeling van de personeele be
lasting. S. 327. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep ingesteld door 
M. NEUSESTER, directeur van het Bonifatius
huis te 's H eerènberg, tegen de beslissing van 

den directeur der directe belastinge11, invoer
rechten en accijnzen te Arnhem, dd. 3 Juni 1911, 
n°. 1120 Direct e Belastingen, genomen op ziin 
verzoek om plaatsing der inrichting voor zoo
veel het retraitenhuis betreft, op de lijs t, 
bedoeld in artikel 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 Bestuur. gehoord, advies van 
23 September 1911, n°. 228; 

Op de voordracht van Onzen ~finistcr van 
Financiën, van 23 October 1911. n°. 50. af
deeling Dü-ecte Belastingen ; 

Overwegende, dat, nadat de plaatsing op de 
lijst was aangevraagd, de directeur bij beslissing 
van 3 Juni 1911, n°. 1120 Directe Belastingen, 
afwijzend heeft beschikt, daarbij overwegende, 
dat het doel der inl'Îchting o.m. bestaat in het 
organiseeren van de in de Roomsch Katholieke 
K erk onder den naam van "retraite" bekende 
geestelijke oefeningen tot bevordering van 
godsdienstûir en zedel.ijkheicl onder a lle stan
den (priesters, onderwijzers, studenten. be
schaafde leeken, arbeiders en1,. ), ter bereiking 
van welk doel godsdienstige redevoeringen, 
geestelijke lezingen, gebeden en godsdienst
oefeningen in systematische volgorde worden 
gehouden; 

dat de inrichting voor wover er gelegenheid 
wordt geboden aan meerdere catego1·ieën van 
personen om zich gedurende eenige dagen 
binnen hare muren van de wereld af te zonderen, 
ten einde zich over te geven aan geestelijke 
overpeinzingen en wat daarmede verband 
houdt, geacht moet worden cle persoonlijke, 
zij het dan ook in de eerste plaats geestelijke 
belangen te dienen van degenen, die aan die 
afzondering met vo renomschreven doel be
hoefte gevoelen, en aan de uitdrukking "alge
meen nut" eene niet door de wet bedoelde 
beteekenis. zou worden gegeven, indien op grond 
van het vorenstaande de inrichting werd aan
genomen als zoodanig werkzaam te zijn; 

dat van de besfäsing des directeurs M. NEu 
SESTER in zijne hoedanigheid van directeur van 
het Bonifatiushuis te 's H eerenberg bij Ons in 
beroep is gekomen, daarbij aanvoerende, dat 
een gedeelte van dat huis, afzonderlijk gebouw, 
dient tot retraitenhuis, dat is een huis tot het 
houden van geestelijke oefeningen tot bevor
dering van godsdienstzin, ing~togenheid en 
zedelijkheid voor alle standen, zoowel priesters 
als onderwijzers, studenten, beschaafde leeken, 
arbeiders enz. ; 

dat dit'gebouw dus is een gebouw dat dient 
ten algemeenen nutte; dat de bewoordingen 
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ten algemeenen nutte in de wet zijn O}lgenomen 
in tegenstelling met het bijzonder bela ng voor 
particu lieren, waarvan hier geen sprake kan 
zijn, nademaal van de deelnemers aan die 
oefeningen geen vergoeding gevorderd wordt; 

Overwegende dat het houden van retraite, 
is te beschouwen als eene zaak van algemeen 
nut. indien daartoe, zonder vordering van 
eenige vergoeding aan ieder Roomsch Katholiek 
gelegenheid wordt verschaft ; 

Gezien de wet tot regeling van de personeele 
belasting; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met vern ietiging van de bestreden beslissing 

te bepalen dat het Bonifatiushuis te 's H eeren
berg zal worden geplaa.tst op do lijst. bedoeld 
in ,irtikcl -!. ~ 2. der wet tot regeling van de 
personeele belasting. onder bijvoeging van de 
" ·oorden : .. ,·oot· zoo ver het i,; eene inrichting 
tot het houden van retraites". 

Onze Minister van ]<' inanci('n is belast met 
de uitvoc,ring vro11 dit bcaluit, dat m hi-t Staats
blad en tegelijk met z[jn rapport in de Staats
courant zal worden geplaatst en w'larvan af
schriit zal 11·orden gezonden aan den Raad van 

tate. Afdeeli.1g voor de Ge chillen ,Tan Be
stuur. 

Hot Loo, den 28sten Oc-tober 1911. 

(!Jef .) W l L H EL M. 1 N A. 

(!;et.) 
De Minister van Füwncibi, 

KOLK\IAN. 

( Uitgeg. lö Kov. 1911.) 

:28 Octobe,· 191]. B~:HUIT, tot nadere wijzi 
i.;ing rnn artikel 184, 3de lid , rnn .den 
nlgemeencn maatregel Yan bestu11I', vast-
11;esteld bij Koninklijk besluit van 15 ,Juni 
1005 (Staatsblad n•. 209), regelende o. 11. de 
,amenstelli r.g v11n het Algemeen College 
,-an Toezicht, Bijstnnd en Ach ·ies voo,· het 
Rijkstucht- en opvoedingswezen. S. 328. 

W1J WILH.1!:LMINA, 1<:Nz. 

Op de voordracht van Onzen 1[inist..,r van 
Justitie rnn den 19den September 1911, 3de 
Afdeeling B. n°. 556 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den lOden October 1911, n°. 14) ; 

Gelet op het nau.er rapport van Onzen voor
noemden Minister van 25 Oetober 1911, 3de 
Afdeeling B. n°. 594: 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
In artikel 184, 3de !iel. van den algemeenen 

maatregel van bestuur, als IJedoeld in de ar
tikelen 3 en 21 der wet van 12 Febniari 1901 
(Staatsblad n°. 64), vastgesteld bij Koninklijk 

besluit van 15 Juni 1905 (Staatsblad n°. 209) 
en gewijzigd bij Koninklijke besluiten van 29 
October 1906 (Staatsblad n°. 274), 10 Mei 1907 
(Staatsblad n°. 99), 25 October 1909 (Staat~blad 
n°. 344) en 23 September 1910 (Staatsblad n°. 
291 ), worden de woorden: ,,Het hoofd det· 
afdeeling van het Departement van Justitie 
waaraan de behandeling vfn de zaken betref
fende het Gevangeniswezen en het R ijkstucht
en opvoedingswezen is opgedragen" vervangen 
door de woorden : ,,E en door Onzen Minister 
van Justitie aan te wijzen hoofdambtenaar van 
het Departement van Justitie" . 

Dit besluit t reedt in werking op den tweeden 
dag na d.ien der dagteekening van het Staats
blad, waarin het is opgenomen en van de S taats
courant waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Justitie is belast met d e 
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 en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

H et Loo, den 28sten October 1911. 

(9ef.) ,V l L H ~ L Ml N A. 

De Minister van Jwititie, 
(!Jet .) E. R. H. REG0UT. 

(Ui tgeg. 7 Nov. 1911.) 

28 Oäober 1911. Bi,;sc mKKING van den Mi
nister ·van Landbouw, Nijverheid en Han
del, ter uitvoering van al't . 4bis van het 
besluit van 26 Juni l!ll.l, S. 162 (Zuider
zeevisscherijbesluii). 

De Mini ster van Landbouw , Nijverheid en 
Handel ; 

Gelet op at't. 4bis van het Zuiderzeeviseeberij 
besluit (Koninklijk besluit van 26 Juni 1911 
(Staatsblad n° . 162), zooals dat besluit is aan
gevuld bij Koninklijk besluit van 21 Oetober 
1911 (Staatsblad n•. 821), luidende: 

1. het is verboden te vissehen van 1 Augus
tus tot 31 October met kuilnetten, op welke 
wijze ook aangespannen : 

a. in het Hoornsehe H op; 
b. op het Pampus; 
binnen de door Onzen Minister vast te stel

len grenzen. 
i. Onze Minister is bevoegd het in het vorige 

lid bepaalde tijdvak ten hoogste eene maand 
vroeger of later te doen ingaan of te doen 
eindigen. 

3. De daaromtrent genomen beschikking en 
die, waarbij de grenzen worden vastgesteld, 
worden ten m inste ééne week vóór zij in wer
king treden in de Staaf.9co1want geplaatst. 
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Heeft goedgevonden : 
1°. de hierbovenbedoelde grenzen vast te 

s tellen als volgt: 
voor het Hoornsche Hop : de lijn, gaande 

van de Z°uidpunt van den hoek van de Nek 
bij Wijdenes naar den toren van Etersheim ; 

voor het Pampus : de lijn, gaande van den 
toren van Muiderberg over de .zwarte ton van 
het Muiderzand naar den schoorsteen van het" 
-stoomgemaal bij de Rijperslui s bij Uitdam; 

2°. te bepalen , dat het, met afwijking in 
zoover van het voorgeschrevene in boven
-staand artikel 4bis, lid 1, tot 16 November 
1911 verboden zal zijn te visschen met kuil
netten, op welke wijze ook aangespannen, in 
<l.e onder 1°. genoemde wateren. 

's Gravenhage, 28 October 1911. 
De MinÜJter voornoemd, (get. ) A. S. TALMA. 

:30 October 1911. ARREST van den Hoogen Raad: 
Art. 30bis van de Algemeene Politiever

ordening van Venlo, waarbij aan B. en W. 
alleen wordt overgelaten om bij openbare 
kennisgeving aan te wijzen, welke straten 
in het belang van de vrijheid en de veilig
-heid van het verkeer in de door den Raad 
z elf gestelde verbodsbepaling zijn begre
pen, houdt niet in eene ongeoorloofde dele
gatie van wetgevende macht. 

De gestelde bepaling blijft van toepas
-sing, ook al zou daarvan eene beperking 
van den eigendom het gevolg zijn, welke 
beperking volgens art. 625 B. W. is toe
gelaten. 

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

ll'equirant voorgesteld bij memorie, luidende : 
1 °. Schending althans verkeerde toepassing 

,der artt. 134, 135, 179a en 179h der Gemeente
wet, artt. 211, 221 Strafv., art. 1 Strafr. en 
'8.rt. 144 Grondwet, doordien het toegepast 
.art. 30bis der Alg. Pol. Verord. van Venlo eene 
verboden delegatie van wetgevende macht 
.daarstelt ; 

2°. Schending, althans verkeerde toepassing 
van art. 625 B. W. j0 • art. 135 Gemeentewet, 
<l.oordien het eigendomsrecht der ingezetenen 
,op ongeoorloofde wijze wordt aangetast ; 

Overwegende, dat bij de inleidende dagvaar
,ding aan den requirant is ten laste gelegd, dat 
hij den 23 Mei 1911 circa 3 ure des namiddags 
te Venlo binnen de kom, de openbare St. Ni
·colaasstraat met een, met een paard bespannen, 
·niet uitsluitend voor personenvervoer be
,stemde kar ingereden is, zulks terwijl bij besluit 
van B. en W. ván Venlo van 11 Febr. 1911 in 
liet belang der vrijheid en veiligheid van het 

1911. 

verkeer ter openbare kennis was gebracht, dat 
het verboden is de St. Nicolaasstraat van welke 
zijde dan ook in te rijden of te berijden met voer
of rijtuigen, niet uitsluitend voor personen
vervoer bestemd ; 

dat dit feit, met requirants schuld daaraan, 
bij het bestreden vonnis wettig en overtuigend 
is bewezen verklaard, met qualificatie en straf
oplegging, zooals in het hoofd van dit arrest 
is vermeld; 

0. wat het eerste middel van cassatie betreft : 
dat tot ondersteuning hiervan bij de memorie 

is aangevoerd, dat in art. 30bis der Alg. Pol. 
Verord. van Venlo aan B. en W. eene onbe
grensde bevoegdheid gegeven wordt om alle 
straten naar eigen goedvinden als voor het ver
keer met rij • en voertuigen gesloten aan te 
wijzen, hetgeen alle perken overschrijdt en 
derhalve eene verboden delegatie van wetge
vende macht daarstelt; dat bedoelde aanwij
zing van straten geen daad van uitvoering is 
doch van wetgeving, uitsluitend behoorende 
tot de competentie van den Gemeenteraad, 
zoodat gemelde Pol. Verord. alle rechtskracht 
mist; 

0. hieromtrent : 
dat art. 30bis der Alg. Pol. Verord. van Venlo, 

zooals die gewijzigd is bij art. 1 der Verord. van 
9 Nov. 1910 luidt : 

1°. Het is verboden de straten, binnen de 
kom, welke door B. en W. in het belang van 
de vrijheid en veiligheid van het verkeer bij 
openbare kennisgeving zijn aangewezen : a. met 
rij - en voertuigen in te rijden of te berijden; 
b. met rij - en voertuigen in te rijden of te be
rijden in de richting, door B. en W. in de boven
bedoelde openbare kennisgeving vermeld ; 

20. enz. ; 
terwijl bij art. 136 der voornoemde gewijzigde 

verordening op overtreding van dat verbod 
eene straf is gesteld van eene geld boete van 
ten hoogste tien gulden ; 

dat voornoemd art. 30bis niet inhoudt eenige 
delegatie der macht, die krachtens de artt. 134 
en 135 der Gemeentewet uitsluitend aan den 
Raad toekomt ; 

dat toch het verbod om met rij- en voer
tuigen sommige straten binnen de kom der 
gemeente in te rijden of te berijden, of die in 
te rijden of te berijden in eene andere dan 
zekere bepaalde richting, door den Raad zelf 
bij voornoemd artikel is gegeven, terwijl aan 
B. en W. alleen wordt overgelaten om bij open
bare kennisgeving aan te wijzen welke straten 
in het belang van de vr-ijheid en de veiligheid 
van het verkeer in die verbodsbepaling zouden 
zijn begrepen, zoodat de aan B. en W . toege• 

27 
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kende bevoegdheid niet onbegrensd is, zooals 
bij de memorie beweerd wordt, maar begrensd 
door het belang van d e vrijheid en de veiligheid 
van het verkeer ; 

dat B. en W. door bij openbare kennisgeving 
van 11 Febr. 1911 "Gelet op de Alg. P ol. Verord" 
zooals die gewijzigd is bij Raadsbesluit van 9 
Nov. 1910, o. a. te bepalen " dat het verboden 
is de St. Nicolaa of Klaasstraat van welke 
zijde dan ook. in te rijden of te berijden met 
voer- en rijtuigen niet uitsluitend voor perso
nenvervoer bestemd, als vrachtwagens, karren 
enz. " niet anders hebben gedaan dan uitvoering 
geven aan een voorschrif t dier verordening, 
noodig om aan het daarin vermelde verbod de 
vereischte werking te verzekeren en alzoo heb
ben gehandeld overeenkomstig de hun bij 
art. 179a d er Gemeentewet opgedragen taak. 

dat alzoo het eerste middel van cassatie is 
ongegrond; 

0 . wat het tweede middel van cassatie 
betreft: 

dat tot ondersteuning daarvan bij de me
morie is aangevoerd, dat feitelijk vaststaat dat 
d e requirant de St. Nicolaasstraat te Venlo 
heeft bereden met een kar, beladen met han
delsgoederen, bestemd voor den koopman 
BARTELS, die zijne magazijnen heeft aan be
doelde straat, tot welke magazijnen geen an_ 
dere toegangsweg bestaat dan door gemelde 
St. Nicolaasstraat ; dat onder deze omstandig
heden art. 30bis der genoemde P ol. Verord. in 
conflict komt met art. 625 B. \Y. ; 

0. hieromtrent : 
dat uit het proces-verbaal van de terecht

zitting van het Kantongerecht wel blijkt dat 
de requirant heeft beweerd dat hij de overtre
ding gepleegd heeft op last van zijn patroon 
om handelsgoederen te brengen bij den koop-

• man BARTELS, die zijn magazijn in de t. 
Nicolaasstraat heeft, doch omtrent dit punt in 
het aangevallen vonnis geene beslissing te vin
den is, zoodat aan dit middel de feitelijke 
grondslag ontbreekt ; 

dat al stond het bij de memorie gestelde 
vast en al mocht de bepaling van art. 30bia 
werkelijk tot gevolg hebben eene beperking 
in het gebruik van het magazijn van den 
koopman BARTELS, welk magazijn niet dan 
door de St. Nicolaasstraat bereikbaar is, die 
beperking als wettig erkend bij art. 625 B. W. 
d en eigendom van dit magazijn geheel onaan
getast laat, zoodat het middel rlan ook niet tot 
cassatie zou kunnen leiden ; 

Verwerpt het beroep. 
(W. v. 'TR.) 

31 October 1911. BESLUIT, tot wijziging van het 
besluit van 30 Maart 1904 houdende 
nieuwe bepp,Jingen omtrent de ambtenaren, 
der directe bela~tingen, invoerrechten en 
accijnzen. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 26 October 1911, n°. 41, Afdee
ling P ersoneel ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
In Ons besluit van 30 Maart 1904, n°. 19, 

na a rt ikel 118 een nieuw artikel in te voegen, 
luidende: 

Artikel 118a. De Minister kan een ambte
naar die t en behoeve van het Rijk zekerheid 
heeft gesteld, ontheffen van de verplichting 
tot aanzuivering van een tekort dat door een 
zijner ondergeschikten is veroorzaakt , doch 
alleen voorzooveel blijkt dat de ambtenaar
het beheer nauwgezet heeft gevoerd en dat hij 
op d e handelingen van het personeel deugdelijk 
toezicht heeft gehouden. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift. 
zal worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. 

H et Loo, den 3l sten October 1911. 
(get.) \VIL HELM INA. 

De Min.:ster van Financiën, 
(get .) K OLKMAN. 

1 November 1911. BESLUIT , tot bekrachtiging 
van eene wijziging van het reglement van 
politie voor de scheepvaart en de vlotvaart. 
op den Rijn met inbegrip van de Waal 
en de Lek, bekrachtigd bij K oninklijk be• 
sluit van 7 April 1905 (Staatsblad n°. 126) 
en laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 8 October 1910 ( Staatsblact 
n•. 299). S. 329. 

WrJ WILHELMINA, ENZ . 

Op d e voordrach t van Onze Ministers van, 
Waterstaat van 8 September 1911, n •. 254,. 
afdeeling Waterstaat, van Landbouw, ijver
heid en Handel van 9 September 1911, n°. 5324, 
afdeeling Nijverheid en van Buitenlandsche 
Zaken van 13 September 1911, n°. 18183, 
afdeeling II ; 

Gezien de door d e Centrale Commissie voor 
d e Rijnvaart in hare buitengewone zitting: 
van 18 Mei 1911 vastgesteld e wijziging van 
het reglement van politie voor d e scheepvaart. 
en de vlotvaart op den Rijn· met inbegrip 
van de Waal en d e Lek, bekrachtigd bij Ko
ninklijk besluit van 7 April 1905, (Staatsblad,; 



1 NOVEMBER 1911. 419 

n°. 126) en laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 8 October 1910 (Staatsblad n°. 299); 

Gezien de artikelen 1, 32 en 46 der Her
ziene Akte omtrent de Rijnvaart van 17 Octo
ber 1868, voor zooveel noodi~ goedgekeurd 
bij de wet van 4 April 1869 (Staatsblad n°. 37); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 October 1911, n°. 19); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 24 October 1911, n°. 217, 
afdeeling Waterstaat, van 27 October 1911, 
no. 6242, afdeeling Nijverheid, en van 28 Octo
ber 1911, 2de afdeeling, n°. 21260; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 October 1911 te bekrach

tigen de vervanging van § 31 tot en met 
§ 41a van het bij Koninklijk besluit van 
7 April 1905 (Staatsblad n°. 126) bekrachtigd 
en laatstelijk bij Koninklijk besluit van 8 Octo
ber 1910 (Staatsblad n°. 299) gewijzigd regle
ment van politie voor de scheepvaart en de 
vlotvaart op den Rijn, met inbegrip van de 
Waal en de Lek, door de navolgende bepa
lingen : 

VOORSCHRIFTE,.>, OMTRENT BOUW, BEMANNING, 

UITRUSTING EN ONDERZOEK VAN DE 

VLOTTEN. 

l. Aanduiding, breedte en lengte van de vlotten. 

§ 31. Jo. Elk vlot moet ter hoogte van 
ten minste 3 M. boven de oppervlakte twee 
evenwijdig aan de lengteas boven elkander 
vast aangebrachte witte borden voeren, waar
van op het bovenste in rood de eerste .letters 
der voornamen, de geslachtsnaam en de woon
plaats van den eigenaar van het vlot, en op 
het·onderste in zwart dezelfde opgaven betrek
kelijk den vlotvoerder in Latijnsche letters 
van ten minste 30 c.M. hoogte en 5 c.M. breedte, 
moeten zijn vermeld en wel op de beide vlakken 
der borden. 

2°. De breedte van de vlotten die den 
Rijn bevaren mag niet te boven gaan op het 
riviervak: 

van Bazel tot K ehl . . . . . . . 6 M. ; 
" Kehl tot Steinmauern (mond van 

den Murg) ... . ... . 17 " 
Steinmauern tot Germersheim . 27 " 
Germe·rsheim tot M annheim . 36 " 

,, M annheim tot Millingen . . . 63 ,, 
beneden Millingen . . . . . . . . . 47 

Bovendien is de lengte der vlotten beperkt 
voor het riviervak : 

van Bazel tot K elû. . . . 
Kehl tot Steinmauern . 

beneden Steinmauern . . . . 

tot 27 M.; 
,, 90 ,, 
,, 220 ,, 

waarbij de roeren niet medegerekend worden_ 

3°. Aan de zijkanten van de vlotten mogen 
geen deelen van ·het vlot of andere voor de 
schepen, bruggen, enz. hinderlijke voorwerpen 
uitsteken. 

4°. Bij waterstanden van 1 tot 0.20 l\L 
aan de peilschaal te Mainz is voor het vak. 
Rüdesheim-Gamp de breedte der vlotten tot 
56 M. en bij eenen waterstand beneden 0.20 M. 
aan de peilschaal te Mainz voor hetzelfde 
vak tot 47 M. beperkt. 

2. Bemanning, uitrusting en gewicht van 
de vlotten in het algemeen. 

§ 32. 1°. Elk vlot .;an zacht hout moet 
voor elke 500 M2 zijner oppervlakte, elk vlot 
van nard hout voor elke 250 l\'[2 oppervlakte 
bemand zijn: 

a. wanneer het uit één laag bestaat, met 
1 man, 

b. wanneer het uit twee lagen bestaat, 
met 2 man, 

c. wanneer het uit drie lagen bestaat, 
met 3 man. 

Gedeelten van 0.5 man en daarboven worden 
bij de berekening van het aantal der beman
ning naar boven afgerond; gedeelten onder 0.5 
worden verwaarloosd. De waarschuwers wor
den n;et medegeteld. 

Als hard hout geldt hierbij eiken-, beu1.en-, 
olmen-, esschen-, kersen-, peren- en appelhout, 
als za,:,ht daarentegen populieren-, elzen-, 
vuren-, dennen-, pijnboomen-, lorl,ehout, als
mede andere harsachtige houtsoorten. 

2°. Geen vlot mag met minder dan 3 man, 
den vlotvoerder inbegrepen, bemand zijn_ 
Bij verkeer over kleine afstanden - minder 
dan 50 K.M. - kan voor kleinere vlotten 
van ten hoogste 1000 M2 oppervlakte, wanneer 
zij uit zacht hout bestaan, volstaan worden 
met twee man, de vlotvoerder inbegrepen. 

3°. Vlotten, van welke de verplichte be
manning volgens 1°. meer dan 4 man bedraagt, 
moeten uitgerust zijn met het materieel ver
meld in de bijlage. 

4° Ter bepaling van het in de vlotver
klaring (art. 25 van de herziene Rijnvaartakte 
van 17 October 1868) op te geven gAwicht 
van de vlotten, wordt de kubieke meter hard 
hout (vergelijk 1°.) tegen 16 centenaars (0.80 
ton) en de kubieke meter zacht hout (vergelijk 
1°.) tegen 12 centenaars (0.60 ton) berekend. 

5°. Bij eene bemanning naar cijfer la mag 
een vlot niet meer bovenlast ·voeren dan 15 % 
van het gezamenlijk aantal stammen van het 
vlot bij raamhout en 30 % bij kleinbout, 
binten en palen. Voert een vlot gelijktijdig 
raam- en kleinhout enz. als bovenlast, dan 

27" 



420 1 NOVEMBER 1911. 

mag die bovenlast slechts 25 % van het ge
zamenlijk aantal stammen bedragen. Meer
dere bovenlast vereischt eene vermeerdering 
der bemanning volgens 1 °. b en c. 

3. U itzonderingsbepaJ,ingen betreffende de 
bemanning en de uitrusting van de 

vlotten bot·en Mannheim. 

§ 33. De bepalingen in § 32 zijn niet van 
toepa~sing op de uitoefening van de vlot
vaart op het riviervak boven .il[ annheim. Zij 
treden voor vlotten, welke van dit riviervsk 
komende Mannheim voorbijvaren, zoodanig 
in werking, dat Mannheim als punt van afvaart 
voor deze vlotten wordt beschouwd. 

Daarentegen wordt voorgesclireven: 
10. Op het riviervak van Kehl tot Stein

mauern moeten op vlotten met eene bemanning 
tot 12 man één kabel, op grootere vlotten 
twee kabels, elk van ten minste 40 M. lengte, 
op het riviervak van Steimnauern tot Mann
heim op elk vlot een groote kabel van 160 tot 
180 M. lengte en een hulpkabel van 15 tot 
20 M. lengte aanwezig zijn. 

20. Op het riviervak tusschen Kehl en 
Steinmauern moet elk vlot ten minste met 
één man per 15 kubiek. meter inhoud van de 
aan~ekoppelde houtmassa bemand zijn. 

30_ Op liet riviervak van Steinmaitern tot 
Germersheim moet de bemanning van de 
vlotten ten minste bestaan : 

a. bij vlotten van onbezaagd hout: 
van lichtere houtsoorten uit l man voor 

elke 15 kubiek meter inhoud ; 
van zware houtsoorten uit l man voor elke 

20 kubiek meter inhoud ; 
b. bij vlotten van bezaagd bout: 
tot 180 kubiek meter inhoud, uit 1 man 

voor elke 20 kubiek meter inhoud; 
van 180 tot 300 kubiek meter inhoud, uit 
man voor elke 25 kubiek meter inhoud ; 
van meer dan 300 kubiek meter inhoud, uit 
man voor elke 30 kubiek meter inhoud. 
4°. Op het riviervak van Germersheim tot 

Mannheim mag deze bemanning overal met 
een vierde verminderd worden. 

5° Op het riviervak boven Ma.nnheim 
moeten de kleine vlotten, die tot 30 M. lang, 
4.5 M. breed en stevig gebouwd zijn. met ten 
minste drie man, de vlotvoerder daaronder 
begrepen, bemand zijn. 

4. Voorschriften voor gesleepte vlotten. 

§ 34. Voor vlotten, die door stoombooten 
of door andere schepen met eigen beweeg
kracht gesleept worden, is op het riviervak 
tusschen M annhcim en B-ingen de helft, van 

Bingen tot St.Goar drie vierden en van St. Goar 
tot Wezel twee derden, beneden Wezel een 
derde der verplichte bemanning volgens 
§ 32, 1°. , voldoende, mits de sleepboot de 
volgende kracht der machine bezitte : 

a. bij vlotten, van welke de verplichte 
bemanning niet meer dan 30 man bedraagt, 
ten minste 25 effectieve paardekrachten ; 

b. bij vlotten, van welke d e verplichte be
manning meer dan 30 man bedraagt, ten 
minste 35 effectieve paardekrachten. 

Voor vlotten, welke aan beide einden, het?'ij 
door eene stoomboot of door een ander vaartuig 
met eigen beweegkracht geboegseerd worden, 
zijn bij eerie vlothreedte tot 50 M. 8 man, 
bij meer dan 50 M. 10 man als verplichte be
manning voldoende. Voor het sturen van 
het achter- (boven) einde van het vlot kan 
met eene stoomboot van ten minste 15 effectieve 
paardekrachten worden volstaan. 

5. Waarschiiwers van de vlotten. 

§ 35. l o. De vlotvoerders zijn verplicht, 
om 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 stroomafwaartsvarend schip of vlot be
vestigd worden. 

2°. Wordt het vlot door eene stoomboot 
of door een schip met eigen beweegkracht 
gesleept, dan moet het waarschuwingsschuitje 
eene vlag voeren bestaande uit zestien ruiten, 
afwisselend rood en wit, in de overige gevallen 
afwisselend rood en zwart. 

3°. De vlotvoerder moet in de vlotverkla
ring den naam van den schipper van het 
schuitje aanteekenen of dien aan de politie 
van de eerste haven, waar het vlot aankomt, 
ter vermelding in de vlotverklaring opgeven. 

4°. Indien het vlot door eenige onvoorziene 
omstandigheid niet kan doorvaren, moet de 
vlotvoerder terstond een tweeden waarschuwer 
zenden, die de belanghebbenden verwittigt, 
dat het vlot niet zal komen. 

5°. De verplichting om een waarschuwer 
vooruit te zenden, vervalt : 

a. op het riviervak boven .il'Jannheim voor 
vlotten, welke tot 30 M. lang, 4.5 M. breed 
en stevig gebouwd zijn ; 

b. op de riviervakken beneden Mannheim 
voor vlotten, waarvan de verplichte beman
ning niet meer dan 5 man en voor gesleepte 
vlotten, waarvan de verplichte bemanning 
niet meer dan 8 man bedraagt . 

De voerders van zoodanige vlotten zijn 



1 NOVEMBER 1911. 421 

echter gehouden, om de voorgeschreven vlag 
op het vlot zelf te voeren. 

6. Vervanging van den waarschuwer door 
electrische aankondiging op het rivier

vak van Kehl tot Steinmauern. 

§ 36. 1 °. Op het gedeelte van den Rijn 
tusschen Kehl en Steinmauern zijn de vlot
voerders ontheven van de verplichting, om 
een waarschuwingsschuitie vooruit te zenden, 
wanneer zij tot waarschuwing der vlotten van 
de aldaar langs den Rijn aangebrachte electri
sche seininrichting gebruik maken. 

Zoodra de aanstaande komst van een vlot 
aan een van de schipbruggen bij Freistett
Ofjendorf, (hefjern-Drusenheim of Plittersdorf
Selz door de telegraaf is aangekondigd, wordt 
op de schipbrug nabij den rechter oever de 
in § 35 voorgeschreven waarschuwingsvlag 
geheschen en eerst wanneer het vlot door de 
brug gevaren is weder ingehaald. 

Onder gelijk voorbehoud kan bij mogelijke 
uitbreiding van de bovengenoemde seinin
richting van Plittersdorf Rijnafwaarts ook 
bier het waarschuwen van de vlotten door 
middel van de telegraaf geschieden. 

2°. Wanneer de vlotvoerders geen gebruik 
van de seininricbting willen maken, . of wel 
bij mogelijke storing in de geleiding daarvan, 
moet het waarschuwen op de in § 35 voorge
schreven wijze geschieden. E chter is het 
aan de vlotvoerders toegestaan, om zich, in 
plaats van eene schuit van een zoogenaamd 
vaarvlotje, uit boomstammen of planken 
bestaande, voor de waarschuwing te bedienen. 

7. Onderzoek van de vlotten. 

§ 37. 1°. Vlotten, waarvan de verplichte 
bemanning meer dan 4 man bedraagt, worden, 
voor hun vertrek en, wanneer zij op eene 
zijrivier gebouwd zijn, voor dat zij de reis 
op den Rijn voortzetten, aan een onderzoek 
onderworpen, hetwelk loopt over hunne 
samenstelling en de hechtheid hunner ver
bindingen, zoomede over de aanwezigheid 
van de voorgeschreven bemanning en van 
het overeenkomstig den inhoud van de bijlage 
van § 32, 3°., gevorderde _uitrustingsmaterieel. 

Deze bepaling is niet van toepassing op 
vlotten, welke, uit de Main komende, gebracht 
worden in de havens van Mainz, Schierstein, 
Frei- W einheim, Rüdesheim of Bingen. 

2°. Het onderzoek geschiedt door de hier
mede belaste ambtenaren of door deskundigen, 
die voor dit doel beëedigd zijn. 

3°. De vlotvoerder moet voor het vertrek 
van het vlot het onderzoek daarvan aan
vragen bij de bevoegde autoriteit. Laatstge
noemde moet er voor zorgen, dat het ondet
zoek zoo spoedig mogelijk, en in elk geval 
binnen de op de ontvangst der aanvraag 
volgende eerste 24 uren geschiedt. 

40, De plaatsen, waar het onderzoek kan 
geschieden, de personen, die daarmede zijn 
belast en de autoriteiten, bij ,vie het moet 
worden aangevraagd, worden openlijk bekend 
gemaakt. 

5°. Vlotten, die op plaatsen gebouwd 
worden, waar het voorgeschreven onderzoek 
niet kan plaats hebben, moeten op de stroom
afwaarts meest nabijgelegen plaats, die voor 
het onderzoek van vlotten is aangewezen, 
aan het onderzoek worden onderworpen. 

6°. De bepalingen van 1 °. tot 5°. zijn niet 
van toepassing op de vlotvaart op het rivier
vak boven M annheim. 

De brugwachters zijn bevoegd tot het uit
oefenen van toezicht op de naleving van de 
in § 31, 2°. en 3°., en § 33 voor het riviervak 
boven M annheim gegeven voorschriften. 

7°. Voor vlotten, welke van boven ko
mende Mannheim voorbijvaren, treden de 
hepalingen van 10. tot 5°. zoodanig in wer
king, dat M annheim als P"nt van afvaart 
wordt beschouwd. 

8. Aanteekening op de vlotverklaring. 

§ 38. Geeft het onderzoek geen aanleiding 
tot aanmerkingen, dan wordt de uitslag, door 
de met het onderzoek belaste personen aan
geteekend in de "aangiften voor de vlot
verklaring (Angaben für die Flossabfertigung)", 
welke op bladzijde 3 en 4 der overeenkomstig 
artikel 25 van de Rijnvaartakte te voeren 
vlotverklaring opgenomen moeten worden. 
De vorm dezer aanteekening blijkt uit de 
bijlage. Aan vlotvoerders, op wier vlotver
klaring zoodanige aanteekening ontbreekt, 
wordt de ·afvaart niet toegestaan. 

9. Veranderingen in den toestand van het vlot. 

§ 39. De bepalingen van de § § 37 en 38 
zijn mede van toepassing voor het geval, dat 
een vlot gedurende de reis: 

a. eene vergrooting ondergaat, die over
eenkomstig den inhoud van de bijlage van 
§ 32, 30,, vermeerdering van het voorhanden 
zijnde uitrustingsmaterieel vereischt ; of 

b. verkleind wordt en de vlotvoerder dien
tengevolge eene vermindering in het voor
handen zijnde uitrustini:(smaterieel wil brengen. 
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Geschieden deze veranderingen van het 
vlot op eene plaats, waar het onderzoek niet 
kan plaats hebben, dan moet dit door den 
vlotvoerder dadelijk bij zijne aankomst op 
de naaste voor het onderzoek van vlotten 
aangewezen plaats aan de bevoegde autori
teiten worden aangevraagd. 

10. B evoegdheid van de aitloriteiten en 
ambtenaren. 

§ 40. De autoriteiten der scheepvaart- en 
havenpolitie, de brugwachters en alle amb
tenaren belast met het politietoezicht over 
de rivier, zijn bevoegd om zich er van te 
overtuigen, dat de volgens de § § 32 tot 34 ge
vorderde bemanning en het uitrustingsmaterieel 
op het vlot aanwezig zijn, en om, indien de 
bemanning of de uitrusting der vlotten niet 
overeenkomstig de voorschriften aanwezig 
zij n, te bevelen dat het vlot op de naaste 
ligplaats zal bij leggen. De reis mag alsdan 
eerst na het aanvullen van de bemanning en 
zoo ook van uitrusting voortgezet worden. 

ll . Vrijdom van rechten. 

§ 4 l. Voor het overeenkomstig de § § 37, 
39 en 40 te verrichten onderzoek is geen recht 
verschuldigd. 

12. Opgaande vlotten. 

§ 41a. De bepalingen in § § 31-41 hebben 
a lleen betrekking op afvarende vlotten ; voor 
opvarende vlotten zijn de bepalingen voor 
sleeptreinen, voor zoover doenlijk, van toe
passing. 

Onze Ministers van Waterstaat, van Land
bouw, Nijverheid en Handel en van Buiten
landsche Zaken zijn 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 !sten November 1911. 

(9et. ) W I L H E L 1\1 I N A. 

De Minister van Waterstaat, 
(get.) L. H. W. REGOUT. 

De .Min. van Landbo1tw, Nijverheid en Handel, 
(get.) A. S. TALMA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
(qel.) R. DE MA.REES VAN 8WINDEREN 

(Uitgeg. 29 Nov. 1911.) 

BIJLAGE van § 32, 3°., van het reglement 
van politie voor de scheepvaart en de 
vlotvaart op den Rijn. 

Omschrijving van het vereischte 1tit-
rustingsmaterieel. 

l'Ï .: r,i r,i .... 
Voor vlotten -~ .,~ al al 0.23 

.a .a r,i ,.. " wa~rvan de ver - ~ _ê .S _ê .e .e ... .i.a 

.i.: .i.: " !:,l)~ pli?hte beman- 8 :iJ ~ :iJ 
" " 

.i.: 
~~ .:: mng v~ens C 1;J 1;J 

.., .s < 0 .., .e 
§32,1°.,b raagt: ~ ~ 0 " " ... ... 

~ ~"Cl .e .e Cl 

4 tot 8 man. - 1 - 2 2 -
9 ,, 12 ,, 1 - 1 1 4 2 

13 
" 

16 ,, 2 - 2 1 6 3 
17 ,, 20 

" 
2 - 2 2 8 4 

21 
" 

25 ,, 2 - 2 2 9 5 
26 

" 30 ,, 3 - 3 2 10 6 
31 

" 
40 ,, 3 1 4 2 12 6 

41 45 ,, 3 1 4 3 12 6 
mee;dan 45 man 4 2 4 3 12 

1 
6 

Aanmerkingen: 

1 o. Onder groote ankerschuiten worden 
schuiten van een ladingsvermogen van 50 tot 
60 centenaars (2.5 tot 3 ton), onder kleine 
ankerschuiten die van een ladingsvermogen 
van 30 tot 35 centenaars (1.50 tot 1.75 ton 
verstaan. 

20. Vlotten, waarvan de verplichte beman 
ning niet meer dan 6 man bedraagt, mogen rn 
plaats van de kleine ankerschuit een schuitje 
hebben, zoof!enaamde "drieplanker" van 8 M. 
lengte en van 1 tot 1.4 M. breedte op het boord . 

3°. De schuit van den waarschuwer is niet 
in de in bovenstaande omschrijving aange
geven schuiten begrepen. 

Behoort bij het reglement van politie voor 
de scheepvaart en de vlotvaart op den Rijn, 
bekrachtigd bij Koninklijk besluit van 7 April 
1905 (Staatsblad no. 126) en laat stelijk ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 1 November 
1911 (Staatsblad n°. 329). 

Ons bekend, 

De Minister van Waterstaat, 
(get.) L. H. W. REGOU'l\ 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(qet. ) A. S. TALMA. 

De j)f inister van Buiterdandsche Zaken, 
(qet.) R. DE MAREES VAN SwINDEREN. 
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BIJLAGE van § 38 van het reglement van 
politie voor de scheepvaart en de vlot
vaart op den Rijn. 

Aangiften voor de vlotverklaring. 

1. Naam en woonplaats van den vlot-
-voerder . . . . . . ... .. . . . .... . 

2. Herkomst en plaats van bestemming 
van het vlot .. 

3. Houtsoorten: 

a. Hard hout. 
boomstammen . . 
bezaagd hout . . . 
ander werkbout .. 

b. Zacht hout. 
boomstammen . 
bezaagd hout . . 
ander werkhout . 

4. 

Totaal 

Afmetingen van 
1. Lengte 
2. Breedte 
3. Dikte . 

Kubieke I Gewicht 
meters. in centenaars. 

het vlot: 
M. 

5. Bemanning, berekend naar 

6. Uitrustingsmaterieel : 
Groote ankerscbuiten 
Kleine 
Groote kabels . 
Kleine ,, . 
Ankers .... 
Kettingen 

.... man. 

stuks. 

7. Naam en woonplaats van den eigenaar: 

8. Naam en woonplaats 
schuwer: ..... . 

Hand teekening 
van den 

vlotvoerder : 

van den waar-

Zegel 
van de 

autoriteit : 

Merkteeken en handteekening van 
den beambte, die het 

onderzoek .heeft verricht : 

Behoort bij het reglement van politie voor 
de scheepvaart en de v lotvaart op den Rijn, 
bekrachtigd bij Koninklijk besluit van 7 April 
1905 (Staatsblad no. 126) en laatstelijk gewij
zigd bij Koninklijk besluit van 1 November 
1911 (Staatsblad n°. 329). 

Ons bekend, 
De Minister van Waterstaat, 

(.fjet. ) L. H. W. REGOUT. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

(.fjet.) A. s. TALMA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
(get.) R. DE MAREES VAN SWINDEREN. 

l November 1911. BESCHIKKING van den Mi
nister van Oorlog, betreffende wijziging 
van den Staat bedoeld bij § 4 der Land 
weerinstructie II. 

De Minister van Oorlog brengt door deze ter 
algemeene kennis, dat in den staat, bedoeld 
bij § 4 der landweerinstructie II, voorkomende 
in de N ederlandsche Staatscourant van 5 Oc
tober 1904, n°. 233, zooals deze staat luidt in
gevolge de beschikkingen van den Minister, 
van Oorlog, van 13 Februari 1908, afdeeling 
Militie en Landweer (L.), n°. 95, 5 December 
1908, afdeeling Militie en Landweer (L.}, no. 89, 
4 Mei 1909, IIIde afd. n°. 183, en 28 April 1911, 
afdeeling Militie en Landweer (L.), n°. 174, 
voorkomende in de Nederlandsche Staats
couranten, onderscheidenlijk van 20 Februari 
1908, n°. 43, 8 December 1908, n°. 288, 6 Mei 
1909, n°. 105, en 29 April 1911, n°. 100, 

in de kolom "Standplaats van den comman
dant in nevensvermeld landweerdistrict ", ach
ter de in de daaraan voorafgaande kolom ge
stelde cijfers VI , VII, XVIII en XXXIX, in 
stede van respectievelijk "De commandant in 
het Vde landweerdistrict is tevens belast met 
het bevel over het VIde landweerdistrict" , ,,De 
commandant in het VIIIste landweerdistrict 
is tevens belast met het bevel over het VIIde 
landweerdistrict", ,,Amersfoort" en "De com
mandant in het XXXVIIIste landweerdistrict 
is tevens belast met het bevel over het XXXIX• 
landweerdistrict" moet worden gelezen onder
scheidenlijk : 

"Groningen", ,,Groningen", ,,Utrecht" en 
,, Vlissingen". 

's Gravenhage, 1 November 1911. 
Voor den Minister, 

De Secr. -Generaal, (get.) DE BRUYN. 

4 November 1911. BESLUIT, tot schors ing van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Heer van 5 October 1911, strekkende tot 
vaststelling van het bedrag van de door 
den gemeente-ontvanger te stellen zeker
heid. S. 330. 

Geschorst tot 1 Mei 1912. 

6 Nove,nber 1911. BESLUIT, tot aanvulling van 
het Waddenzee-visscherijreglement en van 
het Zuiderzee-visscherijbesluit. S. 331. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht, van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 21 Sep
tember Hlll , n°. 5521, afdeeline; Nijverheid; 

Gelet op de Visscherijwet (wet van 6 October 
1908, Staatsblad n°. 311 ), het Waddenzee-
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visscherij reglement en het Zuiderzee-visscherij
besluit (Onze besluiten van 26 Juni 1911, 
Stautsbladen nos. 161 en 162); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 October 1911, n°. 30); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 2 November 1911, 
n°. 6358, afdeeling Nijverheid; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Na artikel 14 van bet Waddenzee

visscherijreglement wordt ingevoegd het vol
gende nieuwe artikel : 

Art. 14bis. l. In afwijking van het bepaalde 
in artikel 3, letter a, zal het visschen met den 
elger, indien de tusschenruimte der tanden 
nergens minder dan 12 m.M. bedraagt, geoor
loofd zijn gedurende de tijdvakken : 

15 November 1911 tot 15 Maart 1912, 
1 December 1912 tot 28 Februari 1913, 
16 December 1913 tot 14 Februari 1914 en 
1 Januari 1915 tot 31 Januari 1915. 
2. Gedurende die tijdvakken is het bepaalde 

in artikel 6, eerste lid, niet van toepassing op 
den elger, welke aan den in het vorige lid ge
stelden eisch voldoet. 

2. Na artikel 8 van het Zuiderzee-visscherij
besluit wordt ingevoegd het volgende nieuwe 
artikel : 

Art. 8bis. 1. In afwijking van het bepaalde 
in artikel 3, letter a, za.l het visschen met den 
elger, indien de tusschenruimte der tanden 
nergens minder dan 12 m.M. bedraagt, geoor
loofd zijn gedurende de tijdvakken : 

15 November 1911 tot 15 Maart 1912, 
l December 1912 tot 28 Februari 1913, 

16 December 1913 tot 14 Februari 1914 en 
1 Januari 1915 tot 31 Januari 1915. 
2. Gedurende die tijdvakken is het bepaalde 

in artikel 5, eerste lid, niet van toepassing op 
den elger, welke aan den in het vorige lid ge
stelden eisch voldoet. 

3. Dit besluit treedt in werking op den twee
den dag na dien der dagteekening van het 
S.taatsblad en van de Staatscourant, waarin het is 
geplaatst. 

Onze .MinistM van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad en gelijktijdig in 
de Staatscourant zal worder! i,,aplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Het Loo, den 6den November 1911. 
(get. ) WIL H E L M I N A. 

De M in. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(get. ) A. S. TALMA. 

(Uifgeg. 10 Nov. 1911.) 

8 November 1911. MrssrvE van den Ministeir 
van Binnenlandsche Zaken aan de Com
missarissen der Koningin in de provinciën , 
betreffende kennisgeving van onherroepe
lijke doorhaling eener inschrijving als, 
houder eener hondenkar. 

Mijne aandacht is gevestigd op de omstan
digheid, dat, terwijl ingevolge art. 9 van de
Trekhondenwet 1910, Staatsblad n°. 203, ook 
de Marechaussee belast is met het toezicht op
de goede naleving dier wet, naar luidt art. 9 van 
het Koninklijk Besluit van 6 Februari 1911, 
Staatsblad n°. 45, alleen de burgemeesters van. 
de omliggende gemeenten der woonplaats van, 
den betrokken houder van eene hondenkar
kennis bekomen van de doorhaling eener in
schrijving. De Marechaussee blijft van die
doorhaling mitsdien onkundig en mist daardoor
de noodige gegevens om op eene behoorlijke na
leving van genoemde wet toe te zien. 

Hetzelfde geldt uit den aard der zaak voor
de beambten der Rijksveldwacht. 

Met den Minister van Justitie komt het mij 
noodzakelijk voor, dat zoowel de beambten der· 
Koninkliike Marechaussee als die der Rijks
veldwacht van bedoelde doorhalingen terstond 
kennis dragen, weshalve ik U H.E.G. verzoek 
de burgemeesters in Uw gewest uit te noodigen 
van eene onherroepelijke doorhaling ook kennÎB' 
te geven aan den districts-commandant van 
gemeld wapen en aan dien van de Rijksveld
wacht, binnen wier ressort hunne gemeente
gelegen is . 

De M inister van B innenlandsche Zaken, 
Voor den Minister, 

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

10 November 1911. BESLUIT, tot beschikking 
op de aanvrage om pensioen van den oud
onderwijzer bij de Rijksnormaallessen te
H eerenveen, H . RAADERSMA. s. 332. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op de aanvrage om pensioen 
van H. RAADERSMA, gepensionneerd hoofd 
der openbare lagere school te Heerenveen, als 
oud-onderwijzer bij de Rijksnormaallessen al 
daar. 

Gezien het advies van den Pensioenraad 
voor Burgerlijke ambtenaren van 27 Augus
tus 1910, n°. 33. 

Den Raad van State, afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van ó 
Juli 1911, n° . 146 A. 

Gezien de Burgerlijke Pensioenwet en de 
wet tot regeling van het lager onderwijs. 

Op de voor dracht van Onzen Minister van 



10 NOVEMBE R 1 91 1. 425 

Financiën van 3 November 1911, afdeeling 
Pensioenen, n°. 6. 

Overwegende, dat de Pensioenraad voor 
burgerlijke ambtenaren in zijn bovengemeld 
advies ons in overweging heeft gegeven, den 
belanghebbende met ingang van 1 Mei 1910 
een jaarlijksch tweede pensioen toe te leggen 
ten bedrage van /"208 op grond dat de belang
hebbende vóór 1 Januari 1891 in dienst ge
treden, bij Ministerieele beschikking van 4 
April 1910, n°. 2709/1, Afdeeling L. 0., met 
ingang van 1 Mei 1910, eervol is ontslagen; 
dat zijn burgerlijke diensttijd volgens art. 9a 
der Burgerlijke Pensioenwet een tijdvak uit
maakt van 27 jaren, 8 maanden en 16 dagen ; 
dat hij , geboren 10 Januari 1847 den ouder
dom van 63 jaren heeft vervuld en uit hoofde 
van lichaamsgebreken voor de waarneming 
van zijn ambt ongeschikt is , welke ongeschikt
heid is bewezen door de verklaring der genees
kundigen F. VAN WERING en H . J. Noos·rEN, 
dd. 22 Juli 1910, geregistreerd, benoemd door 
den Minister van Binnenlandsche Zaken bij 
beschikking van 2 Juli 1910, n°. 603óll, Af
deeling L . 0 . ; 

dat zijn pensioensgrondslag heeft bedragen : 
van 1 Mei 190ó tot 1 Mei 1910, f 4ó0, zoodat 
l/60ste deel van de middelsom., bedoeld bij 
art. 6, lste lid, der wet, bedraagt f 7 .50 ; dat 
de aanvrage om een tweede pensioen is inge
diend binnen één jaar na het ontslag ; dat 
de belanghebbende volgens de artt. 3c en !ia 
der wet recht heeft op een tweede pensioen 
van f 207.83•; 

dat aangezien naar het oordeel van Onzen 
Minister van .l!'inanciën aan belanghebbende 
een jaarlijks pensioen van f "221 moet worden 
verleend, op grond van art. 28 der Burger
lijke Pensioenwet omtrent het advies van den 
Pensioenraad het gevoelen is ingewonnen van 
den Raad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van bestuur. 

Overweitende, dat reclamant als eervol ont
slagen hoofd der openbare lagere school te 
Heerenveen met ingang van 1 Januari 1908 is 
gepensionneerd over een diensttijd als onder
wijzer bij het openbaar lager onderwijs van 
meer dan veertig jaren ; 

dat bij van 10 November 1870 tot 1 Juli 
1872, onderwijzer is geweest aan eene bijzon
dere lagere school als bedoeld in art. 60 der 
wet tot regeling van het lager onderwijs ; 

dat de door hem gedurende dat tijdvak als 
bijzonder onderwijzer bewezen diensten niet bij 
zijne pensionneering als oud-schoolhoofd -
in welk onderwijzer.sambt hij een hoogeren 
pensioensgrondslag had, dan als onderwijz~r 

bij Rijksnormaallessen - met pensioen kon
den worden vergolden, omdat zij niet op den 
voet van art. 72 van laatstgenoemde wet voor 
pensioen werden ingekocht; 

dat derhalve die diensten - aangezien bij 
de regeling van een burgerlijk pensioen vóór 
l Januari 1906 als onderwijzer aan bijzondere 
scholen als. bedoeld in art. 60 der Lager
onderwijswet bewezen diensten, krachtens art. 
9b der Burgerlijke Pensioenwet steeds, onaf
hankelijk van art . 72 van eerstgenoemde wet 
met pensioen zijn te vergelden - thans bij de 
pensionneering van reclamant als oud-onder
wijzer bij Rijksnormaallessen in rekening moe
ten worden gebracht ; 

dat hem alzoo een tweede pensioen is te 
verleenen over een diensttijd van 29 jaren, 
4 maanden en 7 dagen, tot een bedrag van 
f 221. 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Aan den eervol ontslagen onderwijzer bij de 

Rijksnormaallessen te Heerenveen, H. RA.ADER· 
SMA, op grond van de artt. 3c, 9a en b en 26 
der Burgerlijke Pensioenwet j0 • art. 44 der 
wet tot regeling van het lager onderwijs met 
ingang van 1 Mei 1910 een tweede pensioen 
ten laste van den Staat te verleenen, ten be
drage van f 221 's jaars. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats 
blad en tegelijk met het rapport van dien 
Minister in de Staatscourant zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State (afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur), aan de Al
gemeene Rekenkamer, aan den Pensioenraad 
voor Burgerlijke Ambtenaren en aan den Di
recteur van het Weduwen- en Weezenfonds 
voor Burgerlijke Ambtenaren. 

Het Loo, den lOden November 1911. 
(qet .) WILHELMINA. 

(qet.; 
De Minister van Financiiin, 

KOLKM.AN. 
(Uitgeg. 80 Nov . 1911.) 

10 November 1911. MISSIVE van den Mi
nister van Landbouw, Nijverheid en Han
del aan de Commissarissen der Koningin 
in de provinciën, betreffende kosten reke
ningen en verantwoordingen wegens ver
koop van in beslag genomen vee en voor
werpen. 

Blijkens een van wege de Algemeene Reken
kamer bij mij ingekomen schrijven, komt het 
herhaaldelijk voor, dat bij rekeningen en ver
antwoordingen wegens den verkoop van in 
beslag genomen vee en voorwerpen, niet altijd 
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-genoegzaam wordt acht geslagen op de voor
·schriften, behoorend·e bij de missive van d~n 
Minister van Binnenlandsche Zaken van 29 Ja
nuari 1891, n°. 5891, afdeeling A. Z. C., en daarin 
. uitgaven worden gebracht, waarvoor op grond 
van deze voorschriften had behooren te worden 

;gedeclareerd. 
Ter opheffing van dit bezwaar en ter voor

koming van meerdere nog te begane onjuist
heden, moge dienen, dat in het algemeen in de 
irekeningen en verantwoordingen alleen die 
kosten mogen voorkomen, die in onmid,deUijk 
verband staan met den verkoop. Daaren
·tegen moeten die, welke ook gedaan zouden 
zijn indien geen verkoop had plaats gehad, op 
declaratie aan het Rijk worden in rekening 
gebracht. 

Onder deze laatste vallen o. a . ook de kosten 
wegens het sla,;hten, omdat deze handeling in 
de eerste plaats strekt tot onschadelijkmaking 
van de dieren, welke gevaar voor besmetting 
-opleveren, en de mogelijkheid niet is uitge
sloten, dat het vleesch nà de slachting onge
·schikt blijkt voor de consumptie en in dat 
geval geen verkoop plaats heeft. 

Verder worden ook dikwerf ten onrechte in 
d e rekeningen en verantwoordingen gebracht 
de kosten wegens de aanhaling van het vee en 
de voorwerpen (premie), die van het vervoer 
naar het gemeentehuis, het opbergen en waar
d eeren van het in beslag genomene, zoomede de 
kosten van het ontsmetten. 

Al deze uitgaven behooren op de declaratiën 
te worden gebracht. 

In de rekeningen en verantwoordingen be
hooren alzoo slechts te worden opgenomen de 
kosten direct betrekking hebbende op den ver
koop. Als zoodanig zijn te noemen : de kosten 
wegens zegel en registratie van het proces
verbaal van den verkoop, advertentiekosten, 
kosten van het zout voor de geslachte dieren, 
uitveilloon, weegloon van het vleesch, even
tueele huur van verkooplokalen, aankoop van 
vleeschhaken, accijns. • 

Wat betreft de kosten van het voeren der 
dieren zij verwezen naar de 4° alinea. van art. 37 
der wet van 20 Juli 1870 (Staatsblad n°. 131). 
Is nl. het in beslag genomene vee levend ver
kocht, dan wordt de opbrengst van den ver
koop van het vee aan den gemeente-ontvanger 
in bewaring gegeven. Uit die opbrengst wor
den de kosten van onderhoud van het vee 
sedert den dag der inbeslagneming tot aan den 
verkoop gekweten. 

In dat geval moeten dus ook de voederkosten 
in de rekening en verantwoording worden ge
bracht. 

In verband met het bovenstaande noodig ik 
U H.E.G. beleefdelijk uit, dit ter kennis te 
willen brengen aan de Burgemeesters in Uw 
gewest en mij twee nummers van het desbetref
fend Provinciaal Blad te willen doen toekomen . 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

Voor den Minister, 
De Secr.-Generaal, (get.) VERSTEEG. 

10 November 1911. MISSIVE van den Mi
nister van Landbouw, Nijverheid en Han
del aan de Commissarissen der Koningin 

· in de provinciën, betreffende taxatieloon 
ter zake van het waardeeren van vee. 

Mijne aandacht wel.tl gevestigd op het feit, 
dat het tarief, bedoeld in mijne missive van 
8 October 1909, Directie van den Landbouw, 
n°. 8554, Afdeeling Veeartsenijkundige Dienst, 
voor verschillende uitleggingen vatbaar is. 

In verband hiermede heb ik de eer U H.E.G. 
te verzoeken aan de burgemeesters in uw gewest 
mede te deelen, dat dit tarief behoort te worden 
toegepast op het totaal aantal geschatte dieren, 
waarbij twee stuks klein vee worden berekend 
voor één paard of rund. Een voorbeeld moge 
mijne bedoeling verduidelijken : 

Indien een taxateur geschat heeft 4 runderen, 
10 paarden, 16 varkens en 12 schapen, moet de 
hem toe te kennen belooning worden berekend 
als volgt: 

10 paarden = 10 stuks groot vee ; 
4 runderen = 4 
16 varkens = 8 
12 schapen = 6 

Gezamenlijk 28 
waarvan de schatting, volgens genoemd tarief, 
eene belooning medebrengt van / 10.-

Het zal door mij op prijs worden gesteld een 
tweetal exemplaren te ontvangen van de cir
culaire of van het nummer van het Provinciaal 
Blad, waarin bedoelde mededeeling zal worden 
opgenomen. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel,, 

Voor den Minister, 
De Secr.-Generaal, (get.) VERSTEEG. 

11 November 1.911. B ESLUIT, tot regeling van 
den herijk der maten en gewichten in 
1912 en 1913. S. 333. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 14 Oc
tober 1911, n°. 6977, Afdeeling Nijverheid ; 

Gelet op artikel 16, letter a, der wet van 
7 April 1869 ~Staatsblad n°. 67), waarvan de 
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gewijzigde tekst is bekend gemaakt bij Konink
lijk besluit van 29 November 1874 (Staatsblad 
no. 143); 

Den Raad van State gehoord, (advies yan 
-:n October 1911, no. 47); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Landbouw, ijverheid en Handel vah 8 
November 1911, n°. 6488, Afdeeling Nijverheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen : 
1°. de maten en gewichten moeten in het 

jaar 1912 of HJ18 worden onderworpen aan 
-den herijk, bedoeld bij artikel 16, letter a, der 
bovengenoemde wet; 

2°. de herijk heeft plaats binnen het tijdvak 
van 1 Januari 1912 tot en met 81 December 1918; 

8°. aan Gedeputeerde Staten der provinciën 
wordt opgedragen het tijdstip te bepalen, waar
·Op de herijk voor elke gemeente binnen het 
-0nder 2° genoemde tijdvak zal geschieden; 

4°. het merk van goedkeuring, dat in 1910 
-en 1911 bij den ijk en herijk van maten en ge
wichten gebezigd is, is geldig tot 1 Januari 
1914. 

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 Loo, den llden November 1911 . 

(.get. ) W I L H E L M I A. 
De Min. van Landbomc, Nijverheid en Handel, 

(get.) A. S. TALMA. 

(Uitgeg. 18 Nov. 191 1.) 

18 November 1911. BESLUIT, tot aanvulling 
van de bepalingen van artikel 11, § 6, van 
het Koninklijk besluit van 14 December 
1896 (Staatsblad n°. 222\ laatstelijk gewij
zigd bij dat van 6 Juni 1911 (Staatsblad 
n°. 142), tot uitvoering van onderschei
dene bepalingen der wet tot regeling der 
brie venposterij (Staatsblad 1908, n°. 816). 
s. 884. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 28 Juli 1911, n•. 10, Afdeeling 
Posterijen en Telegrafie ; 

Gelet op artikel 21 der wet tot regeling der 
brievenposterij (Staatsblad 1908, n•. 816); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
6den September 1911, no. 19); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor• 
noemden Minister van 8 November 1911, n•.10, 
Afdeeling Posterijen en Telegrafie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
§ 6 van artikel 11 van het Koninklijk besluit 

van 14 December 1896 (Staatsblad n°. 222), ge
wijzigd bij de Koninklijke besluiten van 2 No
vember 1899 (Staatsblad n•. 2'26), 3 December 
1901 (S taatsblad n°. 288), 28 April 1908 (Staats. 
blad n•. 138), 22 Maart 1906 (Staatsblad n°. 118), 
16 September 1906 (Staatsblad n•. 269), 8 Mei 
1906 (Staatsblad n•. 104), 4 Juni 1907 (Staats
blad n°. 141), 28 eptember 1908 (Staatsblad 
n•. 802) en 6 Juni 1911 (Staatsblad n°. 142) tot 
uitvoering van onderscheidene bepalingen der 
wet tot regeling der brievenposterij (Staatsblad 
1908, n°. 816) aan te vullen met het volgende lid: 

"Met uitbreiding in zooverre van bedoelde 
voorschriften kan nochtans in het binnenlandsch 
verkeer op de adreszijde van briefkaarten eene 
strook van ten hoogste 1½ centimeter, gemeten 
van af den bovenrand, over de volle breedte 
bedrukt worden met vermeldingen betreffende 
den afzender en zijn ambt, beroep of bedrijf." 

Tot 1 Juli 1912 zullen briefkaarten, van 
welke eene breedere strook invoege als boven 
is bedrukt, als zoodanig in het binnenlandsch 
verkeer ter verzending worden aangenomen. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad geplaatst en in afschrift aan den Raad 
van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 18den November 1911. 
(qet.) W I L H E L M I N A. 

De Minister van Waterstaat, 
(.get.) L. H. W. REOOUT. 

(Uitgeg. 28 Nov. 1911.) 

18 November 1911. BESLUIT, tot wijziging en 
aanvulling van het Reglement voor het 
Weduwen- en Weezenfonds der officieren 
van de landmacht in Nederlandsch-Indië. 
s. 886. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minist!lr van 
Koloniën dd. 8 November 1911, Statistisch 
Bureau, n°. 89; 

Gezien het bij artikel 1 van het Koninklijk 
besluit van 26 October 1898 (Staatsblad n•. 
166) gearresteerde, laatstelijk bij Ons besluit 
van 19 October 1908 (Staatsblad n•. 828) ge
wijzigde Reglement voor het Weduwen- en 
Weezenfonds der officieren van de landmacht 
in Nederland..•ch-lndië; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
31 October 1911. n• . 89); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister dd. 8 November 1911, Sta
tistisch Bureau, n°. 89; 
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Hebben goedgevonden en verstaan : 
met wijziging en aanvulling in zooverre 

van het bepaalde in het eerste lid van artikel 
2 en sub b van artikel 3 van het voormelde 
reglement, te bepalen als volgt: 

Art. 1. Het deelgenootschap aan het We
duwen• en Weezenfonds der officieren van 
de landmacht in Nederlandsch-Indië wordt 
verloren door de tijdelijk gepensionneerde 
officieren, die bij het verlaten van den mili-

. tairen dienst geen betrekkingen hebben, welke 
voor uitkeeringen uit dat fonds in aanmer
king kunnen komen. 

2 . De overige tijdelijk gepensionneerde offi· 
eieren kunnen hun deelgenootschap behouden, 
ook wanneer het pensioen vervalt, doch al
leen voor de vrouw, met welke zij op het 
oogenblik van hun ontslag gehuwd waren en 
voor de kinderen uit dat huwelijk, alsmede 
voor hunne andere kinderen, in zoover deze 
bij dat ontslag eventueel reeds aanspraken op 
uitkeering uit het fonds hadden. 

Het staat dezen deelgenooten vrij hun deel
genootschap op te zeggen, wanneer zij zulks 
verlangen. 

3 . De gewezen officieren, die bij de afkon
diging van dit besluit in het genot zijn van 
tijdelijk pensioen, hebben de bevoegdheid hun 
deelgenootschap aan het fonds te behouden, 
maar wanneer het pensioen vervalt alleen 
voor de betrekkingen die zij op dat oogen
blik hebben en bij bun overlijden aanspraak 
op uitkeering uit het fonds zouden kunnen 
doen gelden. 

Ook voor deze deelgenooten geldt het be
paalde in het laatste lid van het voorgaande 
artikel. 

4 . Voor het overige zijn de bepalingen in 
het reglement voor het fonds op de in dit 
besluit bedoelde gewezen officieren mutatis 
mutandis van toepassing. 

Onze Minister van Koloniën 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 13den November 1911. 

(gef.) WIL HELM I NA. 

De Minister van Kolonilfn, 
(get.) DE WAAL MALEFIJT. 

(Uitgeg. 2ó Nov. 1911.) 

13 November 1911. BESLUIT, betreffende de 
klerken ter griffie van het Hoog Militair 
Gerechtshof en ten parkette van den 
Advocaat-Fiscaal bij dat College. S. 336. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van . Onzen Minister van 
Justitie van den 9den November 1911, 4de 
afdeeling, n°. 579; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van 1 Januari 1912: 
I. in te trekken alle vroegere Koninklijke 

besluiten betreffende regeling der bezoldigin
gen van de klerken ter griffie van het Hoog 
Militair Gerechtshof en ten parkette van den 
Advocaat-Fiscaal bij dat College ; 

II. te bepalen : 
a. op voornoemde klerken zijn toepasselijk : 
1°. de artikelen 11, 12 en 13 der wet van 

den 5den Juli 1910 (Staatsblad n°. 181); 
2°. de artikelen 22, 24, 25, 26, 27, '.!8, 29, 

31, 32, 33, liG A en B van l , 34, 35, 36, l ste, 
2de en 4de lid, 37 tot en met 48 van h et re
glement IV op de organisatie en de dienst 
der deurwaarders en verdere regtsbedienden, 
zooals dit luidt volgens den, krachtens ons 
besluit van den 14den Juni 1911, in het Staats
blad n•. 147 bekend gemaakten tekst; 

3°. artikelen 2 en 3 van Ons besluit van 
den 3den Januari 1911 (Staatsblad n•. 3), met 
dien verstande, dat voor het jaartal l 911 in 
voormeld artikel 3 worde gelezen HJ12. 

b. de vóór den lsten Maart 1912 benoemde 
Rijksklerken ter griffie en ten parkette van 
het Hoog Militair Gerechtshof worden geacht 
te zijn benoemd met ingang van 1 J anuari 
1912 en hunne bezoldigingen nemen met 
.dezen datum een aanvang. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

Het Loo, den 13den November 1911. 
(get.) W I L H }i; L MI N A. 

De Minister van Justitie, 
(get.) E. R. H . REGOUT. 

(Uifgeg. 22 Nov. 1911.) 

15 November 1911. BESLUIT, tot aanwijzing, 
overeenkomstig art. 157 der Hooger-onder
wijswet, van de afdeeling gymnasium van 
het Bisschoppelijk College te Roermond 
der Vereeniging Bisschoppelijk College, 
gevestigd te Roermond. S. 337. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 13 October 1911, 
n°. 7136/3, afdeeling hooger en Middelbaar 
Onderwijs; 
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Gelet op artikel 157 der Hooger-onderwijs
wet; 

Gezien Ons besluit van 10 November 1905 
(Staatsblad n°. 298) ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
31 October 1911, n°. 28 ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 11 November 1911, n°. 
8787, afdeeling Hooger en Middelbaar Onder• 
wijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de afdeeling gymnasium van het Bisschoppe

lijk College te Roermond der Vereeniging Bis
schoppelijk College, gevestigd te Roer1nond, 
met ingang van 16 November 1911 voor een 
tijdperk van zes jaren aan te wijzen als bevoegd 
om, met inachtneming der desbetreffende wet
telijke voorschriften, aan hare leerlingen, die 
het onderwijs tot het einde hebben bijgewoond, 
een getuigschrift van bekwaamheid tot univer
sitaire studiën 11f te geven, dat met het getuig
schrift, in artikel 11 der Hooger-onderwijswet 
vermeld, wordt gelijkgesteld. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad en in de Staatscourant 
zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van t:!tate. 

Het Loo, den 15den November 1911. 
(get. ) W I L H E L M I N A. 

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

( Uitgeg. 29 Nov. 1911.) 

15 November 1911. BESLUIT, tot aanwijzing, 
overeenkomstig artikel 157 der Hooger
onderwijswet, van het gymnasium te Rol
dttc, verbonden aan de eerste afdeeling van 
het seminarie van het bisdom van Roer
mond, gevestigd te Rolditc, gemeente Kerk
rad~. S. 338. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 13 October 1911, 
n°. 6386/3, afdeeling Hooger en Middelbaar 
Onderwijs ; 

Gelet op artikel 157 der Hoog'lr-onderwijs
wet ; 

Gezien Ons besluit van 10 November 1905 
(S taatsblad n°. 300); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
31 October 1911, n°. 29); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 11 November 1911, n°. 
8788, afdeeling Hooger en Middelbaar Onder
wijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het gymnasium te Rolduc, verbonden aan de 

eerste afdeeling van het Seminarie van het 
bisdom van Roermond, gevestigd te Rolduc, 

· gemeente Kerkrnde, met ingang van 16 Novem
ber 1911 voor een tijdperk van zes jaren aan 
te wijzen als bevoegd om, met inachtneming 
der desbetreffende wettelijke voorschriften, aan 
zijne leerlingen, die het onderwijs tot aan het 
einde hebben bijgewoond, een getuigschrift van 
bekwaamheid tot universitaire studiën af te 
geven, dat met het getuigschrift, in artikel 11 
der Hooger-onderwijswet vermeld, wordt gelijk
gesteld. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad en in de Staatscourant zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 15den November 1911. 

(get.) W I L H E L M I N A. 
De Minister van B_innenlandsche Zaken, 

(get. ) HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 29 Nov. 1911.) 

15 November 1911. BESLUIT, betreffende toe
passing van art. 26 Armenwet. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beslissende het geschil over de woonplaats 
van de armlastige krankzinnige MARRIGJE 
BROERE, echtgenoote van PIETER DEN BOER; 

Den Raad van State, Afd. voor de geschillen 
van bestuur, gehoord, advies van '27 Oct. 1911 
n°. 271; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 11 Nov. 1911 n°. 
8334, afd. Volksgezondheid en Armwezen; 

Overwegende dat MA RRIGJE BROERE, echtge
noote van PIETER DEN BOEK, in 1898 voor reke
ning der gemeente Krimpen a/d Lek, alwaar 
haar echtgenoot destijds woonplaats bad, werd 
opgenomen in het krankzinnigengesticht "En
degeest" te Oegstgeest, en daaruit den 12 Febr. 
1904 werd ontslagen; dat nadat intusschen PIE
TER DEN HOER zijne woonplaats naar Krimpen 
a/d IJssel had overgebracht, zijne echtgenoote 
in Febr. 1906 werd opgenomen in het krankzin
nigengesticht "het St. Jorisgasthuis" te Delft, 
weder voor rekening der gemeente Krimpen a/d 
Lek, waaruit zij 15 Oct. d.a.v. werd ontslagen 
om daarin den 31 Oct. 1910 opnieuw als patiënte 
te worden opgenomen, nadat zij op 3 Maart 
1910 met haar echtgenoot in de bevolkingsre
gisters van Capelle a/d IJssel was ingeschreven; 
dat over de verplichting tot betaling der ver-
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pleegkosten geschil is ontstaan tusschen de ge
meenten Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel 
en Krimpen a/d L ek ; 

dat Burg. en Weth. van Capelle a/d IJssel 
bezwaar maken de verpleegkosten door hunne 
gemeente te doen dragen op grond, dat patiënte 
volgens verklaring van haren echtgenoot nà 
hare bevalling op 22 Juni 1891 krankzinnig is 
geworden en nadien nimmer meer hersteld; 
dat zij wel van uit Endegeest en uit het St. 
Jorisgasthuis naar huis is teruggekeerd, doch 
or proef; dat de geneesheer-directeur van het 
gesticht Endegeest uit de bestudeering der aan 
teekeningen omtrent deze patiënte den indruk 
kreeg, dat patiënte bij haar vertrek niet her
steld was, dat zij naar de overtuiging van den 
behandelenden geneesheer in het St. J orisgast
huis wel maatschappelijk, doch wetenschappe
Hik niet hersteld was, dat de huisarts van pa
tiënte, W . H. BLOM te Krimpen a/d IJssel, 
de overtuiging heeft, dat zij na hare verplegin
gen nooit als hersteld teruggekomen is ; 

dat Burg. en W eth. van Krimpen a/d IJssel 
hunne ongehoudenheid gronden op de omstan
digheid, dat toen indertijd het gezin v~n PIETER 
DEN BOER in hunne gemeente is komen wonen, 
het bleek, dat de vrouw niet hersteld was, zoo
dat zij in Februari 1906 dan ook weder werd 
opgenomen in het krankzinnigengesticht te 
Delft ; dat h . i. verantwoordelijk moet worden 
gesteld de gemeente Krimpen a/d Lek als zijnde 
de gemeente waar patiënte haar wettige woon
plaats had toen zij voor het eerst krankzinnig 
werd, hetgeen ook in 1906 is aangenomen ; 

Dat Burg. en W eth . van Krimpen a/d Lek 
geen termen vinden om de verpleegkosten ten 
laste hunner gemeente te brengen, uit overwe
ging, dat zij in 19C6 als maatschappelijk her
steld is ontslagen en dat sedert dit ontslag 
ruim 4 jaar zijn verloopen alvorens wederop
neming noodzakelijk bleek ; 

Overwegende: dat toen in 1898 noodig bleek 
MARRIOJE HROERE in het krankzinnigenge
sticht Endegeest te Oegstgeest te plaatsen, zij 
als gehuwde vrouw hare wettelijke woon
plaats had in de gemeente Krimpen a/d L ek, 
waar haar echtgenoot gevestigd was ; 

dat zij uit voormeld gesticht op verzoek van 
haar echtgenoot en familieleden is ontslagen, 
doch blijkbaar van werkelijk herstel geen sprake 
was; 

dat ook niet is gebleken, dat zij sindsdien 
volkomen hersteld is, doch veeleer het tegen
deel is af te leiden uit de omstandigheid, dat 
zij nà haar ontslag tot tweemalen opnieuw 
moest worden opgenomen, terwijl zij ook blij
ke~s de ingewonnen berichten gedurende den 

tijd, dat zij buiten gestichten verbleef, als niet 
normaal was te beschouwen; 

dat uit een en ander valt af te leiden, dat 
de ziekte d ie in 1898 en 1906 hare plaatsing 
in een gesticht noodzakelijk maakte, in 1910• 
tot wederplaatsing van de lijderes in een ge
sticht heeft doen besluiten; 

dat art. 26 der wet tot regeling van het. 
Armbestuur de kosten, voortvloeiende uit de
verpleging van arme krankzinnigen, ten laste 
brengende der gemeente, waar zij woonplaats. 
hebbE>n , ook blijkens de geschiedenis moet ge
acht worden daarmede voor den geheelen duur 
der ziekte bedoeld te hebben de gemeente. 
waar de woonplaats gevestigd was, toen de 
voormelde bepaling voor het eerst gedurende 
die ziekte in toepassing is gebracht ; 

dat dus het na laatstbedoeld tijdstip veran
deren van een bestaande wettelijke woonplaats 
op de verplichting tot het betalen der verpleeg
kosten zonder invloed blijft en mitsdien de 
gemeente Krimpen a/d Lek nog steeds voor 
de verpleegkosten aansprakelijk is ; 

Gezien de wet tot regeling van het Armbe
stuur ; • 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
als woonplaats van de armlastige krankzin

nige MARRIGJE BROER!<:, echtgen oote vau 
PIETKR DEN BOER, voor de toepassing van 
art. 26 der wet tot regeling van het Armbe
stuur, aan te wijzen de gemeente Krimpen 
a/d L ek. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. (W. v. d . B. A.) 

lö November 1911. BESCHIKKING van den Mi
nister van Landbouw, Nijverheid en Han
del tot uitvoering van art. 7 van het 
Koninklijk besluit van 1 December 1910 
(Staatsblad n°. 364). 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel; 

Gelet op art. 7 van het Koninklijk besluit 
van 1 December 1910 (Staatsblad n°. 364), 
houdende bepalingen ter bevordering van de 
bestrijding van de tuberculose onder het rund
vee; 

Heeft goedgevonden : 
A. in te trekken zijne beschikking van 24 Ja. 

nuari 1911, Directie van den Landbouw, n°. 
662, 3de Afdeeling, Bureau B ; 

B. te bepalen : 
1 °. dat de vergoeding, welke zal worden ge

geven voor krachtens het bovenaangehaald 
Koninklijk besluit door het Rijk ter slachting 
overgenomen tu berculeuse runderen, zal worden 
berekend naar het volgende tarief : 
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Klasse I. 
Vee, in goeden voedingstoestand verkeerende 

en zonder zichtbare ziekteverschijnselen : 
a. dragend en melkgevend fokvee, niet 

ouder dan 6 jaar: / 0.42 K.G. levend gewicht; 
b. dragend en melkgevend fokvee, ouder.' 

dan 6 jaar: / 0.39 per K .G. levend gewicht; 
c. andere melkgevende koeien: / 0.34 per 

K.G. levend gewicht ; 
een en ander vermeerderd met / 2 voor eiken 

liter melk, welke het dier per dag geeft, mits de 
melkgift ten minste 6 liter per dag bedraagt. 

Klasse II. 
Vee, niet vallende onder klasse I of klasse III, 

met of zonder zichtbare ziekteverschijnselen : 
f 0.32 per K.G. levend gewicht. 

Klasse III. 
Vermagerd vee en vee met ernstige ziekte

verschijnselen: f 0.20 per K.G. levend gewicht; 
2°. dat het wegen der runderen zal geschieden 

ter keuze van den belanghebbende, hetzij op 
zijne kosten door een beëedigden weger in of 
in de nabijheid van zijne woonplaats, hetzij op 
Rijkskosten zoo spoedig mogelijk na aankomst 
in het voor de afmaking bestemde slachthuis. 

's Gravenhage, 15 November 1911. 
De Minister voornoemd, 

(get.) A. S. TALMA. 

16 Novwiber 1911. BESLUIT, tot aanwijzing, 
overeenkomstig artikel 167 der Hooger
onderwijswet, van het Christelijk gymna
sium te Utrecht, der ·vereeniging voor 
Christelijk Voorbereidend Universitair On
derwijs, gevestigd te Utrecht. 8. 339. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 29 September 1911, 
n•. 6386/3, afdeeling Hooger en Middelbaar 
Onderwijs; 

Gelet op artikel 167 der Hooger-onderwijs
wet; 

Gezien Ons besluit van 16 October 1906 
(Staat.•blad n•. 291) ; 

Ven Ri.ad van State gehoord, advies van 31 
October 1911, no. 42 ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van l3 November 1911, n°. 
8789, afdeeling Hooger en Middelbaar Onder
wijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het Christelijk gymnasium te Utrecht der Ver

eeniging voor Christelijk Voorbereidend Uni
versitair Onderwijs, gevestigd te Utrecht, met 
ingang van 1 November 1911, voor een tijdperk 
van zes jaren aan te wijzen als bevoegd om, 

met inachtneming der desbetreffende wettelijke· 
voo~schriften, aan zijne leerlingen, die het on
derwijs tot aan het einde-hebben bijgewoond,. 
een getuigschrift van bekwaamheid tot univer
sitaire studiën af te geven, dat met het getuig-
schrift, in artikel 11 der Hooger-onderwijswet. 
vermeld, wordt gelijkgesteld. 

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

Het. Loo, den 16den November 1911. 

(get.) W I L H E L MI NA. 

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

(Uifge_q. 30 Nov. 1911.) 

16 Novembet· 1911. BESLUIT, tot aanwijzing" 
overeenkomstig artikel 167 der Hooger
onderwijswet, van het Gereformeerd gym
nasium te Amsterdam dor Vereeniging· 
voor Voorbereidend Universitair Onder
wijs, gevestigd te Amsterdam. S. 340. 

WIJ WILHELMINA., ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van, 
Binnenlandsche Zaken van 12 October 1911, 
n°. 7894/3, afdeeling Hooger en Middelbaar· 
Onderwijs; 

Gelet op artikel 167 der Hooger-onderwijs
wet ; 

Gezien Ons besluit van 16 October 1906, 
(Staatsblad no. 290) ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
31 October 1911, n°. 27 ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor-
noemden Minister van 13 November 1911, n• .. 
8786, afdeeling Hooger en Middelbaar Onder
wijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het Gereformeerd gymnasium te Amsterdam. 

der Vereeniging voor Voorbereidend Univer
sitair Onderwijs, revestigd te Amsterdam, met . 
ingang van 1 November 1911, voor een tijdperk 
van zes jaren aan te wijzen als bevoegd om, 
met inachtneming der desbetreffende wettelijke· 
voorschriften, aan ûjne leerlingen, die het on
derwijs tot aan het einde hebben bijgewoond 
een getuigschrift van bekwaamheid tot univer
sitaire studiën af te geven, dat met !:.et ge-• 
tuigschrift, in artikel lJ der Hooger-onderwijs-
wet vermeld, wordt gelijkgesteld. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoeril)g van dit besluit, dat. 
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. 

H et Loo, den 16den November 1911. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Bim1enlandsche Zaken, 
(get.) HEEMSKERK. 

( Uitgeg. 30 Nov. 1911.) 

16 Novembe1· 1911. BESLUIT, tot aanvulling 
van het Koninklijk besluit van 16 Maart 
1910 (Staatsblad n°. 86). S. 341. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
F inanciën, van 6 October 1911, n°. 64, Accijn
zen ; 

Gezien artikel lb der wet van 18 Juli 1904 
( Staatsblad n°. 190) en artikel 83 der Suiker
wet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
31 October 1911, n°. 43); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister, van 10 November 1911, 
.n.0 • 129, afdeeling Accijnzen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Aan artikel 1 van Ons besluit van 
16 Maart 1910 (Staaisblad n°. 86) wordt een 
vierde lid toegevoegd van den volgenden in
houd : 

Voor vloeistoffen, die wijn bevatten, wordt, 
per liter vloeistof, buiten aanmerking gelaten 
een aantal centiliters alcohol van 16° Celsius, 
-en een aantal grammen suiker, dat gelijk is 

79 21 aan X in de volgende formule: y = y; in 

-deze formule geeft Y per liter vloeistof aan 
het aantal centiliters geen alcohol zijnde. 
Bij het toepassen van de uitkom8t dezer for
mule worden onderdeelen van een centiliter 
-en van een gram buiten aanmerking gelaten. 

2 . Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van het 
.Staatsblad en van de Staatscowrant, waarin het 
is geplaatst. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
•de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad en gelijktijdig in de Staafscoiwant 
:zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 16den November 1911. 

(get.) WILHELMINA. 
De Minister van Financilfn, 

(get. ) KOLKMAN. 

(Uitgeg. 30 Nov. 1911.) 

16 November 1911. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Com
missarissen der Koningin betreffende voor
loopig geneeskundig onderzoek onderwij
zers open bare en bijzondere I age re scholen. 

In mijne circulaire van 21 Februari 1911, 
n°. 916J887, afd. H. M. O./L.O., werd U H.E.G. 
verzocht te willen bevorderen, dat de burge
meesters in hunne beschikkingen tot benoe
ming van de geneeskundigen, bedoelJ in de 
artt. 44 en 71 der wet op het lager onderwijs, 
bepalen, dat de geneeskundigen hunne ver
klaring, nà registratie, rechtstreeks zenden aan 
den Minister van ~'inanciën. 

In overleg met den P ensioenraad voor de 
burgerlijke ambtenaren heeft genoemde Mi
nister mij verzocht door Uwe tusschenkomst 
de burgemeesters uit te noodigen voor het 
vervolg in die gevallen, waarin het genees
kundig onderzoek van invaliede onderwijzers 
bij het openbaar en bijzonder lager onderwijs 
aan het ontslag vooraf gaat, in de beschikking 
tot benoeming der geneeskundigen te willen 
bepalen, dat zij hunne verklaring, nà regis
tratie, rechtstreeks zenden aan den Pensioen
raad voor de burgerlijke ambtenaren. 

De uitslag van het onderzoek der genees 
kundige verklaring wordt eventueel door mijne 
tusschenkomst aan den burgemeester dien het 
aangaat medegedeeld. 

Voor zooveel noodig merk ik hierbij op, 
dat ingeval het geneeskundig onderzoek plaats 
heeft nà bekomen ontslag, het voorschrift van 
opgemelde circulaire van kracht blijft. 

Ik heb de eer U H .E .G. te verzoeken het 
vorenstaande ter kennis van de burgemeesters 
in Uw gewest te willen brengen. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

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

20 Nove111ber 1911. BESLUIT, tot vernietiging 
van het Besluit van den Gemeenteraad 
van Kampen van 26 September 1911 be
treffende het amoveeren van alles, wat 
achter de keuken van het zoogenaamde 
Gothische Huis te Kampen is gelegen. 
s. 342. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 17 October 1911, 
n°. 2667, afdeeling Kunsten en Wetenschappen, 
tot vernietiging van het besluit van den Ge
meenteraad van Kampen van 26 September 1911, 
betreffende het amoveeren van alles, wat achter 



20 NOVEMBER 1911. 438 

de keuken van het zoogenaamde Gothische 
Huis te Kampen is gelegen ; 

Overwegende, dat op Hoofdstuk V der Staats
begrooting voor 1911 gelden zijn toege8taan 
als eerste termijn ten behoeve der restauratie 
van bovengenoemd huis, waarin ook het be
doelde gedeelte is begrepen, waarmede de Wet
gevende Macht heeft erkend, dat het hier 
geldt een gebouw, merkwaardig uit bouwkun
dig en historisch oogpunt; 
- Overwegende, dat het in strijd met het alge

meen belang is, wanneer gemeentebesturen 
zoodanige gebouwen of gedeelten van gebouwen 
vernietigen ; 

Overwegende, dat mitsdien het vermelde be
besluit als strijdig met het algemeen belang 
behoort te worden vernietigd: 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

7 November 1911, n°. 33); 
Gelet op het nader rapport van Onzen Mi· 

nister van Binnenlandsche Zaken, van 15 No
vember 1911, n°. 2892, afdeeling Kunsten en 
Wetenschappen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het besluit van den Gemeenteraad van Xarn

pen van 26 September 1911 betreffende het 
amoveeren van alles, wat achter de keuken 
van het zoogenaamde Gothische Huis te Karn
pen is gelegen , wegens strijd met het algemeen 
belang te vernietigen. 

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. 

Het L oo, den 20sten November 1911. 

(qet. ) W I L H E L M I N A. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

(get.) HEEMSKERK. 

(Uifge_q . 29 Nov. 1911.) 

20 November 1911. BESLUIT, waarbij op de 
pensioensaanvrage van mejuffrouw M. D. 
FOKKER, eervol ontslagen onderwijzeres 
bij de Rijksnormaallessen te Oostburg en 
bij de daaraan verbonden voorbereidende 
klasse, afwijzend wordt beschikt. S. 343. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op de aanvrage om pensioen 
van mejuffrouw M. D. FOKKKR, eervol ont
·slagen onderwijzeres bij de Rijksnormaallessen 
te Oostburg en bij de daaraan verbonden voor
bere idende klasse; 

Gezien de adviezen van den Pensioenraad 
1911. 

voor burgerlijke ambtenaren van 5 November 
1910 nos, 18 en 19: 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 24 
Mei 1911 no. 95A ; 

Gezien de Burgerlijke Pensioenwet ; 
. Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 14 November 1911, Afdeeling 
Pensioenen, no. 2; 

Overwegende, dat de Pensioenraad voor bur
gerlijke ambtenaren, in zijne bovenvermelde 
adviezen Ons in overweging heeft gegeven op 
de aanvrage afwijzend te beschikken, op grond 
dat belanghebbende, vóór 1 Januari 1891 in 
dienst getreden, bij Ministerieele beschikking 
van 9 Juli 1910, n°. 5453/1, Afdeeling L.O., 

· te rekenen van 16 April 1910 eervol is ont
slagen; dat zij geboren 29 Maart 1860, den 
ouderdom van 65 jaren nog niet heeft vervuld 
en blijkens verklaring van twee door Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken, bij be
schikking van 11 Augustus 1910 benoemde ge
neeskundigen niet geheel ongeschikt is voor 
de verdere waarneming harer betrekking; wes
halve zij geen aanspraak kan maken op pen
sioen ; 

dat, nadat de adviezen van den Pen8ioenraad 
aan de belanghebbende waren medegedeeld, 
zij het verlangen heeft te kennen gegeven, dat 
daarover het gevoelen zou worden ingewonnen 
van de Afdeeling van den Raad van State 
voor de geschillen van bestuur ; 

Overwegende, dat krachtens de artikelen 3c 
en 5 der Burgerlijke Pensioenwet aan een oud
burgerlijk ambtenaar slechts dan invaliditeits
pensioen mag worden toegekend, wanneer de 
voor het geneeskundig onderzoeken van den 
belanghebbende aangewezen doctoren hebben 
verklaard, dat hij uit hoofde van lichaams- of 
zielsgebreken ongeschikt is voor de verdere 
waarneming van zijne betrekking; 

dat, door de geneeskundigen die reclamante, 
ingevolge opdracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken hebben onderzocht, is 
verklaard dat zij "voor de waarneming van 
haar ambt niet geheel ongeschikt wordt geacht"; 

dat derhalve de voor toekenning van inva
liditeits-pensioen bij de wet gestelde voorwaarde 
in dit geval niet is vervuld ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Te verklaren, dat het verzoek vau M. D. 

FOKKER, eervol ontslagen onderwijzeres bij de ' 
Rijksnormaallessen te Oostburg, en bij de daar
aan verbonden voorbereidende klasse, om toe
kenning van pensioen niet vatbaar is voor 
inwilliging. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
28 
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de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad en tegelijk met het rapport van dien 
Minister in de Staatscourant zal worden ge
plaatst, en waarvan afschrift zal worden gezon
den aan den Raad van State (Afdeeling voor 
de geschillen van bestuur), aan de Algemeene 
Rekenkamer, aan den Pen~ioenraad voor Bur
gerlijke Ambtenaren en aan den Directeur van 
het Weduwen- en Weezenfonds voor Burger
lijke Ambtenaren. 

Het Loo, den 20sten November 1911. 
v;et.) W IL H E L M I N A. 

De Minister va•i Financiën, 
(!Jet.) K OLKMAN. 

(Uitgeg. 8 Dec. 1911 .) 

20 November 1911. BESLUIT, houdende be
slissing, dat verlof, bedoeld in art. 9, 
vijfde lid der Burgerlijke Pensioenwet, 
niet behoeft te steunen op eene formeele 
beschikking, maar moet geacht worden 
ook aanwezig te zijn bij het buiten dienst 
zijn met goedvinden der betrokken auto
riteit. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op de aanvrage om pensioen 
van R. VAN G..1.ALEN, gewezen klerk der Pos
terijen en Telegrafie 1 • klasse te Rotterdam, 
wonende te Ewijk; 

Gezien het daarover door den Pensioen
raad voor Burgerlijke Ambtenaren uitgebracht 
advies van 13 Mei 1911, n•. 16 ; 

Den Raad van State, Afd. voor de geschillen 
van Bestuur, gehoord, advies van 1 Nov. 1911, 
n°. 267 C; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 14 Nov. 1911, n°. 62, Afd. P. ; 

Overwegende dat de P ensioenraad voor Bur
gerlijke Ambtenaren in zijn bovenvermeld ad
vies Ons in overweging heeft gegeven, op de 
aanvrage afwijzend te beschikken, daarbij aan
voerende dat de belanghebbende na l Jan.1891 
in dienst getreden, bij Ministerieele beschik
king van 28 Jan . 1911, no. 392, Afd. P. en T. 
met ingang van 1 Maart 1911 eervol is ont
slagen ; dat zijn burgerlijke diensttijd van 26 
Aug. 1889 tot 9 Aug. 1890 en van 1 Juli 1905 
tot ultimo Febr. 1911 na aftrek van eene bij 
Ministerieele resolutie dd. 10 Juli 1890, n•. 175, 
Afd. P. en T. opgelegde schorsing van 14 
dagen, bedraagt 6 jaar en 7 maanden; dat hij 
geboren 2 Oct. 1864, bij zijn ontslag den 
ouderdom van 46 jaren had bereikt en uit 
hoofde van lichaamsgebreken voor de waar
neming van zijn ambt ongeschikt is , welke 
ongeschiktheid is bewezen door de verklaring 

van twee geneeskundigen, door den Minister 
van Waterstaat bij beschikking van 31 Oct. 
1910, n•. 4037, benoemd ; dat de belang
hebbende wel is waar gedurende het tijdvak 
van 2 Mei t/m 30 Juni 1889, aan het post
en telegraafkantoor te lfageningen tijdelijk in 
dienst is geweest tot het verleenen van hul)} 
wegens afwezigheid van personeel aan dat. 
kantoor, waarvoor hij eene belooning heeft 
genoten berekend naar / 500 per jaar, en hij 
voorts van 16 Maart 1901-30 Juni 1905 tijde
lijke diensten als beambte bij den telegraaf
dienst heeft bewezen, maar dat de door belang
hebbende te Wageningen bewezen tijdelijke 
diensten, zoowel als de later bewezen diensten 
als tijdelijk beambte bij den telegraafdienst 

. ingevolge het voorschrift van art. 4, 2• lid , 
der bij de wet van 6 Juni 1900 (Staatsblad 
n•. 103) gewijzigde wet van 28 ,Juli 1898-
(Staatsblad n•. 152) om bij de berekening van 
pensioen in aanmerking te komen, hadden 
moeten zijn geldig gemaakt voor 1 Juli 1906, 
aangezien belanghebbende daarvoor eene bij
drage van f 400 ware schuldig geweest; dat 
nu zulks niet is geschied, de evengenoemde 
tijdvakken van tijdelijken dienst niet als voor 
pensioen geldige diensttijd in berekening 
kunnen komen en hij mitsdien slechts een 
geldigen diensttijd van 6 jaren en 7 maanden 
kan aanwijzen; weshalve de Pensioenraad van 
oordeel is, dat de belanghebbende aan geene 
enkele bepaling der wet aanspraak op pen
sioen kan ontleenen; 

dat, nadat dit advies aan de belanghebbende 
was medegedeeld, <leze, op grond van ver
meende meerdere aanspraken, het verlangen 
heeft te kennen gegeven, dat over het advies 
het gevoelen mocht worden ingewonnen van 
de Afd. van den Raad 'l'an State, voor de 
geschillen van Bestuur ; 

Overwegende dat krachtens het 5• lid van 
art. 9 der Burgerlijke Pensioenwet tijd met 
verlof doorgebracht bij de regeling van een 
burgerlijk pensioen niet als diensttijd in aan
merking komt, indien het verlof langer dan 
een jaar achtereenvolgens heeft geduurd; 

dat belanghebbende van 4 Mei 1908 tot 
1 Mei 1911 , dus langer dan een jaar onaf
gebroken wegens ziekte niet in dienst is ge
weest ; 

dat ofschoon hem geen formeel verlof is 
verleend, hij dien tijd toch met verlof, immers 
met goedvinden van de betrokken autoriteit, 
buiten dienst heeft doorgebracht ; 

dat toch het verlof niet, op grond van de 
aangehaalde wetsbepaling, behoeft te steunen 
op eene formeele beschikking·; 
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dat aan reclamant derhalve geen pensioen 
toekomt over bovengenoemd tijdvak; 

dat, waar dit het geval is, de vraag be
treffende de medeberekening van de tijdelijke 
diensten door den belanghebbende bewezen, 
niet behoeft te worden beslist, aangeziAn, ook 
al worden deze tijdelijke diensten medegeteld, 
toch de diensttijd van den belanghebbende 
minder dan IQ jaren zou bedr~gen; 

Gezien de Burgerlijke Pensioenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te verklaren dat de aanvrage om pensioen 
van R. VAN GAALEN, gewezen klerk der 
Posterijen en Telegrafie 1• klasse te Rotterdam 
wonende te Ewijk, niet vatbaar is voor in
williging. 

Onze Minister van Financiën is belast enz. 
(W. v. d . .8. A.) 

20 November 1911. ARREST van d<:in Hoogen 
Raad. 

De bevoegdheid om met uitsluiting v11n 
anderen de geneeskunst uit te oefenen is 
niet beperkt tot de geneeskunst, welke 

· steunt op de door de wet tot het bekomen 
dier bevoegdheid vereischte kennie en 
ervaring, doch strekt zich uit over het 
geheele gebied der geneeskunst, welke 
middelen daarbij ook worden gebezigd en 
welke methode daarbij ook wordt toe
gepast. 

Onder geneeskundigen bijstand is te 
verstaan iedere bijstand verleend met de 
voorgewende of werkelijke strekking om 
eene genezende werking op den zieken 
mensch uit te oefenen. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi : 
Schending immers verkeerde toepassing van 

art. 436 Strafr., in verband met art. 1 der wet 
van 1 Juni 1866 (Staatsblad n°. 60) en de 
artt. 211, 216 en 2:21 Strafr. ; 

Overwegende dat de requirant voor het Hof 
heeft terechtgestaan ter zake : dat hij in de 
gemeente Haarlem op na te melden tijdstippen 
in 1909 zonder toegelaten te zijn tot de uit
oefening van de geneeskunst buiten noodzaak 
het beroep van geneeskundige als bedrijf heeft 
uitgeoefend, door na te noemen personen, 
welke zich tot hem gewend hadden om ge
nezing te bekomen van ziekten of kwalen, 
waaraan zij opgaven te lijden, tot dien einde 
te behandelen, welke behandeling telkens ten 
opzichte van iederen patiënt bestond in het, 
op korten afstand van den patiënt zich plaat
sen en dezen aanhoudend aanziende dicht bij 

en langs diens lich11am manipulatiën maken 
in een of meer richtingen gedurende eenigen 
tijd, om den patiënt dusgenaamden magneti
schen invloed van hem, beklaagde, te doen 
ondergaan, totdat door hem, beklaagde eene 
slothandeling werd verricht, bestaande in het 
blazen in het gelaat of knijpen in den neus, 
zijnde aldus behandeld: 1°. H. v. Z., wonende 
te Haarlem in April 1909; 2°. J. H. G., wonende 
te Haarlem in September 1909, en 3°. J. v. 
d. B., wonende te Haarlem in October en 
November 1909 ; 

0. dat die feiten alsmede des beklaagden 
schuld daaraan door het Hof wettig en over
tuigend bewezen zijn verklaard met qualifi
catie en strafoplegging als aan het hoofd van 
dit arrest is vermeld ; 

dat het Hof daarbij ten aanzien van de vraag 
of de behandeling door den requirant van de 
in de aanklacht genoemde personen is te be
schouwen als uitoefening der geneeskunst in 
den zin van art. 1 der wet van 1 Juni 1866 
(Staatsblad n•. 60) heeft overwogen dat die 
vraag bevestigend moet worden beantwoord, 
op grond dat die behandeling werd gevraagd 
en verleend als bijstand met de strekking om 
met het zoogenaamde magnetisme - zij het 
dan als daadwerkelijk bestaande en onmiddel
lijk suggestief werkende kracht - genezend 
op het zieke lichaam of lichaamsdeel der be
handelden in te werken ; 

0. dat het in het bijzonder tegen deze op
vatting van het Hof gerichte middel van cas
satie steunt op de stelling, dat niet iedere be
handeling van den zieken mensch verricht om 
genezing aan te brengen is "uitoefening der 
geneeskunst in den zin van art. 1 der wet van 
1 Juni 1866, (Staatsblad n•. 60), maar dat als 
zoodanig slechts is te beschouwen de behan
deling, welke wordt verricht als vrucht der 
kennis en ervaring, die volgens de wet worden 
geëischt voor de toekenning der bevoegdheid 
om de geneeskunst uit te oefenen; 

dat tot de uitoefening der geneeskunst aldus 
opgevat niet behooren pogingen om op de 
wijze als in dit geval bewezen werd verklaard 
door magnetisme genezing aan te brengen, 
zoodat de requirant had behooren te worden 
ontslagen van rechtsvervolging; 

0. ten aanzien van een en ander: 
dat de wet van 1 Juni 1866 (Staatsblad n°. 60) 

in haar art. 1 voorschrijvende, dat de genees
kunst slechts mag worden uitgeoefend door 
hen aan wie daartoe volgens de wet de be
voegdheid is toegekend - beoogt te waarbor
gen, dat zij die zich als geneesheeren aan
bieden ten minste beschikken over zoodanige 

28* 
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kennis en ervaring als noodig geacht moeten 
worden om te verzekeren, dat een ieder die 
genezing zoekt niet door onkundigen, zij mogen 
zijn te goeder of kwader trouw, worde be
handeld: 

dat hieruit blijkt, dat de bevoegdheid om 
met uitsluiting van anderen de geneeskunst 
uit te oefenen, niet is beperkt tot die genees
kunst , welke steunt op de door de wet tot het 
bekomen dier bevoegdheid vereiscbte kennis 
en ervaring, maar zich uitstrekt over het ge
heele gebied der geneeskunst, welke middelen 
daarbij ook worden gebezigd en welke methode 
daarbij ook worde toegepast ; 

0. alsnu ten aanzien der v raag. of, dit voor
opgesteld, wat door den requirant blijkens 
's Hofs boven weergegeven feitelijke beslissing 
werd verricht is te beschouwen als uitoefening 
der geneeskunst in den zin van het aange
haalde art. 1 der wet van 1 Juni 1866 (Staats
blad n°. 60); 

dat daaronder volgens die wetsbepaling moet 
worden verstaan onder meer het verleenen 
van geneeskundigen bijstand als bedrijf ; 

dat niet is betwist en door het Hof op goede 
gronden werd beslist, dat de requirant be
drijfmatig handelde en dus alleen overblijft 
de vraag, of hij geneeskundigen bijstand ver
leende; 

dat ook d ie ,raag met het Hof bevestigend 
moet worden beantwoord, daar als zoodanig 
is te beschouwen iedere bijstand verleend met 
de voorgewende of werkelijke strekking om 
eene genezende werking op den zieken mensch 
uit te oefenen: 

0. dat dus het middel is ongegrond: 
Verwerpt het beroep. (W. v. 'T R.) 

22 November 1911. BESLUIT, tot aanvulling 
van het Koninklijk besluit van 6 Decem
ber 1905 (Staatsblad n•. 314) tot het stellen 
van nadere regelen in r,ake de pension
neering van onderwijzer, verbonden aan 
bijzondere lagere scholen en aan bijzondere 
kweekscholen en van hunne weduwen en 
weezen. S. 3H. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 11 October 1911, 
n°. 7680, afdeeling L ager Onderwijs: 

Overwegende, dat ten gevolge van de bepa
lingen der wet van 23 September 1911 (Staats
blad n•. 299) de bij Ons besluit van 6 Decem
ber 1905 (Staatsbfod n•. 314) gegeven regelen 
moeten worden aangevuld ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
7 N ovem her 1911, no. 34; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 18 November 1911, n°. 
8261, afdeeling Lager Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Tusschen de artikelen 2 en 3 van 
Ons besluit van 6 December 1905 (Staat.~blad 
n°. 314) wordt een nieuw artikel 2bis, ingevoegd, 
luidende als volgt : 

Artikel 2bis. De onderwijzer die overgaat 
van eene openbare school naar eene bijzondere 
school als bedoeld in artikel 60 der wet tot 
regeling van het lager onderwijs, is verplicht 
aan het bestuur dier bijzondere school mede 
te deelen, naar welken grondslag ingevolge het 
bepaalde bij artikel 43 dier wet laatstelijk door 
hem voor pensioen is bijgedr11gen. Van dien 
grondslag wordt door dat bestuur achter den 
naam van dien onderwijzer melding gemaakt 
in de laatste kolom van de eerstvolgende op
gaaf bedoeld in artikel 1 van dit besluit. 

2 . In artikel 7 van Ons besluit van 5 De
cember 1905 (Staatsblad n°. 314) wordt achter 
het bepaalde onder letter f gelezen : 

g . binnen één maand na de storting van bij
dragen bedoeld in het derde lid van artikel 69 
der wet tot regeling van het lager onderwijs, 

3 . In artikel 8 van Ons besluit van 5 De
cember 1905 (Staatsblad n•. 314) wordt in plaats 
van "sub a, b en c van artikel 7" gelezen: 
,,sub a, b, c en g van artikel 7". 

4 . Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na cle afkondiging. 

Onze Minister van Binnenlandscbe Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad en in de Nederlandsche 
S taatscourant r,al worden geplaatst, en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Het Loo, den 22sten ovember 1911. 
(qet.) W I L HE L MIN A. 

De ,lfini.•ter i·an Binnenlandsche Zaken, 
(get.) HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 5 Dec. 1911.) 

22 Noi-ember 1911. BESLUIT, tot vernietiging 
van het besluit van Burgemeester en 
Wethouders van Beek en Donk, van 27 
Februari 1911, waarbij aan TH. VAN DEN 
BoooAARD, aldaar, vergunning is ver
leend voor den verkoop van sterken drank 
in het klein. S. 345. 

W1J vV°ILHELMlNA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
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Binnenlandsche Zaken van 17 October 1911, 
no. 7463, Afdeeling Volksgezondheid en Arrrl; 
wezen, betreffende het besluit van Burgemeester 
en Wethouders van Beek en Donk van 27 .Fe• 
bruari 1911, waarbij aan Tn. v AN DEN Boo
GAARD, aldaar, vergunning is verleend voor 
den verkoop van sterken drank in het klein ; 

Overwegende, dat deze vergunning verleend 
is op grond van het bepaalde bij artikel 66, 
lste lid, letter a der Drankwet (Staatsblad 
1904, no, 236) ; . 

Overwegende, dat aldaar bepaald wordt, dat 
voor de localiteiten , waarin op 1 Mei 1881 
zonder strijd met wet of verordening sterke 
drank werd verkocht, de vergunning, behoudens 
in de daarbedoelde gevallen, aan hem die daar
in op voormeld tijdstip het bedrijf uitoefende, 
niet kan worden geweigerd, zoolang aan die 
localiteiten de bestemming, om voor verkoop 
van sterken drank in het klein te worden ge
bruikt, niet door eene daaJ van den eigenaar 
of gebruiker is ontnomen; 

dat in de localiteiten, waarvoor bij het bo
venvermelde besluit van Burgemeester en Wet
houders v~n Beek en Donk vergunning is ver 
leend, op 1 Mei 1881 het bedrijf werd uitge
oefend door TH. VAN DEN BooGAARD, en er 
daarna sterke drank in het klein is verkocht 
achtereenvolgens door Ta.VAN DEN BooGAARD, 
H. DILLEN en p _ JASPERS; 

dat deze laatste op 1 Mei 1894, nadat hij 
opzettelijk het verschuldigde vergunningsrecht 
niet had betaald , den verkoop van sterken 
drank in het klein in de bedoelde localiteiten 
heeft gestaakt en die localiteiten vervolgens 
uitsluitend heeft gebezigd voor den verkoop 
van alcoholhoudenden drank, anderen dan ster
ken drank; 

dat het niet voortzetten van den kleinhandel 
in sterken drank in verband met het bezigen 
van de localiteiten ûitsluitend voor den ver
koop van alcoholhoudenden drank, anderen dan 
sterken drank, daden zijn van den gebruiker, 
waardoor aan de localiteiten de bestemming, 
om voor den verkoop van sterken drank in 
het klein te worden gebruikt, is ontnomen; 

dat dus art. 65, lste lid, van de Drankwet 
op de bedoelde localiteiten niei meer van toe
passing was ; 

dat bovenvermeld besluit van Burgemeester 
en Wethouders van Beek en Donk derhalve ge
nomen is in strijd mei bedoeld artikel 55 ; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord, advies van 

7 November 1911, n°. 3ó; 
Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

van Binnenlandsche Zaken van 18 No~ember 

1911, n°. 8540, afdeeling Volksgezondheid en 
Armwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovenvermeld besluit van Burgemeester en 

Wethouders van Beek en Donk van 27 Febru
ari 1911 te vernietigen wegens strijd met de 
wet. 

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

Het Loo, den 22sten November 1911. -

(get. ) WILHELMINA. 

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

(Uitgeg. 5 Dec. 1911.) 

22 November 1911. Bl!SLUIT, tot vaststelling 
van een re~lement voor de scheepvaart 
ter beveiliging van de beweegbare spoor
wegbrug in den Staatsspoorweg van Roosen
daal naar Vlissingen over het kanaal door 
Zuid-Beveland. S. 346. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 5 October 1911 n°. 244, af
deeling Spoorwegen ; 

Gelet op artikel 27, laatste lid der wet van 
9 April 1875 (Staatsblad n°. 67), laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 8 April 1893 (Staats
blad n°. 62); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
7 November 1911, n°. 26); 

Gezien het nader rapport van Onzen ,oor
noemden Minister van 18 November 1911 
11°. 219, afdeeling Spoorwegen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1°. vast te stellen het reglement voor de 

scheepvaart ter beveiliging van de beweeg
bare spoorwegbrug in den Staatsspoorweg van 
Roosendaal naar Vlissingen over het kanaal 
door Zuid-Beveland, zooals dat hiernevens is 
gevoegd; 

2°. te bepalen, dat met het in werking tre
den van het sub 1°. bedoelde reglement is 
vervallen het bij Koninklijk besluit van 16 
Juli 1897 (Staatsblad n°. 167) vastgestelde regle
ment voor de scheepvaart, ter beveiliging van 
de spoorwegbrug in den Staatsspoorweg Roo
·•endaal- Vlissingen over het kanaal door Zuul : 
Beveland. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
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Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 22sten November 1911. 
(.get. ) W I L H E L M I N A. 

De Minister van Waterstaat, 
(get.) L. H. W. REGOUT. 

(Uitgeg. 9 Dec. 1911.) 

REGLEMENT voor de scheepvaart ter be
veiliging van de beweegbare spoonotgbrug 
in den Staatsspo<Yrweg van Roosendaal 
naar Vlissingen over het kanaal door 
Zuid-Beveland. 

Art. t. Alleen de brugwachter is bevoegd 
de brug te openen of te sluiten of eenig deel 
daarvan te verzetten. 

2. (1) De brug wordt ten dienste van de 
scheepvaart zooveel mogelijk geopend ge• 
houden. 

(2) Is de scheepvaart door ijs of door andere 
oorzaken gestremd, dan kan de brug ge~loten 
blijven. 

(3) Met het sluiten van de brug wordt aan• 
gevangen twaalf minuten vóór het tijdstip, 
waarop een trein de brug zal bereiken. 

(4) Indien door weersgesteldheid of andere 
buitengewone omstandigheden het sluiten ver• 
moedelijk meer tijd dan gewoonlijk zal vor
deren, wordt daarmede zooveel vroeger aan
gevirngen als voor het tij-lig gesloten zijn noo
dig is. 

(6) Voor werktreinen wordt de brug gesloten 
na aankomst bij en verzoek tot gebruik van 
de brug. 

(6) Alvorens over te gaan tot het sluiten 
van de brug, geeft de brugwachter het sein, 
dat de vaart door de openingen der draaibrug 
niet is toegelaten. 

(7) Bij de brug is een seinpaal geplaatst, 
waarlangs een bol met een minimum-middel· 
lijn van 0.90 M. en waarvan het oppervlak 
verdeeld is in 16 afwisselend wit en zwart ge• 
schilderde, gelijk en gelijkvormige driehoeken 
tot eene hoogte van ten minste 6.60 M. boven 
de spoorstaven kan worden opgehaald, en 
waaraan eene lantaarn, gevende groen en rood 
licht, ter hoogte van ten minste 3.60 M. bo· 
ven de spo0rstaven kan worden vertoond. 

(8) Is de vaa~t door de draaibrug toegelaten, 
dan wordt dit aangeduid: 

bij dag: door den geheel opgehaalden wit· 
zwarten bol ; 

bij nacht: door het groene licht, naar beide 
ziiden schijnend in de richting van hei vaar
water. 

(9) Is de vaart door de draaibrug niet toe
gelaten, dan wordt dit aangeduid: 

bij dag : door den neergelaten wit-zwarten 
bol ; 

bij nacht: door het roode licht, naar beide 
zijden schijnend in de richting van het vaar• 
water. . 

(10) De doorvaartopeningen van de draai
brug zijn bij nacht aangeduid door groen9 
lichten, geplaatst overeenkomstig voorschrif• 
ten, door den Minister van Waterstaat te 
geven. 

(11) Nachtseinen worden gegeven van een 
half uur nà zonsondergang tot een half uur 
vóór zonsopgang. 

(12) Bij mist, dichte sneeuwjacht of andere 
duisternis veroorzakende omstandigheden wor• 
den , nevens de dagseinen, ook nachtseinen 
gegeven. 

3 . Bij het naderen en doorvaren van de 
brug gedragen de schippers zich naar de be· 
velen van den brugwachter. 

4 . (1) Bij het naderen van de brug moeten 
de sc,h ippers bij de aan weerszijden geplaatste 
afstandspalen, waarop het woord "Langzaam", 
voor zooveel noodig, de zeilen hunner sche• 
pen voorzien als bij het volgend artikel is be· 
paald, of in de gei brengen, de ankers binnen 
boord brengen, de mechanische beweegkracht 
geheel of gedeeltelijk buiten werking stellen, 
de trekdieren zeer langzaam laten stappen en 
in het algemeen de vaart van het schip zoo. 
danig verminderen, dat het bij den stoppaal, 
waarop het woord "Halt", kan worden stil
gehouden, ingeval de brugwachter daartoe 
last geeft. 

(2) Bij hardeIJ wind, sterken stroom of bij 
snelle vaart van het schip zijn de 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 zullen de schippers ge
durende den tijd, dat het sein wordt vertoond, 
aangevende dat de vaart door de draaibrug 
niet is toegelaten, met hunne schepen, welke 
niet onder de vaste brug kunnen doorvaren, 
zonder vergunning van den brugwachter, de 
brug dichter naderen dan tot de bovenbedoelde 
stoppalen. 

(4) De schippers moeten door krachtige ge· 
luidseinen den brugwachter tijdig waarschu• 
wen, dat hun schip de brug nadert. 

(6) Indien door mist of andere oorzaken de 
bol of het licht der lantaarn aan den sein• 
paal niet of niet duidelijk zichtbaar is, wor• 
den de schep(m, welke niet onder de vaste 
brug kunnen doorvaren, buiten de stoppalen 
gehouden, totdat van den brugwachter ver• 
gunning tot doorvaren is verkregen. 
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5. (1) Schepen, die van de zuidzijde komen, 
varen door de oostelijke, schepen, die van de 
noordzijde komen, door de westelijke opening 
-der draaibrug. 

(2) Bij het doorvaren van de brug worden 
-de schepen met geringe snelheid bewogen , 
-door trekdieren niet dan stapvoets; schepen, 
met mechanische beweegkracht varende, met 
,geene grootere snelheid dan voor het be5turen 
van het .chip gevorderd wordt. 

(3) Zeilende schepen moeten zoodanig zeil 
-minderen, dat zij de brug langzaam door
varen. 

(4) Van het tuig ip.ogen geen touwen of 
·zeilen met de brug of de remmingwerken in 
-aanraking komen. 

(6) Van de schepen mogen de ankers of 
·kettingen niet buiten boord hangen of liggen 
-en andere voorwerpen niet dan zoodanig, dat 
zij met de brug of de remmingwerken niet 
in aanraking kunnen komen. 

(6) liet is verboden met haken, hoornen of 
·andere voorwerpen het hout- , muur- of ijzer
werk van de brug aan te raken ; de haalpen
-nen of ringen zijn hiervan uitgezonderd. 

(7) Het verminderen van de vaart of het 
·vastmaken van de schepen door het uitbren
·gen van een anker mag slechts in onvermijde
lijke gevallen geschieden. 

(8) De schippers zorgen, dat geene schade 
wordt toegebracht aan de schepen, steigers, 
beien , bokken of andere werktuigen, gebezigd 
-voor herstelling of vernieuwing van de brug-
-werken of voor uitdieping van het vaarwater 
in of nabij de brug. 

6 . Het is verboden : 
a. schepen in de openingen van de brug te 

-doen stilhouden ; 
b. schepen aan eenig deel van de brug vast 

te leggen of te verbalen. 
7 . (1) Een schip mag binnen de in artikel 

4 bedoelde stoppalen niet langer vertoeven 
-dan volgens het oordeel van den brugwachter 
noodig is. 

(2) Binnen de openingen der draaibrug varen 
-de schippers elkander niet voorbij dan met 
toestemming van den brugwachter. 

(3) Binnen de in artikel 4 bedoelde stoppa
len varen de schippers elkander in de rich
ting naar dezelfde doorvaartopening der draai
brug niet voorbij dan met toestemming van 
den brugwachter. 

(4) Buiten de stoppalen wachten de schip
-pers, totdat de schepen, welke zich nader bij 
de brug bevinden, zijn doorgevaren. 

(5) Rijksschepen, schepen, welke dienst ver
richten ten behoeve van den Staat, en sche-

pen, dienende tot openbaar middel van ver
voer, worden in de bier aangegeven volgorde 
vóór alle andere schepen doorgelaten. Zij 
worden bij beperkten tijd van opening der 
brug met uitsluiting van alle andere alleen 
doorgelaten en daarvoor door den brugwach
ter aangewezen. 

(6) In zoodanig geval verplaatsen de daar
voor door den brugwachter niet aangewezen 
schepen zich binnen de stoppalen, echter niet 
in de richting naar de spoorwegbrug. 

(7) Bij verschil tusschen de schippers over 
de toepassing van dit artikel beslist de brug
wachter. 

8 . Ingeval meer dan één van dezelfde zijde 
komend schip voor de draaibrug aankomt, 
terwijl de vaart daardoor niet is toegelaten, 
blijven de later aankomende op beboorlijken 
afstand achter het eerder aangekomene. 

9. Nadat de doorvaart weder is toegelaten, 
varen de schepen door met vergunning van 
den brugwachter; van dezelfde zijde naar 
volgorde van aankomst en met inachtnem ing 
van den voorrang, als in artikel 7 is om 
schreven. 

10. Wanneer een schipper weigert zijn schip 
tusscben den in artikel 4 bedoelde stoppaleu 
naar de aanwijzing van den brugwachter te 
doen stoppen, te bewegen of te verhalen , is 
deze, desnoods ondersteund door den sterken 
arm, bevoegd, op kosten van den onwillige 
het noodige te verrichten om die aanwijzing 
te doen uitvoeren. 

11 . (1) Het doorvaren onder de gesloten 
draa.ibrug is verboden. 

(2) Het doorvaren onder de vaste brug is 
toegelaten voor schepen, welker afmetingen 
en diepgang dit, naar het oordeel van den 
brugwachter, toelaten . 

12. Wanneer een vastgeraakt schip het 
sluiten van de brug verhmdert, zijn bestuur
ders van den 3poorwegdienst bevoegd, onder 
toezicht van het hoofd van het bestuur der 
gemeente , waarin de brug gelegen is, en op 
kosten van den schipper of den eigenaar van 
het schip, het noodige te verrichten om aan 
deze belemmering een einde te maken. 

13 . (1) Onder schepen worden in dit regle
ment verstaan alle soorten van vaartuigen en 
houtvlotten. 

(2) Onder schippers worden verstaan zij, die 
op het schip het gezag uitoefenen of met de 
leiding daarvan belast zijn. 

(3) Onder brugicachtet·a worden verstaan ook 
die personen, welke den brugwachter ver
vangen. 

14. (1) Aan den brugwachter is de hand-
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handhaving van de bepalingen van dit regle
ment opgedragen. 

(2) De brugwachter, de ambtenaren in arti
kel 8, sub 1° tot en met 6°, van het Wetboek 
van Strafvordering bedoeld, de ambtenaren, 
aan wie door den Staat en de beëedigde be
ambten en bedienden, aan wie door de spoor
wegonderneming het toezicht op de brug is 
opgedragen, zijn met het opsporen van de 
overtredingen van dit reglement belast. 

15. Aan den brugwachter wordt op zijne 
aanvraag door het hoofd van het bestuur der 
gemeente, waarin de brug gelegen is en door 
alle ambtenaren, met openbaar gezag bekleed, 
bijstand verleend. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 22 No
vember 1911 (Staatsblad n°. 346). 

Mij bekend, 
De Minister van Waterstaat, 

(.get.) L. H. W. REGOUT. 

22 Novembe-r 1911. BESLUIT, strekkende om 
het pensioen-reglement, vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 17 Februari 1905 
(Staatsblad n°. 74), met eenige verandering 
toepasselijk te verklaren op de militairen 
van de landmacht in West-Indië. S. 347. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien het reglement op de pensioenen en 
gagementen van de Europeesche militairen be
hoorende tot de landmacht in de N ederlandsche 
Overzeesche bezittingen, en voor hunne wedu
wen en weezen, vastgesteld bij het Koninklijk 
besluit van 1 November 1848, no. 84 (Indisch 
Staatsblad 1849, n°. 8), zooals dit reglement her• 
haaldelijk is gewijzigd en aangevuld, laatstelijk 
bij Ons besluit van 19 Juli 1910, n°. 45; 

Gezien het reglement op het verleenen van 
pensioenen en van onderstanden voor ééns aan 
de Europeesche en met dezen gelijkgestelde 
militairen beneden den rang van onderluitenant 
van het Nederlandsch-Indische leger, vastge
steld bij Ons besluit van 17 Februari 1905, 
n°. 8 (Staatsblad n°. 74; Indisch Staatsblad no. 
299); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Koloniën van 15 September 1911, Afdeeling 
C, 2de Bureau, n°. 36; 

Den Raad van State gehoord (advies van 31 
October 1911, n°. 40) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Koloniën van 16 November 1911, Afdeeling 
C, 2de Bureau, n°. 19; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Behoudens het bepaalde bij artikel 3 

s op de militairen beneden den rang van offi-

cier van de landmacht in West-Indië (Suriname 
en Curnçao), vallende onder de bepalingen van 
het reglement op de pensioenen en gagementen 
voor de Europeesche militairen behoorende tot 
de landmacht in de N ederlandsche Overzeesche 
bezittingen, vastgesteld bij het Koninklijk be
sluit van 1 Nóvember 1848, n°. 84 (lndisch
Staatsblad 1849, n°. 8) zooals dit reglement is 
gewijzigd, laatstelijk bij Ons besluit van 19 Juli 
1910, n°. 45, van toepassing het pensioenregle
ment, vastgesteld bij Ons besluit van 17 Febru
ari 1905 n°. 8 (Staatsblad n°. 74, Indisch-Staats
blad n°. 299), met dien verstande dat alsdan 
in laatstbedoeld reglement worde gelezen, in: 

1°. artikel 1, 1°., artikel 18 en artikel 19 § 1, 
voor dertig : veertig ; 

2°. artikel 18 voor één dertigste : één veer
tigste; 

3°. het hoofd van den Staat letter B sub I 
voor 30-jarigen : 40-jarigen; 

4°. artikel 1, 3°. en artikel 3, § 1, 1°. voor 
vijftien : twintig; 

5°. artikel 3 § 1, 1°., 2°. en 40, voor acht: 
tien; 

6°. artikel 1, 20. en 3°. en artikel 4 § 1, 1°. 
voor : zoowel in als buiten Europa: bij de ko
loniale troepen dan wel bij die troepen zoowel 
in als buiten Europa, naar gelang van den aard 
der door hem aangegane verbintenis ; 

7o. artikel 1, 5°., artikel 2 § 3, artikel 3 § 1, 
3°., artikel 4 § 1, 2°., artikel ó § 2, artikel 6 
§ 1, e., artikel 8 § 2, b. en § 3, artikel 10 § 1, 
b, artikel 14 § 1, 1°., f, 3°. , c, artikel 32 § 3 
en artikel 33 § 3, voor Nederlandsch-Indië: 
West-Indië; 

8°. artikel 1, 6°., voor Nederlandsch-Indische: 
West-Indische; 

9°. artikel 2 § 3, artikel 5 § 2 en artikel 
32 § 3 voor Gouverneur-Generaal: betrokken 
Gouverneur; · 

10°. artikel 8 § 2, b. en § 3 voor het Depar
tement va~ Oorlog: den betrokken Gouver
neur; 

11°. artikel 9 § 1, artikel 10 § 1, b, artikel 
14 § 1, 2°., b, artikel 16, § 2 en artikel 24 § 3 
voor het Nederlandsch-Indische leger: de West
Indische landmacht; 

120. artikel 9 § 1 en artikel 30 § 2 en § 3 
voor koloniale geldmiddelen : Staatsbegrooting 
of de geldmiddelen van Nederlandsch-Indië; 

13°. artikel 10 § 1, b, voor dat leger: die 
landmacht; 

14°. artikel 11 § 4, artikel 14 § 1, 1 °. f, en 
artikel 30 § 2 voor in Nederland door den 
Koning, in Nederlandsch-Indië door den Gou
verneur-Generaal : door den Koning; 

15°. artikel 11 § 5 voor: in Nederlandsch-
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Indië aan den commandimt van het leger en 
chef van het Departement van Oorlog: in West
Indië aan den betrokken Gouverneur; 

16°. artikel 12 sub a voor het aldaar gestelde: 
in militaire betrekkingen bij de landmacht in 
West-Indië; 

17°. artikel 14 § 1, 1°. f voor het leger: de 
landmacht; 

180. artikel 14 § 1, 1°. g voor Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Indië: betrokken 
Gouverneur; 

19°. artikel 14, § 1, 3°. sub a, voor het aldaar 
gestelde: de tijd in Nederland doorgebracht ; 

200. artikel 25 § l voor het aldaar gestelde : 
Het pensioen wordt toegekend door den Ko
ning op voordracht van den Minister van 
Koloniën; 

21°. artikel 26 § l voor in Nederlandsch
Indië door den commandant van het leger en 
chef van het Departement van Oorlog : in 
West-Indië- door den betrokken Gouverneur 
onder nadere goedkeuring van den Koning; 

22°. artikel 26 § 2 voor: in Nederlandsch
Indië door den Gouverneur-Generaal: in West
Indië door den betrokken Gouverneur onder 
nadere goedkeuring van den Koning; 

23°. artikel 28 § 1, voor het gestelde na 
"kwartaal": in West-Indië na afloop van elke 
maand met inachtneming van de bij de bur
gerlijke wetten in Nederland gestelde termijnen 
van verjaring ; 

24°. artikel 28 § 2, voor .Nederlandsch-Indië 
door den Gouverneur-Generaal : West-Indië 
door den betrokken Gouveq10ur ; 

25°. artikel 30 § 3, voor in Nederland of 
de Nederlandsche West-Indische koloniën: in 

ederland of Nederlandsch-Indië of West
Indië: 

26°. artikel 30 § 5, voor het gestelde in het 
eerstP. lid: Het pensioen vervallen krachtens 
§ 1, sub c, van dit artikel kan door den Ko
ning op verzoek van den belanghebbende op
nieuw worden toegekend; 

27°. artikel 30 § 5 tweede lid, voor in Ne
derlandsch-Indië bij het Departement van Oor
log: in West-Indië bij den betrokken Gouver· 
neur; 

28°. artikel 31 § 2 aanhef, voor het aldaar 
gestelde : Ten aanzien hem, die zijne straf on
dergaat of zich door de vlucht aan de tenuit
voerlegging van het vonnis onttrekt, behoudt 
de Konfng zich voor, daartoe termen vindende, 
om:; 

29°. artikel 33 § 2, tweede lid, voor wordt 
ten laste van de Indische geldmiddelen ver
evend: komt ten laste van de Staatsbegrooting: 

300. artikel 33 § 3, voor geldmiddelen van 

Nederlandsch-Indië: geldmiddelen van den 
Staat of van de betrokken Kolonie ; 

31°. artikel 34 voor Nederlandsch-Indiii de 
Gouverneur-Generaal: West-Indië de betrokken 
Gouverne11r; 

32°. artikel 37 voor Wanneer door belang
hebbenden tegen de toepassing in .Nederlandsch
Indië: Wanneer door belanghebbenden tegen 
de toepassing. 

2 . Op de militairen van de landmacht in 
West-Indië, op wie overeenkomstig artikel 1 
het daarin bedoelde pensioenreglement wordt 
toegepast, is mede mutatis mutandis van toe
passing het bepaalde bij Ons besluit van 20 
September 1905 n•. 60 (Indisch Staatsblad n°. 
562), betreffende de toekenning van gratificatiën 
bij het verlaten van den dienst aan de Euro• 
peesche en met dezen gelijk gestelde militairen 
beneden den graad van onderluitenant, die op 
of na 1 Januari 1906 in dienst treden bij het 
N ederlandsch-Indische leger. 

3 . Het bepaalde bij artikel 1 is niet van toe
passing op de militairen van de Landmacht 
in West-Indië voor wie, bij het verlaten van 
den dienst, toepassing van het reglement, vast• 
gesteld bij het Koninklijk besluit van 1 No
vember 1848 n°. 84 (Indisch Staatsblad 1849, 
n•. 8) voordeeliger is. 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan Onzen Mi
nister van Oorlog en aan den Raad van State. 

Het Loo, den 22sten November 1911. 
(get.) W I L H E L Y I N A. 

Dt Minister van Koloniën, 
(get.) DE WAAL M.ALEFIJT. 

(Ui~qeg. 9 Dec. 1911.) 

22 November 1911. BESLUIT, houdende be
slissing dat eene doorloopende machtiging 
aan B. en W. tot opneming van geld, 
wanneer de kas der gemeente ontoereikend 
mocht blijken, niet voor goedkeuring vat
baar is . 

WIJ WILHELM.INA, ENZ. 

Overwegende, dat de gemeenteraad van 
Maarsseveen in zijne openbare vergadering 
v~n 12 April 1911 onder meer heeft besloten, 
.Burg. en Weths. te machtigen, om, wanneer 
de kas der gemeente ontoereikend mocht blij
ken om daaruit de noodige betalingen te doen, 
van de Crediet- en Depositokas te Utrecht 
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tijdelijk een kapitaal van ten hoogste f 6000.
op te nemen tegen eene rente van ten hoogste 
.6 ten honderd en eene provisie van ten hoogste 
½ per 1000, onder bepaling, dat de aflos
sing hiervan uit denzelfden dienst zal moeten 
worden gekweten als waarin het kapitaal is 
-opgenomen, terwijl de rente en aflossing zullen 
worden gevonden uit de gewone middelen der 
,gemeente; 

dat, DRdat dit besluit aan Ged. Staten van 
Utrecht ter goedkeuring was opgezonden, dit 
·College het gemeentebestuur heeft uitgenoo
-digd, te bevorderen dat het raadsbesluit worde · 
ingetrokken, en wel op grond hiervan, dat de 
machtiging tot opneming van kasgelden door· 
1oopend zou zijn, zoodat, als de goedkeuring 
eenmaal door Ged. Staten verleend was, het 
gemeentebestuur jaar in jaar uit gelden tot 
genoemu maximum zou kunnen opnemen, 
hetgeen Ged. Staten niet wenschelijk voor
kwam en bovendien in strijd met de bedoeling 
-der gemeentewet ; 

dat de gemeenteraad zich niet met de ziens
wijze van Ged. Staten hetift kunnen vereeni
gen en geen vrijheid beeft kunnen vinden om 
zijn besluit in te trekken ; 

dat Ged. Staten hierop hebben overwogen, 
dat volgens het voormeld raadsbesluit Burg. 
en Weths. o.m. gemachtigd zouden worden, 
doorloopend, alzoo jaar in jaar uit, kasgelden 
op te nemen tot een maximum-bedrag van 
f 5000.-; dat daardoor de beoordeeling over 
het al of niet noodig zijn dier opneming bui
ten het onderzoek van hun College zoude 
vallen ; dat eene machtiging als hiervoren 
bedoeld hun College niet wenschelijk, doch 
ook met de bedoeling der gemeentewet in 
strijd voorkomt; weshalve Ged. Staten bij be
sluit van 26 Juni 1911, 3de afd., n•. :2639/1779, 
hebben besloten "hunne goedkeuring aan het 
hiervoren bedoeld raadsbesluit te onthouden; 

dat van het besluit van Ged. Staten, de 
gemeenteraad bij Ons in beroep is gekomen, 
daarbij aanvoerende dat de Raad niet kan toe
stemmen, dat, werd het raadsbesluit goedge
keurd, de beoordeeling van het al of niet noo
dig zijn der opneming buiten het onderzoek 
van Ged. Staten zou vallen; dat immers de 
posten tot opneming en terugbetaling jaarlijks 
op de gemeentebegrooting moeten worden uit
getrokken, en deze begrooting de goedkeuring 
van Ged. Staten behoeft; dat bovendien steeds 
in het jaar van opneming wederom de aflos
sing moet geschieden en krachtens dit raads
besluit niet geleend kan worden om uitgaven 
te bestrijden die buiten de begrooting vallen, 
maar alleen tot het gaande houden van den 

gewonen dienst, wanneer de gemeentekas tij
delijk ontoereikend is om de noodige betalin
gen te doen, zoodat het hier slechts een ad
ministratieven maatregel betreft, waardoor niet 
gehandeld wordt in strijd met de gemeente
wet; 

Overw;igende dat het raadsbesluit, waaraan 
Ged. Staten hunne goedkeuring hebben ont
houden, ook volgens het gemeentebestuur 
blijkens de inzending ter goedkeuring, is een 
besluit als bedoeld in art. 194 der gemeente
wet; dat die goedkeuring terecht onthouden 
is, omdat tengevolge van de doorloopende 
machtiging tot het opnemen van gelden, bij 
het raadsbesluit aan Burg. en Wetbs. gegeven, 
aan Ged. Staten de gelegenheid wordt ont
houden, om bij verandering in den financiëelen 
toestand der gemeente na te gaan, in hoever 
het opnemen van gelden en de daarbij ge
stelde voorwaarden zijn overeen te brengen 
met een redelijk geldelijk beheer ; 

Gezien de gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met handhaving van het b!lstreden besluit, 
het daartegen ingestelde beroep ongegrond te 
verklaren. (Gem.-stem.) 

27 November 1911. BESCHIKKING van den 
Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel, betreffende de wijze van aan
teekening van arbeidskaarten, afgege
ven of medeonderteekend door of van
wege den b~gemeester. 

De :Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel; 

Heeft goedgevonden : 
krachtens het zesde lid van art. 12 der Arbeids

wet 1911 (Staatsblad n°. 319) ten aanzien van 
de wijze, waarop de burgemeester aanteeke
ning houdt van de arbeidskaarten, welke 
door of vanwege hem zijn afgegeven, alsmede 
van die, welke door of vanwege hem zijn 
medeonderteekend, de volgende regelen vast 
te stellen: 

Art. 1. Van de afgifte of mede-ondertee
kening eener arbeidskaart, wordt aanteeke
ning gehouden in een kaartregister door in
vulling van een kaart, waarvan de vorm 
is als volgt : 

I. voor een afgegeven arbeidskaart : 
a . aan een mannelijk jeugdig persoon of 

aan een mannelijk persoon van 17 jaren, als 
bedoeld in artikel 12, eerste lid onder b van 
voornoemde wet. 
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N° ...... van het register 
der afgegeven arbeidskaarten. 

G b 
I 

Dag. 1 ~faand. l Jaar,· e oren: 

Familienaam : ....... ... ............. . 
Voornamen : ........................ . 

. gezin van 
Inwonende m het . h : . .. ..... . 

gestie t 
Einde leerverplichting : .... . . .. .... . . . . 
Datum afgifte arbeidskaart : .. ........ . 

b. aan een ongehuwde jeugdige persoon of 
aan een ongehuwde vrouwelijke persoon van 
17 jaar, als bedoeld in artikel 12, eerste lid onder 
b van voornoemde wet, dezel,fde als onder a, 

c. aan een gehuwde vrouwelijke persoon, 

N°. . . . . . van het register 
der afgegeven arb.kaarten. 

Geboren : 1 Dag. Maand. 1aar~
1 

------'--___,__ I j 
Familienaam : .................. . .... . 
Voornamen: .... . .... . ..... . ........ . 
Gehuwd met : ...... . . . ..... . ..... . .. . 
Datum afgifte arbeidskaart : .. . . ... ... . 
Datum der bevallingen : ......... . ... . . 

met bepaling dat de registerkaarten voor 
.afgegeven arbeidskaarten, als genoemd onder 
a zullen gedrukt zijn op wit papier, voor die, 
als genoemd onder b op geel papier en onder c . 
op blauw papier; 

II. voor een ni,ede-onderteekende arbeids
kaart: 

a. van een mannelijk jeugdig persoon of 
van een mannelijk persoon van 17 jaren, als 
bedoeld in artikel 12, eerste lid onder b van 
voornoemde wet, 

N°. . . . . . van het register 
van medeondert. arbeidskaarten. 

[ Da~ 1 1 ~ Geboren : 1 o · Maand. Jaar . J 

Woonplaats : .... .. . .. . . . 
Familienaam : .... ..... .. . ......... .. . 
Voornamen : . . ... . .. .. ......... . . . . . . 

. gezin van 
Inwonende m het . h : .. .. . . . .. . 

gestie t 
Einde leerverplichting : .. .. . .. .. . ..... . 
Datum afgifte arbeidskaart : .... .. . . .. . 
Datum medeonderteekening arbeidskaart : 

b. van een ongehuwde vrouwelijke jeugdige 
persoon of van een ongehuwde vrouwelijke per
soon van 17 jaar, als bedoeld in artikel 12, eerste 
lid onder b van voornoemde wet, dezelfde als 
onder a. 

c. van een gehuwde vrouwelijke persoon, 

No . . .. . . 
van het register 
van medeondert. 
arbeidskaarten. 

Dag. Maand . Jaar . \ Geboren 'I 1 , -~ 

Woonplaats: _ .. . ... ..... . 

Familienaam : .......... . ..... . . . . .. . . 

Voornamen : .. . . . .... . . ... . . ........ . 

Gehuwd met : . . .. ... . ... . ........... . 

Datum afgifte arbeidskaart : .... ... . .. . 

Datum medeonderteekening arbeidskaart : 

met bepaling dat de registerkaarten voor 
mede-onderteekende arbeidskaarten, als ge
noemd onder a zullen gedrukt zijn op wit 
papier, voor die, als genoemd onder b op geel 
papier en onder c op blauw papier. 

Op de registerkaarten betreffende afgegeven 
arbeidskaarten voor gehuwde .rouwelijke 
personen wordt aanteekening gehouden van de 
bevallingen dier vrouwen, welke hebben plaats 
gehad, na de afgifte der arbeidskaart. 

2. De ingevulde registerkaarten worden in 
doelmatige doozen, laden of kisten verticaal 
geplaatst en wel zoodanig, dat alle register
kaa.rten betreffende afgegeven arbeidskaarten 
welke dezelfde- kleur hebben, gerangschikt 
in de volgorde der geboortedata der per
sonen, waarop, zij betrekking hebben, bij 
elkaar geplaatst worden en evenzoo de 
registerkaarten betreffende mede-ondertee
kende arbeidskaarten. 

3. De registerkaarten worden uit het 
register van afgegeven arbeidskaarten verwij
derd, wanneer de betrokken persoon overleden 
is of zijn woonplaats na.ar eene andere gemeente 
heeft overgebracht en bovendien : 

de witte kaarten, wanneer de betrokken per
soon den leeftijd van 18 jaren heeft bereikt, 

de gele kaarten, wanneer de betrokken per-
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soon den leeftijd van 18 jaren heeft bereikt 
of in het huwelijk is getreden, 

de blauwe kaarten. wanneer het huwelijk 
van de betrokken persoon door den dood of 
door een andere oorzaak is ontbonden. 

Hetzelfde geldt ten aanzien van het ver
wijderen van de registerkaarten uit het register 
der mede-onderteekende arbeidskaarten, echter 
met dien verstande, dat de kaarten in geval 
van woonplaatsverandering eerst uit het re
gister worden verwijderd, wanneer door of 
ten behoeve van hem of haar op wien de 
registerkaart betrekking had, een nieuwe 
arbeidskaart ter mede-onderteekening wordt 
aangeboden of wel een arbeidskaart ten be
hoeve van hem of haar wordt afgegeven door 
of vanwege den burgemeester, die de vroegere 
arbeidskaart had înede-onderteekend. 

4. De uit het register verwijderde kaarten 
worden niet vernietigd vóór den eersten 
Februari van het jaar, volgende op dat, 
waarin zij verwijderd werden. 

's Gravenhage, 27 November 1911. 

(get .) A. s. TALMA. 

27 November 1911. BESCJDK.KINO van den 
Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel, ter uitvoering van art. 13, der
tiende lid der Arbeidswet 1911, be
treffende arbeidsregisters. 

De ~iinister van Landbouw, Nijverheid 
en Hándel; 

Heeft goedgevonden : 
krachtens art. 13, 13de lid, van de Arbeids

wet 1911 (Staatsblad 319 van 1911) te bepalen, 
dat voor de ondernemingen, als bedoeld in 
den aanhef van dat artikel, in den volgenden 
vorm is te voldoen aan de bepalingen be
treffende het arbeidsregister : 

Art. 1. Het hoofd of de bestuurder va.n 
eene onderneming waarin of waarvoor in 
fabrieken of werkplaatsen arbeid wordt ver
richt door één of meer jeugdige personen of 
door één of meer vrouwen, is verplicbt te 
zorgen, da.t in zijne fabriek of werkplaats 
een arbeidsregister aanwezig is va.n den vol
genden vorm : 

Voor iederen jeugdigen persoon of vrouw 
bevat het register een bla.d, waarvan de v oor
z ij d e is a.ls volgt : 

N° ........ van het Register. 

Na.a.m: ... .. . ...... . ......... .. . 

Voornamen , ...................... . pe 

Geboortedatum : ............ . ............ . 

Voorletters en naam van den echtgenoot eener 

gehuwde vrouw : . ..................... . 

Datum indiensttreding : .................. . 

Werktijdregeling volgens blad n° . ...... deD 

Arbeidslijst. 

(1) Etmaal, bestemd voor wekelijkschen rust-

dag: .. . ....................... . ...... . 

Datum dienstbeëindiging : 

(1) Alleen in te vullen voor personen, be
hoorende tot een kerkgenootschap, dat den 
wekelijkschen rustdag niet op Zondag viert. 

en de achterzijde als volgt : 

Voor een man 
van 17 jaar 
of ouder af AANTEEKENINGEN DOOR 
te knip-

AMBTENAREN DER ARBEIDS-
pen. 

INSPECTIE. 

De bladen van het register worden samen
gevat in een omslag, waarvan de vier pagina's 
onderscheidenlijk vAn den volgenden vorm 
zijn: 

PAGINA l : 

ARBEIDSREGISTER 

voor de (1) ... . ....... . .................. . 

van (2) ......... . .. . . .. ................. . 
te (3) ........ . ....... . .... . ........ . .... . 

N.B. In dit Register moeten alle jeugdige 
personen en vrouwen worden inge-

(1) Aa.rd der fabriek of werkpla.a.ts. 
(2) Naa.m va.n den werkgever (firma.). 
(3) Gemeente, straat of gracht en huis

nummer. 
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schreven. Mannelijke personen van 17 
jaar of ouder mogen tevens hierin wor
den ingeschreven. Gescbied t dit laatste 
niet, dan moeten zij worden ingeschreven 
in eenig ander register met vermelding 
voor ieder van de werktijdregeling vol
gens de arbeidslijst. 

Bladen, betrekking bebbende op per
sonen, met wien de arbeidsbetrekking 
is geëindigd, mogen uit het register 
verwijderd worden. 

PAGINA 2: 

AANTEEKENINGEN DOOR AMBTE

NAREN DER ARBEIDSINSPECTIE. 

PAGINA 3 en 4: 

UITTREKSEL UIT DE ARBEIDS

WET 1911. 

Art. 13. 1. Het hoofd of de bestuurder 
van eene onderneming, waarin of waarvoor 
in fabrieken of werkplaatsen arbeid wordt 
verricht door één of meer jeugdige personen, 
door één of meer vrouwen of wel door meer 
dan 9 . mannelijke personen van 17 jaar of 
ouder, is verplicht te zorgen : 

a. dat in zijne fabriek of werkplaats, op 
eene plaats, waar niet uitsluitend door hem 
zelven arbeid pleegt te worden verricht, eene 
gedagteekende en door hem onderteekende 
arbeidslijst, welke voldoet aan de in dit artikel 
gegeven voorschriften, wordt opgehangen en 
opgehangen blijft, zoodanig dat daarvan 
gemakkelijk kan worden kennis genomen ; 

b. dat in zijne fabriek of werkplaats een 
arbeidsregister aanwezig is, dat voldoet aan 
de in dit artikel gegeven voorschriften. 

ll. Het arbeidsregister vermeldt de namen 
en de voornamen van alle personen, in eene 
fabriek of werkplaats werkzaam, benevens 
voor ieder bunner de regeling, op d e arbeids
lijst te zijnen of te haren aanzien ver meld. 
Het register bevat de in bet tweede lid van 
artikel 8 bedoelde aanteekening betreffende 
de personen, door wie aan bet hoofd of den 
bestuurder der onderneming het verlangen is 
te kennen gegeven, dat voor hen niet de 
Zondag als wekelijksche rustdag zal gelden. 

12. Het hoofd of de bestuurder, in het 
eerste lid bedoeld, is verplicht te zorgen : 

a.. dat in elke door het districtshoofd der 
arbeidsinspectie aangewezen ruimte, waar in 
of voor zijne onderneming arbeid wordt ver
richt in fabrieken of werkplaatsen, een afschrift 
van of een uittreksel uit de arbeidslij st wordt 

opgehangen en opgehangen blijft, zoodanig, 
dat daarvan gemakkelijk kan worden kennis 
genomen; 

b. dat het arbeidsregister op aanvrage on
verwijld ter inzage wordt verstrekt aan de bij 
artikel 23 bedoelde ambtenaren; 

c. dat aan de bij artikel 17 bedoelde amb
tenaren gelegenheid wordt gegeven om op de 
arbeidslijst en de afschriften van en de uit
treksels uit die lijst en in het arbeidsregister 
de door hen wenschelijk geachte aanteekeningen 
te stellen, betrekking hebbende op de nale . 
ving van eenige wet, waarvan het toezicht 
op de naleving aan de arbeidsinspectie is op
gedragen; 

d. dat de onder c bedoelde aanteekeningen 
niet onleesbaar worden gemaakt, daaraan 
niets wordt toegevoegd en daarin geene ver
anderingen worden aangebracht door anderen 
dan de onder c bedoelde ambtenaren. 

Art. 4. Een kind beneden dertien jaar, of 
nog leerplichtig, mag geen arbeid verrichten. (1) 

Art. 6. 1. Een jeugdig persoon en eene 
vrouw mogen in fabrieken en werkplaatsen : 

a. niet langer ar beid verricb ten dan tien 
uur per dag en acht en vijftig uur per week; (2) 

b. geen arbeid verrichten tusschen 7 uur 
des namiddags en 6 uur des voormiddags. 

Art. 7. 1. De arbeidstijd van een jeugdig 
persoon en van eene vrouw moet op eiken 
dag, waarop zij meer dan zes uren arbeid ver
richten in fab rieken en werkplaatsen, worden 
afgewisseld door een rusttijd : 

a. van ten minste één uur voor hen, wier 
arbeidstijd eindigt te 6 uur des namiddags 
of vroeger; 

b. van ten .minste anderh alf uur voor hen, 
wier arbeidstijd later dan te 6 uur des na.
middags eindigt. 

Art. 2. Het hoofd of de bestuurder van eene 
onderneming, waarin of waarvoor in fabrieken 
of werkplaatsen arbeid wordt verricht door: 

·1°. een jeugdige persoon of door een vrouw 

(1) Deze bepaling geldt niet voor kinderen, 
die bij het in werking treden der wet 12 jaar 
oud zijn en niet leerplichtig. 

(2) In het eerste jaar na de invoering der 
wet eli uur per dag. Ja dat jaar treedt tevens 
in werking het 2de lid van dit artikel, luidende: 
Eene vrouwelijke persoon, die gehuwd is, 
of die, ongehuwd zijnde, eene huishouding te 
verzorgen beeft en van dit laatste aan het 
hoofd of den bestuurder der onderneming beeft 
kennis gegeven, mag des Zaterdags in fabrieken 
of werkplaatsen geen arbeid verrichten na 
1 uur des namiddags, behoudens in de ge
vallen, bij algemeenen maatregel van bestuur 
genoemd. 
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en tevens door een of meer mannelijke per
sonen van 17 ja.ar of ouder, of door: 

2°. meer dan 9 mannelijke personen van 17 
ja.ar of ouder ; 

is verplicht zorg te dra.gen ten aanzien van 
de mannelijke personen van 17 ja.ar of ouder 
in zijne fabriek of werkplaats een arbeids
register aanwezig is, wa.a.rva.n de vorm door 
hem zelf wordt vastgesteld. 

Hij is bevoegd ten aanzien van de mannelijke 
personen van 17 ja.ar of ouder gebruik te 
ma.ken van het register, hetwelk ingevolge 
artikel 1 voor jeugdige personen of vrouwen 
moet aanwezig zijn. In dit geval wordt van 
ieder, voor een mannelijk persoon van 17 jaar 
of ouder gebezigd, blad van het register, een 
boek afgeknipt, overeenkomstig de desbetref
fende aanwijzing op de bladen voorkomende. 

's Gravenhage, 27 November 1911. 
De Minister voornoemd, (get.) A. S. TALMA. 

27 November 1911. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandscbe Zaken aan de Com
missarissen der Koningin, betreffende af
gifte van bewijzen van onvermogen. 

Naar aanleiding van eene opmerking in het 
Voorloopig Verslag van de Commissie van 
Rapporteurs uit de Tweede Kamer der Staten
Generaal betreffende Hoofdstuk IV der Staats
begrooting voor 1912, omtrent afgifte van be
wijzen van onvermogen door de burgemees
ters, heeft de Minister van Justitie mijne tus
schenkomst ingeroepen, teneinde de plaatselijke 
besturen de missive van mijn toenmaligen ambts
voorganger van 19 November 1844, nr. 79, le 
afd., (Bijvoegsel Staatsblad 1844, nr. 340), in 
herinnering te brengen. 

Gevolg gevende aan het verlangen van mijn 
genoemden ambtgenoot, heb ik de eer U H.E.G. 
te verzoeken op die ci rculaire de aandacht der 
burgemeesters in Uw gewest te vestigen en 
hun mede te deelen, dat ook naar mijn gevoelen 
de burgemeester verplicht is te letten op de 
aannemelijke bekendheid met de omstandig
heden en op de moraliteit der personen, wier 
getuigenis wordt aangeboden, terwijl, indien de 
personen niet aan den burgemeester bekend 
zijn, of hij gegronde redenen mocht hebben om 
hunne geloofwaardigheid te betwijfelen, bij, 
naar aanleiding der bepaling van art. 858 van 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, 
welke spreekt van ten minste twee getuigen, 
bevoegd is, het getuigenis van meer dan twee 
manspersonen te vordflren. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Voor den Minister, 

De Sec,·etaris-Generaal, (get. ) J . B KAN. 

29 November 1911. Bl!:SLUIT, tot aanWJJZIIlg, 
overeenkomstig art. 157 der hooger-onder
wijswet van : 

1°. de afdeeling gymnasium van het Col
legia St. Willebrord te Katwijk aan dm. 
Rijn ; 

2°. de afdeeling gymnasium van het Ca
nisiuscollegie te Nijmegen; 

3°. de afdec,ling gymnasium van het St .. 
Ignatiuscollegie te Amsterdam. S. 348. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 28 October 1911, n°. 
8293/3, afdeeling R ooger en Middelbaar On 
derwijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijs
wet; 

Gezien Ons besluit van 10 November 1905 
(Staatsblad n°. 299) ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 14 
November 1911, n°. 17 ; 

Gelet op het nader rapport .van Onzen voor
noemden Minister van 25 November 1911, n•. 
9236, afdeeling Hooger en Middelha·ar Onder
wijs ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
na te noemen gymnasia der St . Willebror

dusstichting, gevestigd te Amsterdam, met 
ingang van 16 November 1911, voor een tijd
perk van zes jaren aan te wijzen als bevoegd 
om, met inachtneming der desbetreffende wet
t elijke voorschriften, aan hunne leerlingen, die 
het onderwijs tot aan het einde hebben bijge
woond, een getuigschrift van bekwaamheid 
tot universitaire studiën af te geven, dat met 
het getuigschrift. in artikel 11 der hooger
onderwijswet vermeld , wordt gelijkgesteld: 

10. de afdeeling gymnasium van het Colle
gia St. Willebrord te Katwijk aan den Rijn, met 
vergunning deze · school te zijner tijd over te 
plaatsen naar 'a Gravenhage; 

20. de afdeeling gymnasium van het Cani
si uscollegie te Nij meg en; 

3°. de afdeeling gymnasium van het St. Igna
tiuscollegie te Amsterdam. 

Onze Minister van Binnenla ndsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad en in de Staatscourant 
zal worden geplaatst , en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 29sten November 1911. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Z aken. 
(get.) HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 12 Dec. 1911.) 
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29 Nove,nber 1911. 811:s LUIT,. tot aanwijzing, 
overeenkomstig art. 167, der hooger-onder
wijswet, van het Marnix-gymnasium te 
Rotterdam der V~reeniging voor Middel
baar Onderwijs, Handels-Onderwijs en 
Voorbereidend Hooger Onderwijs op Ge
rE>formeerden grondslag, gevestigd te Rot
terdam. S. 349. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 28 October 1911, 
n°. 6288/3, afdeeling Hooger en Middelbaar 
Onderwijs; 

Gelet op artikel 167 der booger-onderwijswet; 
Gezien Ons besluit van :.l2 December 1906 

(Staatsblad n°. 366); 
Den Raad van State gehoord (advies van 

14 November 1911, n°. 18) ; 
Gelet op het nader Papport van Onzen voor

noemden Minister van 26 November 1911, n°. 
9237, afdeeling Hooger en Middelbaar Onder
wijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het Marnix-gymnasium te Rotterdam der 

Vereeniging voor Middelbaar Onderwijs, Han
dels-Onderwijs en Voorbereidend Hooger On
derwijs op Gereformeerden grondslag, geves
tigd te Rotterdam, met ingang van 1 Januari 
1912 voor een tijdvak van zes jaren aan te 
wijzen als bevoegd, om met inachtneming der 
desbetreffende wettelijke voorschriften aan zijne 
leerlingen, die het onderwijs tot het einde heb
ben bijgewoond, een getuigschrift van be
kwaamheid tot universitaire studiën af te ge
ven, dat met het getuigschrift in art. 11 der 
hooger-onderwijswet vermeld, wordt gelijk
gesteld. 

Onze Minister van Binuenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst, en 
waarvan afschrift zal worden gezonden oan 
den Raad van State. 

Het Loo, den 29sten November 1911. 

(get. ) W I L H EL MIN A. 

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

( Uit_qeg. 12 Dec. 1911.) 

30 November 1911. BESCHIKKING van den 
Hoogen Raad. 

De dienaren der gemeentepolitie en de 
g-emeenteveldwachters leggen hun ambts
eed niet af in handen van den kanton
rechter, maar in handen van dengene, 
daartoe aangewezen in de ambtsinstructie, 

vastgesteld ingevolge het 3• en het 6• lid. 
van art. 191 der Gemeentewet. 

De artt. 16 en 17 van het Kon. Bes!.. 
van 17 Dec. 1861 (Staatsblad n°. 166) zijn 
niet op de gemeentepolitie van toepassing .. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gezien het verzoekschrift van W. F. J .. 

VxRSNEL te Amsterdam, strekkende tot cas
satie van eene beschikking van den Kanton
rechter te Amsterdam van 26 Oct. 1911,. 
waarbij deze zich onbevoegd heeft verklaard 
om den verzoeker, door den Burgemeester van 
Amsterdam tot agent van politie, en door den, 
Commissaris der Koningin in Noord-Holland 
tot buitengewoon veldwachter der gemeente 
Amsterdam benoemd, als zoodanig af te nemen 
de eeden in art. 16 van het K. B. van 17 Dec .. 
1861 (Staatsblad n°. 166), vermeld en omsc ie

ven, zijnde de verzoeker in cassatie vertegen
woordigd door Mr. W. A. '.):'ELDERS, advo
caat bij den Hoogen Raad ; 

Gezien het t,igen voormelde beschikking· 
aangevoerd middel van cassatie, luidende: 

Schending en verkeerde toepassing der artt .. 
16 en 17 van het K. B. van 17 Dec. 1861 
(Staatsblacl n°. 166), en van de artt. 190 en 191 
der Gemeentewet van 29 Juni 186l (8tactts
blad n°. 86) ; 

Gezien de bijlagen van het verzoekschrift 
met de daarop gestelde conclusie van den 
Proc.-Gen. tot enz.; 

0. dat het K. .8. van 17 Dec. 1861 (Staats
blad n°. 166), blijken~ zijn opschrift niet be
oogde eene nadere regeling der gemeente
politie, doch blijkens de overweging van dit 
K . .8., mede moest strekken om "het beheer 
der algemeene of Rijkspolitie in overeen
stemming te brengen met de beginselen van 
de gemeentepolitie vastgesteld bij de Gemeente
wet van 29 Juni 1861 (Staatsblad n°. 86)" ; 

0 . dat inderdaad die beginselen waren neer
gelegd in de artt. 190 en 191 der kort vóór 
de afkondiging van dit K. .B. in werking ge
treden Gemeentewet: dat in laatstgemeld arti
kel o. m. wordt bepaald, dat de Burgemeester 
voor de dienaren van politie, de Commiósaris 
der Koningin in de provincie voor de veld
wachters de instructie vaststelt, waarbij der
halve zal moeten worden omschreven de eed 
die deze politieambtenaren bij den aanvang 
hunner bediening imllen hebben af te leggen, 
en bepaald, in wiens handen de eedsaflegging
zal moeten geschieden; 

dat zulks dan ook strookt met de bedoeling 
des wetgevers, gelijk blijkt uit het antwoord 
der Regeering op de opmerking in het Voor
loopig Verslag der Tweede Kamer bij art. 191 
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der Wet gemaakt: dat in tegenstelling met 
andere gemeenteambtenaren, in de wet niet 
was geregeld door wie de dienaars van politie 
zouden worden beëedigd, waarbij de Regeering 
te kennen gaf, dat : .,in de beëediging der 
dienaren van politie de "plaatselijke veror
deningen" (waarmede blijkbaar de door den 
Burgemeester gegeven ambtsinstructiën be
doeld werden) .,op dat onderwerp behooren 
te voorzien" : 

0. dat ter ondersteuning van het middel 
een beroep is gedaan op de bepaling van 
art. 190 der Gemeentewet, waarbij de gemeente
politie aan de algemeene of Rijkspolitie is 
dienstbaar gesteld, doch ten onrechte, vermits 
dit "dienstbaar zijn" niet ten gevolge heeft, 
dat de gemeentepolitie zich in de algemeene 
of l ijkspolitie oplost, en daarvan deel uit
maakt, terwijl het na het boven overwogene 
overbodig voorkomt te onderzoeken, of de 
dienaren der gemeentepolitie zouden kunnen 
geacht worden te behooren onder "de inspec
teuren en verdere beambten" van art. 16 en 
de "overige beambten" van art. 17 van meer
gemeld K. B., dewijl, ook al ware dit het 
geval, aan dit Besluit in zoover, als met art. 
191 der Gemeentewet in strijd, bindende kracht 
zou moeten worden ontzegd; 

0. dat mitsdien de Kantonrechter, door zich 
onbevoegd te verklaren den verzoeker als agent 
van politie en als buitengewoon Yeldw11chter 
der gemeente Amsterdam te beëedigen, geen 
der in het middel aangehaalde artikelen heeft 
geschonden, en art. 191 der Gemeentewet juist 
heeft toegepast, zoodat het tegi>n die beslis• 
sing aangevoerde . cassatiemiddel is onaan
nemelijk; 

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

l December 191 l. MISSIVE van den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel 
aan de burgemeesters, betreffende uit
voering van de Arbeidswet 1911. 

De wijzigingen, welke bij de wet van 7 Oc
tober 1911 (Staatsblad n°. 314) in de Arbeids
wet zijn aangebracht (de gewijzigde tekst 
dier wet is opgenomen in Staatsblad n°. 319 
van 1911), hebben de bestaande bepalingen 
ten opzichte van de arbeidskaarten niet onbe
langrijk veranderd. 

Werd tot nog toe slechts eene arbeidskaart 
gevorderd voor personen beneden 16 jaar, die 
in fabrieken en werkplaatsen werkzaam zijn, 
volgens den gewijzigden tekst zal het hoofd 
of de bestuurder van eene onderneming 
hebben te zorgen, dat hij in het bezit is van 

arbeidskaarten voor de volgende in fabrieken 
en werkplaatsen werkzame personen : 

a. personen beneden 17 jaar, voor zoover 
zij niet bij het in werking treden der wijzigings
wet reeds 16 jaar oud waren; 

b. gehuwde vrouwelijke personen van eiken 
leeftijd; 

c. mannelijke personen van 17 jaar en on
gehuwde vrouwelijke personen van dien leef
tijd, die arbeid verrichten, welke ingevolge 
art. 5 van den gewijzigden tekst der wet 
(Staatsblad no. 319) slechts onder de voor
waarden, bij algemeenen maatregel van bestuur 
gesteld, voor zulke personen is toegestaan. 
(Artikel 12, 1 • lid, en artikel 31, 2• lid, van 
den gewijzigden tekst.) 

Eene arbeidskaart wordt voor gehuwde 
vrouwen geëischt, ten einde de controle op 
de naleving van artikel 9 (gewijzigden tekst) 
mogelijk te maken. Vandaar ook dat dit 
laatste artikel beha.Ive een verbod van arbeid 
voor vrouwelijke personen binnen vier weken 
na hare bevalling de bepaling bevat, dat 
eene gehuwde vrouwelijke persoon in fabrieken 
en werkplaatsen geen arbeid mag verrichten, 
voordat de datum van bare bevalling op hare 
arbeidskaart is aangeteekend. 

Volgens de tegenwoordige wet moet eene 
nieuwe arbeidskaart worden verkregen, telkens 
wanneer de jeugdige persoon van betrekking 
verandert. De gewijzigde wet neemt een ander 
stelsel aan, n.l. dit, dat de arbeidskaart geldig 
blijft ook na verandering van dienstbetrek
king en slechts eene nieuwe kaart behoeft 
te worden uitgereikt, indien de jeugdige of 
vrouwelijke arbeider zich metterwoon in eene 
andere gemeente vestigt. Bovendien zal ten
gevolge van de uitvoering, welke blijkens het 
volgende aan het 4° lid van artikel 12 wordt 
gegeven, voor jeugdige vrouwelijke personen 
bij huwelijk eene nieuwe kaart noodig zijn. 
Met deze verandering van stelsel houdt de 
laatste bepaling van artikel 12 verband. 

In het bijzonder verdient nog de aandacht 
het 7• lid van artikel 12, dat de afgifte van 
arbeidskaarten voor kinderen beneden 12 jaar 
of nog leerplichtig verbiedt. Deze bepaling 
houdt verband met de artikelen 4, 22, 4° Jid 
en 31, 1° lid, van den gewijzigden tekst. Wel 
zou artikel 4 aanleiding kunnen geven tot 
de onderstelling, dat afgifte van arbeids
kaarten voor kinderen beneden 13 jaar of nog 
leerplichtig zou zijn verboden, volgens het 4° lid 
van artikel 22 echter kan onder bepaalde 
omstandigheden arbeid door 12-jarige, niet 
leerplichtige kinderen worden verricht, zonder 
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dat het bedrijfshoofd of degene, die den arbeid 
doet verrichten, strafbaar is, terwijl art. 31 
l • lid, bij . wijze van overgangsmaatregel 
arbeid toelaat van kinderen, die bij het in 
werking treden der wijzigingswet 12 jaar oud 
zijn en niet leerplichtig. Onder die omstan
digheden moest de afgifte van arbeidskaarten 
voor 12-jarige, niet leerplichtige kinderen 
worden toegelaten. Uit de aangehaalde wets
bepalingen vloeit onmiddellijk voort, dat 
bedrijfsarbeid V!J,n alle kinderen, voor wie 
eene arbeidskaart wordt afgegeven, nog niet 
zal zijn geoorloofd. Mochten zich gevallen 
voordoen, waarin eene arbeidskaart niet kan 
worden geweigerd en blijkt, dat het 1."ind, 
waarvoor zij wordt aangevraagd, volgens de 
wet geen arbeid mag verrichten, dan ware het 
gewenscht, dat belanghebbenden daarop bij 
de afgifte der kaart werden gewezen. Daarbij 
ware de waarschuwing te voegen, dat de 
arbeidskaart niet is aan te merken, als een 
vergunning tot het verrichten van door de 
wet verboden arbeid. 

Te allen overvloede worde de aandacht er op 
gevestigd, dat volgens het vijfde lid van 
art. 12 de arbeidskaart wordt onderteekend 
en afgegeven niet meer, zooals tot nog toe, 
door of vanwege den burgemeester der ge
meente, binnen welke de beschermde persoon 
arbeid verricht, maar door of vanwege den 
burgemeester der gemeente, waar de beschermde 
persoon woont. Indien deze persoon binnen 
eene andere gemeente dan waar zijn woonplaats 
i s, arbeid verricht, moet de kaart worden 
mede-onderteekend door of vanwege den bur
gemeester van de gemeente, waar arbeid wordt 
verricht. Voorts moet de datum van beval
ling eener gehuwde vrouwelijke persoon op 
haar kaart worden aangeteekend en gewaar
merkt door ·of vanwege den burgemeester 
der gemeente, waar de bevalling plaats had. 
Dit laatste is in dien zin op te vatten, dat 
alleen aanteekening wordt gehouden van de 
bevallingen, welke plaats hadden na afgifte 
der kaart. 

Ingevolge art. 32 l• lid, van den gewijzigden 
tekst, zal de gewijzigde Arbeidswet niet later 
dan 14 Januari 1912 in werking treden. Hoewel 
de juiste datum van inwerkingtreding nog 
niet kan worden vastgesteld, heb ik gemeend 
reeds thans krachtens artikel 12, 48 en 6• 
li.d, het model der arbeidskaarten en de wijze, 
waarop de burgemeester aanteekening houdt 
van arbeidskaarten, welke door of vanwege 
hem zijn afgegeven of mede-onderteekend, 
te moeten vaststellen. 

1911. 

Het is toch van het meeste belang, dat de 
noodige maatregelen worden genomen, opdat 
de nieuwe arbeidskaarten tijdig worden uit
gereikt en de registers, welke ingevolge het 
6• lid van artikel 12 zullen zijn aan te houden, 
tijdig worden ingericht. Ik moge daartoe 
de medewerking van Heeren Burgemeesters 
inroepen. 

Bij mijn beschikking van 27 rovember 1911 
n°. 2419, afd. Arbeid, zijn de modellen van 
de arbeidskaarten vastgesteld en wel ver
schillend voor mannelijke jeugdige personen 
(witte kaart), voor vrouwelijke jeugdige 
personen, die ongehuwd zijn (gele kaart), en 
voor gehuwde vrouwelijke personen (blauwe 
kaart). 

Een hoeveelheid arbeidskaarten wordt U 
door tusschenkomst van den Heer Commissaris 
der Koningin toegezonden. Indien behoefte 
aan nieuwen voorraad ontstaat, gelieve U 
een aanvrage door tusschenkomst van den 
Commissaris der Koningin in te zenden, gelijk 
zulks tot heden gebi;uik was. 

Voorts gelieve U hierbij aan te treffen een 
afdruk van mijne beschikking, waarbij de 
noodige regelen worden gestold, volgens welke 
ingevolge het 6• lid van artikel 12 de registers 
betreffende afgegeven en mede-onderteekende 
arbeidskaarten zullen zijn .bij te houden. 

Voor de eerste inrichting van de in die be
schikking bedoelde registers ontvangt U, 
mede door tusschenkomst van den Heer Com
missaris der Koningin, een voldoende hoe
veelheid registerkaarten. Verdere verstrek
king zal van Rijkswege niet geschieden. 

De nog voorhanden "Waarschuwingen", 
welke vroeger in verband met de Leerplicht
wet bij de arbeidskaarten werden verstrekt, 
zouden bij het in werking treden der gewij
zigde Arbeidswet kunnen worden vernietigd, 
aangezien deze dan niet meer noodig iullen zijn. 

Ik mag er nog Uwe bijzondere aandacht op 
vestigen, dat de gewijzigde Arbeidswet spreekt 
van arbeidskaarten, dupf,icaat-arbeidskaarten en 
tweede of verdere exemplaren van arbeidskaarten 
en van duplicaat-arbeidskaarten. 

Duplicaat-arbeidskaarten zullen slechts be
hoeven te worden uitgereikt, indien een 
clistrictshoofd der arbeidsinspectie, ingevolge 
het 2• lid van artikel 12 voor een of meer 
bepaalde ondernemingen, voorgeschreven heeft, 
dat de beschermde personen bij den arbeid in 
fabrieken en werkplaatsen in of voor die onder
neming of ondernemingen, zulk een duplicaat 
bij zich zullen dragen. Zulk een duplicaat, 
dat kosteloos moet worden uitgereikt, is wel 

2U 
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te onderscheiden van het tweede of verder 
exemplaar van een arbeidskaart of van een 
duplicaat-arbeidskaart, hetwelk tegen beta
ling van 5 cents ten bate der gemeentekas 
is uit te reiken, indien het o"m een of andere 
reden, b.v. omdat het eerste exemplaar daar
van in het ongereede is geraakt, wordt aange
vraagd. 

Het districtshoofd der arbeidsinspectie zal 
bij het geven van een voorschrift, als even
bedoeld, aan den burgemeester der gemeente, 
waarin de personen, op wie het voorschrift 
betrekking heeft, wonen, de noodige formu
lieren voor de "duplicaten" toezenden, ten 
invulling en uitreiking aan die personen. 
Indien tweede of verdere exemplaren van 
duplicaten worden aangevraagd, zullen ook 
de daarvoor noodige formulieren op verzoek 
door het districtshoofd worden verstrekt. 

Waar het belang eener goede naleving der 
Arbeidswet eischte, dat aan Heeren Burge
meesters eenige nieuwe bemoeiingen werden 
opgelegd, is het mij aangenaam er op te kunnen 
wijzen, dat anderzijds hunne taak bij de 
uitvoering der wet aanzienlijk is verlicht, 
aangezien na het in werking treden der wij
zigingswet : 

1°. bij verandering van arbeidsbetrekking 
niet meer, zooals tot heden, een nieuwe arbeids
kaart zal behoeven te worden uitgereikt ; 

2°. de arbeidslijst door den burgemeester 
niet meer zal behoeven te worden gewaarmerkt ; 

3°. over aanvragen om vergunning tot het 
verrichten van overwerk niet meer door 
Heeren Burgemeesters, maar door de districts
hoofden der arbeidsinspectie zal worden 
beslist. 
De .Min. van Landbouw, Nijverheid en Handd, 

(get.) A. . TALM.A. 

2 December 1911. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 26 October 1906 
(Staatsblad n°. 273), houdende bepalingen 
omtrent de commissiën van deskundigen 
voor de Rijnvaart en omtrent de Rijn
schippers- en Scheepspatenten . S. 360. 

WIJ WILHJJ:LMINA, ENZ. 

Oµ de voordracht van Onze Ministers van 
Landbouw, Nijverheid en Handel en van 
Buitenlandsche Zaken van 20 September 1911, 
n°. 4776, Afdeeling Nijverheid, en van 26 
September 1911, n°. 18811, Tweed"' Afdeeling ; 

Gezien de door de Centrale Commissie voor 
de Rijnvaart in hare zitting van 18 Mei 1911 
vastgestelde aanvulling van de bepalingen, 
betreffende het scheepsonderzoek; 

Den Raad van tate gehoord (advies van 
7 November 1911, no. 31); 

Gelet op de nadere voordr.acht van Onze 
voornoemde Ministers van 24 November 1911, 
n°. 6787, afdeeling Nijverheid en van 29 

ovember 1911, n°. 23318, Tweede Afdeeling; 
Gezien de artikelen 22 en 23 der herziene 

Rijnvaartakte van 17 October 1868, alsmede 
het bepaalde onder 6 en 6 van het bij die 
akte behoorende slotprotokol, voor zooveel 
noodig goedgekeu~d bij de wet van 4 April 
1869 (Staatsblad no. 37); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van l Januari 1912 te bepalen, 

dat het Koninklijk besluit van den 26sten 
October 1906 (Stacilsblad n°. 273) zal worden 
aangevuld en gewijzigd als volgt : 

Art. I. In de eerste alinea van artikel 1 van 
het Koninklijk besluit van den 26sten Octobei-
1906 (Staatsblad n°. 273) achter het woord: 
"leden" worden gevoegd de woorden : ,.en de 
plaatsvervangende leden". 

Art. II. De laatste zin van cijfer 2 in arti
kel 2 van genoemd besluit vervalt, terwijl in 
verband daarmede cij fer 3, laatste alinea. 
wordt gelezen : ,.Bij tijdelijke ontstentenis van 
den voorzitter wordt deze vervangen door 
het oudste lid in jaren". 

Artikel 2, cijfer 2, wordt gelezen als volgt ~ 
"een scheepsbouwkundige bekend met den 
bouw, zoowel van houten en van ijzerei:i 
schepen als met het scheepsstoomwerktuig,. 
of een scheepsbouwkundige, bekend met den 
bouw van houten en ijzeren echepen en een 
tweeden deskundige, bekend met het scheeps
stoomwerktuig, alsmede, zoo noodig een des
kundige, bevoegd tot het onderzoek van mo
toren in motorschepen". 

Art. III. In artikel 12 van genoemd besluit. 
wordt in plaats van: 

"Artikel 6, tweede lid," gelezen: ,.Artikel 
li, derde lid". 

Art. IV. In artikel 16 van genoemd besluit. 
onder stoomschepen, letter c, laatste gedeelte 
wordt voor: ,.eluitbaar ingericht", gelezen : 
,,sluit baar zijn ingericht". 

Voorts wordt in genoemd artikel onder 
Tankschepen, letter a, voor : ,.de scheepswand". 
gelezen : ,.het scheepsboord" en letter k, voor:. 
,.de scheepsboord" ,.het scheepsboord". 

Eindelijk wordt aan meergenoemd artikel 
16 als slot toegevoegd : 

Bij motorschepen, te weten zulke schepen. 
wier motoren met vloeibare brandstoffen 
(Ruwolie, petroleum, benzine, nafta, spiritu 
en dergelijke), zuiggas of electriciteit gedreven. 
worden en welke een ladingsvermogen van 
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16 tonnen (300 centenaars) of meer hebben, 
moet onderzocht worden, of zij aan de eischen 
van het lste en 2de lid, zoomede aan die van 
het derde lid, letters b tot en met d, van dit 
artikel voldoen ; en buitendien of : 

a. de motor en het voortstuwingsapparaat 
(propeller) zóódanig ingericht en opgesteld 
zijn, dat voldoende bedrijfszekerheid kan wor
den verwacht, zoomede of de motorkamer 
met generator gemakkelijk toegankelijk is, 
goed gelucht kan worden en voldoende ruimte 
biedt, zoodat de bediening van het werktuig 
geen hinder ondervindt ; 

b. de noodige voorzorgsmaatregelen tegen 
brandgevaar zijn -getroffen, in het bijzonder 
of de brandstofbergplaatsen en pijpleidingen 
uit deugdelijk materiaal vervaardigd en vol
doende sterk zijn en de naden hecht gesoldeerd 
zijn, voorts of de toevoer der drijfstof naar 
den motor ook van buiten de motorkamer af
sluitbaar is; bij zuiggasinrichtingen boven
dien of voorzieningen getroffen zijn om bij 
misontsteking of andere stoornissen de terug
strooming van ontploffingsgassen uit de gas
machine, als ook ontploffingen in de uitlaat
pijpenleiding onschadelijk- te maken, of een 
pijpleiding met brandstofpomp aanwezig is 
om den werktank uit de buiten de motor
kamer goed beschermde en licht toeg:rnkelijk 
geplaatste reservoirs met de drijfstof te vullen 
en voorts of de bodem der motorkamer met 
een tot het opvangen van lekolie geschikte 
loodbekleeding voorzien dan wel de motor 
zelf met een voldoend aantal lekbakken uit
gerust is; 

c. het voortstuwingsapparaat zóódanig in
gericht is, dat vlug gestopt en van vooruit op 
achteruit gezet kan worden ; 

d. op motorschepen, die door ruwolie , pe
troleum, benzine, nafta, spiritus en dergelijke 
vloeibare brandstoffen gedreven worden, in 
de onmiddellijke nabijheid der motorkamer 
voldoende bluschmateriaal (zand enz.) voor
handen is om een uitgebroken brand krachtig 
te kunnen bestrijden ; 

e. op motorschepen, die tot bedrijfmatig 
personenvervoer dienen, de noodige veiligheids
inrichtingen aanwezig zijn en een voldoend 
aantal reddingsmiddelen beschikbaar gehouden 
worden; 

f. in het machineruim eene mededeeling is 
aangebracht inhoudende, dat aan den den 
motor bedienenden schipper, stuurman of 
machinist het rooken wordt verbod'ln. 

Art. V. In artikel 17, van genoemd besluit 
aan het einde, wordt voor: ,.den scheepsboord" 
gelezen : .,het scheepsboord". 

Art. VI. Achter artikel 22 van genoemd 
besluit wordt gevoegd een artikel 2'..!bia, 
luidende: 

Op motorschepen zijn voor wat betreft de 
aanduiding van den grootst geoorloofden diep
gang en het aanbrengen van diepgangs
krammen, de vaststelling van het ladings
vermogen en de uitrusting, alsmede de bepa 
ling van het grootst geoorloofde aantal passa
giers de bepalingen der artikelen 17, 18, 19, 
20 en 22 van genoemd besluit van toepassing. 

Art. VII. In den tweeden volzin van arti
kel 23 van genoemd besluit wordt voor "hoog
stens", gefozen "grootsten" ; voor "aanduiden", 
"moet aanduiden", voor: .,schatten", .,moet 
schatten" en voor: .,uitreiken moeten" , .,moet 
uitreiken" . 

Art. VIII. Aan artikel 36 van genoemd be 
sluit, onder 2, wordt toegevoegd: 

voor motorschepen tot en met 20 P.K . 
f 24.00 

voor motorschepen boven 20 P.K. f 30.00 
Art. IX. In de voorlaatste alinea van de 

Bijlage, behoorende tot genoemd besluit, wordt 
voor : ., wantwerk", gelezen: ., touwwerk" . 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad en gelijk
tijdig in de Nederlandsche Staatacowrant ge
plaatst en aan den Raad van State in af
schrift medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 2den December 1911. 
(gel.) WILHELMINA. 

De Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel, 

(qet. A. S. TALMA. 

De Minister van Buitenlandache Zaken, 
(get .) R. DE MA.REES VAN SWINDEREN. 

(Uitgeg. 23 Dec. 1911.) 

4 December 1911. BESLUIT, houdende beslissing 
dat: 

de omstandigheid, dat iemand ten on
rechte tot de stemming is toegelaten, aan 
de geldigheid eener verkiezing niet in den 
weg staat, wanneer de door hem uitge
brachte stem op den uitslag niet van in
vloed kan geweest zijn; 

de uitslag eener stemming evenmin ge
vitiëerd wordt door het feit, dat aan som
mige kiezers geen oproepingskaart is toe
gezonden. 

WIJ WILHELMINA, ENZ •. 

Overwegende dat de Raad der gemeente 
Echt op 12 Aug. 1911 besloot tot niet-toelating 
van J. H. H . Collée, P. G. Graus en J. Tur-

29* 
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lings, op grond, dat op de bij de gehouden 
stemming en herstemming gebruikte gedrukte 
kiezerslijst de naam van J. van de Venne met 
de pen is ingevuld, hetgeen naar 's Raads 
oordeel niet had mogen geschieden; dat bij 
stemming op 6 Juli 1911 de candidaat P. G. 
Graus van de 656 uitgebrachte geldige stemmen 
er slechts 329 op zich vereenigde en, bijaldien 
de kiezer J. van de Venne niet aan de stem
ming had deelgenomen, de uitslag een andere 
liad kunnen geweest zijn ; 

Jat, nadat tegen de beslissing van den ge
meenteraad door de niet-toegelatenen bezwaren 
waren ingediend bij Ged. Staten, deze ten 
aanzien van de beweegredenen van den ge
meenteraad tot niet-toelating der voormelde 
gekozenen hebben overwogen, dat bij stemming 
op 6 Juli 1911, van de 656 uitgebrachte geldige 
stemmen de candidaat P. G. Graus 329 stem
men heeft erlangd en dat, bijaldien ook J. van 
de Venne niet aan de stemming had deel
genomen, bij een aantal geldige stemmen van 
655, P. G. Graus in allen gevallen 328 en bij 
gevolg de volstrek.te meerderheid vnn stemmen 
op ûch vereenigd zou hebben; dat mitsdien 
de beslissing van den gemeenteraad tot niet
toelating van J. H. H. Collée, P. G. Graus en 
J. Turlings op den door hem aangevoerden 
grond is onjuist ; 

dat naar aanleiding van bij hun college in
gediende bev.waarschriften van J. Indemans te 
Echt, Ged. Staten evenwel besloten hebben de 
niet-toelating van J. H.H. Collée, P. G. Graus, 
en J. Turlings te handhaven, uit overweging 
dat vier kiezers, met name H. H. Coumans, 
R. M. H van den Hoef, J. H. van Leuven 
on P. J. van Steijn geen oproepingskaart voor 
de gehouden stemming op den 6 Juli j.1. heb
ben ontvangen, van welke personen minstens 
twee niet aan die stemming hebben deelgeno
men ; dat, waar de burgemeester van Echt 
verwimd heeft volledige uitvoering te geven 
aan het bepaalde bij art. 55, 2e lid, dier kies
wet, het niet onmogelijk te achten is, dat de 
twee personen, van welke het vaststaat dat zij 
niet aan de eerste stemming - wellicht uit 
onbekendheid met het tijdstip - hebben deel
genomen, daartoe wel zouden zijn overgegaan, 
wanneer hun de gebruikelijke oproepingskaart 
ware toegezonden geworden ; dat het aantal 
uitgebrachte geldige stemmer: mitsdien had 
kunnen stijgen tot 658, zoodat de candidaai 
P. G. Graus bij een aantal stemmen van slechts 
329, niet de volstrekte meerderheid van stem· 
men op zich vereenigd zou hebben en diens 
naam had moeten gebracht worden op de lijst 
van candidaten, over welke eene herstemming 

zou hebben moeten plaats hebben; dat mits
dien in dit geval de heer P . G. Graus ten 
onrechte bij de stemming op 6 Juli jl. als ge
kozen is verklaard, en door den gemeenteraad 
terecht tot zijne niet-to'!lating is besloten; dat 
de herstemming op 18 Juli jl. zich derhalve 
had moeten uitstrekken over de candidaten 
J. H. H. Collée, P. G. Graus, J. L. Indemans, 
J. Th. L. Reuten, M. H. t:lmeets en J. Turlings, 
in plaats van over J. H. H. Collée, J. L. ln
demans, M. H . Smeets en J. Turlings, zoodat 
ook de verkiezing van J. H. H. Collée en J. 
Turlings bij evengenoemde herstemming on
zeker moet geacht worden en mitsdien de 
Raad, ofschoon op anderen grond, eveneens 
terecht tot hunne niet-toelating besloten heeft; 

dat van het besluit van Ged. Staten J. H. H. 
Collée bij Ons in beroep is gekomen, daarbij 
aanvoerende, dat Ged. Staten bij hunne be
slissing uit het oog hebben verloren, dat ook 
P. G. Graus de stemmen van de persqnen, die 
nu niet aan de stemming hebben deelgenomen, 
had kunnen verkrijgen ; dat ook de kiezers die 
geen oproepingskaart hebben ontvangen, toch 
aan de ·stemming hadden kunnen deelnemen; 
dat de wetgever blijkens het derde lid van 
art. 55 der kieswet, het geval, dat een kiezer 
ge,m kaart heeft ontvangen, bepaaldelijk heeft 
voorzien en met het oog daarop ook de open
bare bekendmaking der stemming voorschrijft 
en, waar dus de toezending van de oproepings
kaart niet het eenige middel is om den kie
zers met de te houden stemming in kennis te 
stellen en het verzuim van de toezending op 
de bij de wet voorgeschreven wijze kan her• 
steld worden, het verzuim de verkiezing niet 
ongeldig kan maken ; . 

dat eveneens P. G. Graus van het besluit 
van Ged. Staten bij Ons in beroep is gekomen 
onder aanvoering van <lev.elfde gronden als 
J. H. H. Collée ; 

0. in de eerste plaats, dat Gedep. Staten 
terecht hebben beslist, dat het besluit van den 
gemeenteraad, om op door hem aangevoerden 
grond J. H. H. Collée, P. G. Graus en J. Tur
lings niet toe te laten, onjuist is; 

0. wijders ten aanzien van het in beroep 
aangevoerde dat ingevolge art. 55 al. 2 der 
kieswet, elk kiezer, die bevoegd is aan de 
stemming deel te nemen, ten minste drie dagen 
voor den tot stemming bepaalden tijd van den 
burgemeester der gemeente, op welker kiezers
lijst bij voorkomt, eene kaart ontvangt, bevat
tende eene oproeping voor de stemming ; 

dat ten dezen vaststaat, dat vier kiezers geen 
oproepingskaart voor de gehouden stemming 
op 6 Juli 1911 hebben ontvangen; 
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dat waar mede vaststaat, dat twee van de 
vier personen aan de stemming geen deel 
hebben genomen, de mogelijkheid niet is uit• 
gesloten, dat deze overtreding van art . 55, al. 2, 
op den uitslag der stemming invloed kan 
hebben uitgeoefend; 

dat mitsdien de vraag ter beantwoording 
staat of ingevolge deze overtreding van art. 55, 
al. 2, der kieswet de verkiezing moet worden 
vernietigd ; 

0. dat al mogen in het algemeen informa
liteiten, welke op den uitslag der stemming van 
invloed hebben kunnen zijn tot vernietiging 
van eene verkiezing aanleiding kunnen geven, 
niettemin deze vraag ontkennend moet worden 
beantwoord ; 

dat immers, zooals terecht door appellant is 
aangevoerd, het toezenden der oproepings• 
kaarten niet het eerste en eenigste middel is, 
waarop aan de kiezers kennis gegeven wordt 
van de te houden stemming ; 

dat toch, naar luid van art. 55 al. 5, ten 
minste drie dagen vóór den tot stemming be
paalden tijd, in elke gemeente openbare ken
nisgeving geschiedt van het iichaam waarin 
een of meer plaatsen moeten worden vervuld, 
het aantal te vervullen plaatsen, den tijd der 
stemming, de namen en voorletters der can
didaten in alphabetische volgorde enden inhoud 
van art. 128 van het Wetboek van Straf• 
recht; 

dat blijkens de geschiedenis van de totstand
koming van art. 55 onjuist is de onderstelling, 
dat de kaart in de eerste plaats de strekking 
zou hebben de kiezers in kennis te stellen met 
de ophanden zijnde verkiezing, maar daarvoor 
de algemeene bekendmaking dient; 

dat dus in de eerste plaats de openbare ken
nismaking bestemd is om de kiezers met de te 
houden stemming in kennis te stellen; 

dat met deze prioriteit der openbare kennis
geving ook in overeenstemming is het bepaalde 
in art. 55, al. 4, dat aan den tot deelneming 
aan de stemming bevoegden kiezer, die zijne 
kaart heeft verloren, of wien geen kaart is toe
gezonden op zijn aanvraag door of vanwege den 
burgemeester eene kaart wordt uitgereikt; 

dat uit een en ander volgt, dat volgens de 
bedoeling van den wetgever, vernietiging van 
eene verkiezing wegens niet-inachtneming van 
het in art. 55, al. 2, der kieswet vervatte 
voorschrift is uitgesloten ; 

dat Ged. Staten van Limburg op 26 Aug. 
1911 uitspraak doende omtrent het bezwaar van 
de niet-toegelatenen tegen de beslissing van den 
gemeenteraad van Echt dd. 12 Aug.1911, der
halve met vernietiging van dat raadsbesluit 

toelating van J. H. H. Collée, P. G . Graus 
en J . T urlings hadden moeten bevelen; 

dat zulks alsnog behoort te geschieden ten 
aanzien van J . H . H . Collée en P. G. Graus, 
die bij Ons in beroep zijn gekomen ; 

Gezien de gemeentewet en de kieswet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van de bestreden uitspraak 
van Ged. Staten van Limburg en van de daarbij 
gehandhaafde beslissing van den Raad der ge
meente Echt dd. 12 Aug. 1911, voor zooveel 
betreft de niet-toelating van J. · H . H . Collée 
en P. G. Graus, te bevelen, dat J . H . H 
Collée en P. G. Graus zullen worden toegelaten 
als leden van den Raad der gemeente jj;cht . 

(Gem.Stem.) 

4 December 1911. BESCHIKKING van den Mi
nister van Landbouw, Nijverheid en Han
del, ter uitvoering van -art. 13, dertiende 
lid der • Arbeidswet 1911, betreffende 
arbeidslijsten. 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel; 

Heeft goedgevonden : 
Krachtens art. 13, dertiende lid, van de 

Arbeidswet 1911 (Staatsblad n°. 319) vast te 
stellen, dat voor de ondernemingen, als be
doeld in den aanhef van dat artikel, in den 
volgenden vorm is te voldoen aan de bepalingen 
betreffende de arbeidslijst. 

Art. 1. Het model van de arbeidslijst, 
alsmede van het afschrift dier lijst en van 
een ontvangbewijs, waaruit d e aanbieding 
ten postkantore van het afschrift ter ver
zending als briefkaart kan blijken, vast te 
stellen overeenkomstig de bij deze beschik
king behoorende bijlage. (1) 

Zijn de werk- en rusttijden niet voor alle 
personen, die in of voor eene onderneming 
in eene fabriek of werkplaats werkzaam zijn, 
gelijkelijk geregeld, dan wordt zoo noodig 
voor die personen of groepen van personen, 
wier werk- en rusttijden verschillend zijn 

( 1) Deze lijsten zijn aan alle kantoren der 
posterijen verkrijgbaar. 

Aan iedere lijst is gehecht een briefkaart, 
bestemd voor het afschrift der lijst, dat aan 
het districtshoofd d er arbeidsinspectie moet 
word en gezonden. . 

De prijs van een lijst met briefkaart bedraagt 
6 cent, wanneer de briefkaart met 1 ½ cent ge
frankeerd is en 7 cent voor de overige, dat 
zijn die welke van buiten de standplaatsen. 
der districtshoofden (Venlo, Breda, Rotter
dam, Utrecht, Amsterdam, Haarlem, Arnhem,. 
Deventer en Groningen) aan dezen worden 
toegezonden. 
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geregeld, een afzonderlijk blad volgens bij
gaand model ingevuld en van elk blad een 
afschrift aan het districtshoofd der arbeide
inspectie toegezonden. In dat geval vormen 
die bladen te zamen de arbeidslijst, welke 
de wet eischt. 

2. De verschillende bladen waaruit een 
arbeidslijst bestaat, worden doorloopend van 
1 af genummerd en onmiddellijk naast elkaar 
of wel boven elkaar opgehangen. 

's Gravenhage, 4 December 191 l. 
D e Minister voornoemd, 

(get.) A. S. TALMA. 

6 December 1911. BESLUIT, houdende bepa
ling van het tijdstip, waarop in werking 
zal treden de wet van 7 October 1911 
(Staatsblad n°. 314) tot wijziging der 
Arbeidswet. S. 361. 

Bepaald op 1 Januari 1912. 

6 December 191 l. BESLUIT, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld bij artikel 5der Arbeids
wet 1911 (Staatsblad n°. 319). S. 352. 

WIJ WILHEL HNA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 22 Sep
tember 1911, n°. 1790, afdeeling Arbeid; 

Gezien artikel 5 der Arbeidswet 1911 (Staats-
blad n°. 319); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 November l 911, n°. 18) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen genoem
den Minister van 2 December 1911, n°. 2528, 
afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking van Ons besluit van 10 Au

gustus 1909 (Staatsblad n°. 290), gewijzigd bij 
dat van 6 Februari 1911 (Staatsblad n°. 47), 
vast te stellen de navolgende bepalingen : 

HOOFDSTUK I. 

VAN VERROD VAN ARBEID VAN JEUGDIGE PER· 

SONEN, GELDEND ZOOWEL IN ALS BUITEN 

FABRIEKEN EN WERKPLAATSEN. 

Art. 1. Een jet~gdig persoon mag geen arbeid 
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. bestaande in het herstellen, vernieuwen, 
uitbreiden, reinigen of onderhouden van elec
trische geleidingen, werktuigen of toestellen, 
behoorende tot geheel of gedeeltelijk in werking 
zijnde electrische installaties : 

l. voor verlichting of krachtoverbrenging, of 
2. waarbij spanningen van 50 Volt of meer 

kunnen voorkomen ; 
D. bestaande in het op den publieken weg 

of in voor het publiek toegankelijke gebouwen 
verkoopen of te koop aanbieden van voorwer
pen, tusschen 9 uur des na.middags en 5 uur 
des voormiddags ; 

E. bestaande in werkzaamheden binnen be
sloten ruimten ten behoeve van het vervaar
digen van steenkoolbriketten. 

Het onder C gestelde verbod om electrische 
geleidingen, werktuigen of toestellen te reinigen 
geldt niet, indien het districtshoofd der arbeids
inspectie als zijn oordeel heeft te kennen ge
geven, dat die werkzaamheden niet gevaar
lijk zijn. 

2. Een persoon beneden 18 jaren mag geen 
arbeid verrichten, bestaande in het vervaar
digen of verwerken van ontplofbare stoffen. 

3. Een persoon beneden 16 jaren mag geen 
arbeid verrichten: 

A. bij bet uitzoeken, sorteeren of merken 
van vuil, droog waschgoed ; 

B. bij het sorteeren, tornen, snijden, hakken 
of scheuren van lompen. 

4. Een persoon beneden 15 jaren mag geen 
arbeid verrichten: 

A. bij het maken van zink-, wel- of regen
putten; 

B. bij liet bedienen van lieren of kranen; 
C. in het veenderijbedrijf, bestaande in het 

verplaatsen van beladen kruiwagens, zoomede 
in het in den mengbak fijn trappen en mengen 
van veenspecie voor de bereiding van harde 
turf ; 

D. waarbij zijn loon anders dan naar tijd
mimte is bepaald, indien naar het oordeel 
van het districtshoofd der arbeidsinspectie 
onder die omstandigheden de arbeid gevaar 
voor zijne gezondheid oplevert. 

5. Een persoon beneden 14 jaren mag geen 
arbeid verrichten: 

l. A. in of op in aanbouw, in slooping of 
in herstelling zijnde schepen, bouw- of .andere 
constructies, 

B. op daken, dakgoten en dergelijke, 
C. op ladders, 
voor zoover hij bij een en ander het gevaar 

loopt, meer dan 4 Meter naar beneden te vallen ; 
2. bestaande in het uit de hand met behulp 

van gereedschap bewerken of afwerken van 
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natuurlijke steen of kunststeen, met uitzonde
ring van het nat zagen, het nat slijpen en het 
polijsten in een lokaal, waar geen andere be
werking of afwerking van natuurlijke of kunst
steen geschiedt ; 

3. bestaande in loopwerk tusschen 9 uur des 
namiddags en 7 uur des voormiddags. 

6. Een jeugdig persoon mag geen arbeid 
verrichten: 

A. op steigers, stellingen, gaanderijen en der
gelijke, indien hij daarbij het gevaar loopt, 
meer dan 2.5 Meter naar beneden te vallen, 
tenzij aldaar door voetplanken 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 ; 

B. in de nabijheid van blanke, onder span
ning staande deelen van electrische geleidingen, 
werktuigen of toestellen, als bedoeld in art. 1, 
onder C, tenzij deze deelen zoodamg ZIJn op
gesteld of afgedekt, dat onwillekeurige aanra·
king uitgesloten is ; 

C. bij krachtwerktuigen en bij stoomketels 
als machinist of als stoker, tenzij hij 15 jaar 
of ouder is en die arbeid geschiedt bij aanwezig
heid en onder behoorlijk toezicht van een per
soon, die zijn twintigste jaar beeft 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 wal
mende verlichtingsmiddelen of daarin schade
lijke dampen aanwezig zijn. 

HOOFDSTUK II. 

VAN VERBOD VAN ARBEID IN FABRIEKEN EN 

WERKPLAATSEN. 

§ 1. Fabrieken en werkpl,aatsen in het 
algemeen. 

7. Eene vrouw mag in eene fabriek of werk
plaats geen arbeid 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 om eenige andere reden een gevaar voor 
hare gezondheid oplevert. 

8. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag 
in eene fabriek of werkplaats geen arbeid ver
richten: 

A. aan drijfwerk, dat in beweging is, met 
uitzondering 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 gescbiedt, zonder dat de daaraan 
werkzame persoon den vloer verlaat; 

B. aan in beweging zijnde -..werktuigen, in
dien: 

1 °. die jeugdige persoon of vrouw loshangend 
haar, wijde of loshangende mouwen of kleeding
stukken met loshangende slippen of andere 
loshangende deelen draagt, of 

2°. de arbeid bestaat in : 
a. smeren, onderzoeken of herstellen; 
b. werkzaamheden, die door het districts

hoofd der arbeidsinspectie als gevaarlijk zijn 
aangewezen of waarvan het gevaar duidelijk 
blijkt of door de ervaring voldoende is ge
bleken; 

C. bestaande in het reinigen van in beweging 
zijnde werktuigen of van den vloer daaronder, 
met uitzondering van door Onzen l\Huister aan
gewezen werkzaamheden, indien deze geschie• 
den op door hem aangegeven wijze; 

D. aan of onder in rust zijnde werktuigen, 
waarvan het drijfwerk nog in gang is, voor zoo
ver de arbeid bestaat in : 

a. smeren, onderzoeken of llerstellen ; 
b. werkzaamheden, die door het districts

hoofd der arl>eidsinspectie als gevaarlijk zijn 
aangewezen of waarvan het gevaar duidelijk 
blijkt of door de ervaring voldoende is gebleken; 

c. reinigen, met uitzondering van door Onzen 
Minister aangewezen werkzaamheden, indien 
deze geschieden op door hem aangegeven wijze; 

E. welke in verband met den samenhang in 
het bedrijf, bij voorbeeld in verband met andere 
werkzaamheden of den gang van een werktuig 
of een toestel, met zoodanige ½aast moet" ge
schieden, dat deze naar het oordeel van het 
districtshoofd der arbeidsinspectie schade voor 
de gezondh eid of gevaar oplevert. 

Het verbod, vervat in het eerste lid onder D 
geldt niet, indien de werktuigen met inacht
neming van door het districtshoofd der arbeids
inspectie gegeven voorschriften zijn afge
koppeld of vastgezet, en -- zoo geen voor
schriften zijn gegeven - indien de werktuigen 
zoodanig zijn afgekoppeld of vastgezet, dat 
zij niet anders dan opzettelijk in beweging 
kunnen worden gebracht. 

9. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag 
in eene fabriek of werkplaats geen arbeid ver
richten: 

A. ter plaatse waar drijfwerk of een werk
tuig aanwezig is, dat : 
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1. buiten het werklokaal, waarin het zich 
bevindt, of 

2. naar het oordeel van het districtshoofd der 
arbeidsinspectie, op grooten afstand 

in beweging kan worden gesteld, tenzij tel
kens, vóór het in beweging brengen van het 
drijfwerk of het werktuig, een sein wordt gege

. ven, dat duidelijk is te hooren ter plaatse, waar 
het drijfwerk of het werktuig zich bevindt ; 

B. waar minder dan 1.80 Meter van d en 
werkvloer verwijderde en gevaar veroorzakende 
deelen aanwezig zijn van : 

1. krachtwerktuigen, als vliegwielen, kruk
ken, drijfstangen, assen, spieën, riemen, ket
tingen, schijven, tandraderen, uitstekende 
zuigerstangen, regulateurballen, waterraderen 
en molenwieken, 

2. drijfwerken, als krukken, assen, kettingen, 
snaren, riemen, schijven, sp1een, bouten, 
koppelingen en stelschroeven, 

3. door een krachtwerktuig gedreven werk
tuigen, als vliegwielen, raderen, krukken, assen, 
sp1een, stelschroeven, bouten, koppelingen, 
snaren, riemen, kettingen en schijven, 

4. niet door een krachtwerktuig gedreven 
werktuigen, als vliegwielen van drukpersen, 
ponsmachines, metaalscharen, span ten buigers 
en andere werktuigen, waarbij zij een soortge
lijk gevaar opleveren, raderen bijv. van boor
machines, draaibanken, centrifuges, lieren en 
hijschk:ranen, en slingers van ponsmachines, 
metaal-knipmachines, schroefpersen en andere 
werktuigen, waarbij die slmgers een soortgelijk 
gevaar opleveren, 

indien die deelen niet of op onvoldoende 
wijze zijn beschut; 

C. waar 1.80 M. of meer van den werk
vloer verwijderd drijfwerk aanwezig is, be
staande uit drijfriemen, die meer dan 15 c.M. 
bre~ zijn of met grooter snellieid loopen dan 
14 M. per seconde, of wel bestaande uit zware 
kettingen, kabels of touwen, die bij afvallen 
gevaar kunnen veroorzaken, indien die drijf
riemen, kettingen, kabels of touwen niet of 
op onvoldoende wijze zijn beschut; 

D. bij werktuigen, waarvan de snelloopende, 
snijdende of plettende deelen gevaar kunnen 

. veroorzaken, bij voorbeeld bij cirkel- of lint
zagen, frees-, steek-, schaaf- of snijmachines 
bij het bewerken van hout in gebruik, stroo
snijders, lompensnijders, papiersnijwerktuigen, 
hechtmacbines, hakmeswerktlJigen, metaal
scharen, stempelwerktuigen, degelpersen, meng
en kneedmachines, duivels (wolven) der spinne
rijen, kalanders of walsen, wringmachines en 
gehaktmachines, indien die gevaarlijke deelen 
niet of op onvoldoende wijze zijn beschut; 

E. bij weefgetouwen, waarvan de spoel meer 
dan 80 slagen per minuut maakt of waarvan, 
zoo de rietbreedte meer dan 1.50 M. bedraagt, 
de spoel meer dan 60 slagen per minuut maakt, 
indien geene of eene onvoldoende beschutting 
tegen het gevaar van het uitvliegen van de 
spoel aanwezig is ; 

F. 1. op gaanderijen, bordessen en derge
lijke, tenzij aldaar door voetplanken 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 hoog
ste 30 c.M. hoogte, dan wel op eene andere, 
door het districtshoofd der arbeidsinspectie 
schriftelijk goedgekeurde, wijze eene beveiliging 
tegen het gevaar van eraf te vallen is aange
bracht; 

2. bij vloer- en wandopeningen, tenzij deze 
op afdoende wijze tegen het gevaar van erdoor 
of eruit te vallen zijn beschut; 

3. t er plaatse waar een lift aankomt, neer
komt of voorbijgaat of waar tengevolge van 
het somwijlen vallen of neerlaten van voorwer
pen gevaar bestaat, tenzij doelmatige afsluit
middelen of andere beschuttingsmiddelen ge
bruikt worden ; 

4. waarbij gebruikt gemaakt wordt van eene 
niet doelmatige geconstrueerde of niet doel
matig tegen uitglijden, omvallen of te sterk 
doorbuigen beveiligde 1<\dder; 

G. bij vaste kuipen of bakken, waarin zich 
kokende, heete of bijtende vloeistoffen, gloeien
de of gesmolten metalen bevinden, bij ongedek
te grondkuipen, reservoirs 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; 

H. die onder omstandigheden wordt verricht, 
welke veel kans bieden op oogverwondingen, 
indien geen doelmatig beschuttingsmiddel uit
sluitend voor zijn of haar gebruik beschik
baar is; 

J. welke dien persoon of die vrouw aan 
groote stralende warmte, fel licht, wegvliegende 
schillers of spatten van eene vloeistof, die daar
door gevaar oplevert, blootstelt, indien geen 
doelmatig beschuttingsmiddel is aangebracht of 
ten gebruike van dien persoon of die vrouw 
beschikbaar is; 

K. welke naar het oordeel van het districts
hoofd der arbeidsinspectie, den medisch
adviseur gehoord, dien persoon of die vrouw 
blootstelt aan ernstige oogziekten of achter
uitgang van het gezichtsvermogen, tenzij om
trent dien persoon of die vrouw door een, 
door het districtshoofd der arbeidsinspectie in 
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overleg met den medisch-adviseur aangewezen 
oogheelkundige, eene verklaring is verstrekt, 
welke inhoudt, dat de bedoelde arbeid, met 
een bepaald, ten gebruike van dien persoon of 
die vrouw beschikbaar gesteld, beschuttings
of hulpmiddel verricht, voor het gezichtsver
mogen van dien persoon of die vrouw geen bij
zonder gevaar oplevert. 

.Het onder G gestelde verbod geldt niet voor 
ongedekte grondkuipen in leerlooierijen, indien 
bet districtshoofd der arbeidsinspectie als zijn 
oordeel heeft te kennen gegeven, dat de arbeid 
door de beschutting ernstig belemmerd zou 
worden en het gevaar, dat de kuipen opleveren, 
slechts gering is. 

Het onder J gestelde verbod betreffende het 
verrichten van arbeid, welke aan groote stra
lende warmte of aan fel licht blootstelt, geldt 
niet, indien ingevolge den aard van het bedrijf 
niet alleen die blootstelling telkens gedurende 
slechts zeer korten tijd plaats heeft, maar ook 
het gebruik van doelmatige beschuttingsmid
delen bijzonder bezwaar oplevert, tenzij het 
districtshoofd der arbeidsinspectie aan het 
hoofd of den bestuurder ,an de fabriek of 
werkplaats lieeft medegedeeld, dat hij arbeid 
onder de genoemde omstandigheden voor jeug
dige personen of vrouwen schadelijk oordeelt. 

De onder K bedoelde verklaring moet zijn 
gesteld in een vorm, aan te wijzen door Onzen 
Minister. 

Ten aanzien van de in dit artikel bedoelde 
beschuttingen, afsluit- en beveiligingsmiddelen 
en de wijze, waarop het onder A bedoelde sein 
moet worden gegeven, kunnen door het dis
trictshoofd der arbeidsinspectie voorschriften 
worden gegeven. Worden die voorschriften 
niet of niet voldoende nageleefd, dan worden 
de daarbij bedoelde beschuttingen, afsluit- of 
beveiligingsmiddelen geacht niet aanwezig of 
niet beschikbaar te zijn of het evenbedoelde 
sein geacht niet duidelijk hoorbaar te zijn, 
ter plaatse waar !let drijfwerk of het werl, tuij\ 
zich bevindt. 

10. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag 
in eene fabriek of werkplaats geen arbeid ver
richten : 

A. in een werklokaal, waar niet gezorgd is 
voor doelmatigen en voldoenden toevoer van 
versche lucht en afvoer van bedonen lucht; 

R. in een werklokaal, waar hinderlijke tocht 
niet voldoende is tegengegaan ; 

C. waar het ontsta.an of de verspreiding van 
scharlelijke of hinderlijke gassen of dampen, 
of van stof, niet zooveel mogelijk wordt belet 
of tegengegaan ; 

D. in een werklokaal, waar naar het oordeel 

van het districtshoofd der arbeidsinspectie 
voor de gezondheid schadelijke invloed van 
grondwater, van een riool, een privaat, een 
urinoir, een mest- of een vuilnishoop, een stal of 
van eenedergelijke inrichting of van in het lokaal 
aanwezig aan bederf onderhevig afval wordt 
ondervonden of in welks a.a.nhoorigheden na.ar 
het oordeel van het districtshoofd voor de ge
zondheid schadelijke invloed van grondwater 
is waar te nemen. 

Indien door het districtshoofd der arbeids
inspectie ten aanzien van eene fabriek of werk
plaats aangewezen is, op welke wijze luchtver
versching, als onder A bedoeld, of het tegengaan 
van tocht, als onder B bedoeld, of het beletten 
of tegengaan van de onder C bedoelde ver
spreiding van gassen, dampen of stof, behoort 
te geschieden en een of ander niet plaats heeft 
overeenkomstig zijne aanwijzingen, wordt aan
genomen, dat in de fabriek of werkplaats de 
onder A, B of C genoemde omstandigheden 
aanwezig zijn. 

In geval geen aanwijzing, als bedoeld in het 
voorgaande lid, is gegeven, wordt ten aanzien 
van het onder A bedoelde de toevoer van ver
sche en de afvoer van bedorven lucht in een 
werklokaal, waar niet door mechanische hulp
middelen eene voldoende luclltverversching is 
gewaarborgd, niet als voldoende beschouwd, 
indien het gezamenlijk oppervlak van de 
openingen, die recbtstreeksche gemeenschap 
met de buitenlucht kunnen geven, niet ten 
minste 3 d.M2• per arbeider en ten minste 40 
d.M2• bedraagt, waarbij de deuren niet worden 
meegerekend. 

11. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag 
in eene fabriek of werkplaats geen arbeid ver
richten, waarbij die persoon of die vrouw is 
blootgesteld : 

a. a.a.n eene tempera.tuur -van meer dan 32° 
Celsius, indien de tempera.tuur buiten in de 
schaduw lager is dan 29° Celsius, 

b. aan eene tempera.tuur van meer 
dan 3° Celsius boven die buiten in de scha
duw, indien deze temperatuur 29° Celsius of 
hooger is. 

Dit verbod geldt niet, indien ingevolge den 
aard van het bedrijf die persoon of die vrouw 
telkens gedurende . slechts zeer korten tijd is 
blootgesteld aan eene tempera.tuur van meer 
dan 320 Celsius, tenzij het districtshoofd der 
arbeidsinspectie aan het hoofd of den bestuur
der van de fabriek of werkplaats schriftelijk 
heeft medegedeeld, dat hij arbeid onder deze 
omstandigheden voor hem of haar schadelijk 
oordeelt. 

12. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag 
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in eene fabriek of werkplaats geen arbeid ver
richten: 

A. in een werkloka.a.l, dat bij koude weersge
steldheid niet tot ten minste 10° Celsius of 
tot zooveel hooger tempera.tuur als door het 
districtshoofd der arbeidsinspectie voor eene 
behoorlijke en voldoende verwarming noodig 
wordt geoordeeld, is verwarmd, indien de ar
beid van den jeugdigen persoon of van de vrouw 
weinfa lichaamsbeweging vordert; 

B. waar het dak, dat het werkloka.a.l be
grenst. niet behoorlijk beschoten is, indien het 
met pannen of metaal gedekt is, tenzij : 

a. de aard van het bedrijf zich tegen beschie
ting van het dak verzet, of 

b. het dak eene gemiddelde hoogte van meer 
dan 4 meter boven den vloer heeft en er zich 
in het werklokaal door de uitoefening van het 
bedrijf geen groote hoeveelheid waterdamp 
verspreidt, of 

c. dat werklokaal een open loods of luchtig 
getimmerte is; 

C. waar het dak, dat het werkloka.al begrenst, 
geheel of gedeeltelijk uit glas bestaat, en niet 
voldaan is aan de door het districtshoofd der 
arbeidsinspectie voorgeschreven maatregelen ter 
bevordering van eene dra.gelijke tempera.tuur; 

D. op eene plaats waar geen houten vloer 
of houten rooster aanwezig is, indien ten ge
volge hiervan na.ar het oordeel van het districts
hoofd der arbeidsinspectie een jeugdige persoon 
of eene vrouw van het verrichten van arbeid 
op die plaats na.deeligen invloed zou kunnen 
ondervinden ; 

E. op eene plaats, waar een aldaar werkend 
persoon voortdurend aan tempera.turen van 
25° Celsius tot 32° Celsius is blootgesteld, tenzij 
de door het districtshoofd der arbeidsinspectie 
voorgeschreven middelen om de tempera.tuur te 
verlagen zijn aangewend ; 

F. elders dan in een aan alle zijden behoor. 
lijk tegen weersinvloeden afgesloten lokaal, 
indien het districtshoofd d er arbeidsinspectie 
van oordeel is, dat de gezondheid van den 
jeugdigen persoon of de vrouw benadeeld kan 
worden door het verrichten van den door hem 
aangewezen arbeid in de buitenlucht of in een 
lokaal, dat niet behoorlijk is afgesloten. 

Het onder A gestelde verbod geldt niet, in
dien de aard ,an het bedrijf, waarvoor de arbeid 
wordt verricht, zièh 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 
werklokaa.l verblijft. 

13. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag 
in eene fabriek of werkplaats geen arbeid ver-

richten, indien niet gezorgd is dat, ingeval zulks 
door het districtshoofd der arbeidsinspectie is 
voorgeschreven, voor dien jeugdigen persoon 
of die vrouw goed drinkwater of andere ge
schikte alcoholvrije drank kosteloos en in vol
doende ma.te beschikbaar is. 

14. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag 
geen arbeid verrichten in eene fabriek of werk
plaats, waar geen doelmatig privaat beschik-
baar is. · 

15. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag 
in eene fabriek of werkplaats geen arbeid 
verrichten : 

A. in Pen werkloka.al, in hetwelk voor den 
arbeid veel water wordt gebruikt, tenzij na.ar 
behooren voor afvoer daarvan is gezorgd ; 

B. in een werklokaa.l, waar doelmatige 
spuwbakken ontbreken, indien deze door het 
districtshoofd der arbeidsinspectie worden 
noodig geacht ; 

C. in een werkloka.a.l, dat niet zindelijk en 
zooveel mogelijk vrij van stof en vocht is ge
houden. 

Ten aanzien van het bepaalde onder A en C 
kunnen door het districtshoofd der arbeids
inspectie voorschriften worden gegeven. Wor
den die voorschriften niet of niet voldoende 
na.geleefd, dan wordt geacht, dat niet na.ar be
hooren gezorgd is voor den afvoer van water 
of dat het werkloka.a.l niet zindelijk en zooveel 
mogelijk vrij van stof en vocht is gehouden. 

16. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag 
in eene fabriek of werkplaats geen arbeid 
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 persoon 
of de vrouw na.deelig zou zijn ; 

C. ter plaatse, waar gedurende den tijd 
tusschen 9 uur des voormidda.gs en 3 uur des 
na.middags kunstlicht moet worden gebezigd, 
om eene voldoende verlichting te verkrijgen, 
tenzij de bijzondere weersgesteldheid het ge
bruik van kunstlicht noodzakelijk maakt. 

Het bepaalde in het eerste lid, onder A en C, 
is niet van toepassing op arbeid van een jeugdig 
persoon of van eene vrouw in een werkloka.a.l, 
waar de aard van het daarin uitgeoefende be
drijf zich verzet tegen het toelaten van da.glich t 
of van eene voldoende da.gverlichting, als be
doeld onder A, indien : 

a. door dien persoon of die vrouw in zooda.nig 
lokaal op geen andere uren arbeid wordt ver
richt dan door het hoofd of den bestuurder zijn 
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bepaald in eene schrütelijke regeling der werk
uren; 

b. die werkuren zoodanig zijn bepaald, dat 
die persoon of die vrouw gelegenheid behoudt 
op iederen dag gedurende een, voor de gezond
heid noodzakelijk te achten, aantal uren in 
het daglicht te vertoeven; en 

c. de onder a bedoelde regeling der werk
uren, na aan het districtshoofd der arbeids
inspectie te zijn toegezonden en van diens 
schriftelijke goedkeuring te zijn voorzien, op 
eene duidelijk zichtbare wijze in het werklokaa) 
is opgehangen. 

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 
bestuurder der fabriek of werkplaats. Het 
districtshoofd voorziet alsdan de schriftelijke 
regeling 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 
regeling behoort te zijn om te kunnen worden 
goedgekeurd. 

Bij de toepassing van het tweede lid onder c 
gedraagt het districtshoofd zich alsdan naar 
de inzichten van Onzen Minister. 

Ten aanzien van het bepaalde in het eerste 
lid onder A wordt geen lokaal als voldoende 
verlicht beschouwd, indien het oppervlak van 
de lichtopeningen minder dan een tiende van 
het vloeroppervlak bedraagt, tenzij wegens bij
zondere omstandigheden het districtshoofd der 
arbeidsinspectie de verlichting voldoende acht. 

Eene schriftelijke goedkeuring, als bedoeld 
in het tweede lid onder c, kan te allen tijde 
door het districtshoofd worden ingetrokken. 
indien hem gebleken is, dat de goedgekeurde . 
regeling onjuist is. 

De goedkeuring, ingevolge het vijfde lid of 
na toepassing van het zesde lid verleend, wordt 
niet ingetrokken dan na bekomen machtiging 
van Onzen Minister. -

17. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag 
in eene fabriek of werkplaats geen arbeid ver
richten in een werklokaal, waar geen voldoende 
vrije luchtruimte aanwezig is. 

De aanwezige vrije luchtruimte wordt geacht 
voldoende te zijn indien : 

a. het werklokaal een open loods of luchtig 
getimmerte is ; 

b. bij ·eene gemiddelde hoogte van het w'erk
lokaal, als in de eerste kolom van onderstaande 
tabel is aangegeven, voor iederen persoon, die 
·aldaar aanwezig is, ten minste eene vrije 
luchtruimte aanwezig is, als daarnevens in 
de tweede kolom der tabel is vermeld. 

., 
ë al ,:i 

Gemiddelde hoogte van het .~;s~ o 
-~ J..j Q) 0 

werklokaal. >~~~ 
.3 ~ ~ 

1. 2. 

3.- 6.-1\P. 
2.90 1 doch minder dan 3.- M. 6.4 
2.80 

" 
2.90 

" 
6.8 

2.70 2.80 7.2 
2.60 ~ " " 

2.70 
" 

7.8 
2.50 (b 

" " 
2.60 8.6 

2.40 
.,.. 
(b 

" 
2.50 9.6 

2.30> 
... 

2.40 ll.-g, " " 2.25 2.30 12.-
2.20 s " 

2.25 13.2 
2.15 (b 2.20 14.8 (b " " " 2.10 ... 2.15 17.-

" 2.05 2.10 20.-
" 2.-1 2.05 24.-
" 

Bij de berekening van de vrije 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, voor zoover die 
gedeelten niet gelegen zijn boven eene hoogte 
van 5 M. 

De totale vrije luchtruimte van het werklo
kaal wordt geacht te bedragen de gezamenlijke 
vrije luchtruimte van de in het vorige lid be
doelde gedeelten. De gemiddelde hoogte 
wordt gevonden door het aantal M3., dat de 
gezamenlijke inhoud van die gedeelten aangeeft, 
te deelen door het aantal M2., dat de gezamen
lijkevloeroppervlaktevandiegedeeltenaangeeft. 

Het grootste aantal personen, dat in een 
werklokaal aanwezig mag zijn, wordt gevonden 
door het aantal M3., 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 quotient 
wordt zoo noodig naar beneden afgerond tot 
een geheel getal. 

W'erklokalen, waarvan de hoogte nergens ten 
minste 2 Meter bedraagt, worden voor de toe
passing van het eerste lid geacht geen voldoende 
vrije luchtruimte te bevatten. 

Voor de toepassing van deze voorschriften 
worden de lokalen, die met een werklokaal in 
zoodanige open verbinding staan, dat de ge
meenschap niet kan worden afgesloten, geacht 

1 
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met dat werklokaal één geheel uit te ma.ken, 
indien de opening, welke de gemeenschap 
vormt, niet kleiner is dan 1.80 M2• 

Onverminderd het bepaalde in het vorige 
lid mogen in een werklokaal, dat met een of 
meer andere lokalen wordt geacht één geheel 
uit te maken, niet meer personen werkzaam 
zijn dan l ½ maal het aantal personen, dat 
aldaar zoude mogen werkzaam zijn, indien 
de gemeenschap niet bestond. 

18. De bepalingen van deze paragraaf zijn 
ook van toepassing op fabrieken en werkplaat
sen, bedoeld in de paragrafen 2 tot en met 4, 
voor zoover in die paragrafen niet daarvan 
wordt afgeweken. 

§ 2. Fabrieken en werkplaatsen, waarin bepaalde 
werkzaamheden worden verricht of bepaalde 

stoffen voorkomen. 

19. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag 
in eene fabriek of werkplaats geen arbeid ver
richten: 

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. kralen rijgen, 
9. letterzetten, 

10. machinaal breien, 
ll. maken van goud- of zilverwerk, 
12. maken van ha.anverken, 
13. naaien, 
14. stikken, met uitzondering van leder

stikken, 
15. teekenen, 
16. uurwerken maken of herstellen, 
tenzij ter plaatse, waar die arbeid wordt 

verricht, de verlichting overeenkomt met eene 
sterkte van ten minste 30 Hefner-eenheden op 
1 M. afstand ; 

B. bestaande in eene niet onder A genoemde 
soort arbeid, die goed licht vereischt, tenzij 
ter plaatse, waar die arbeid wordt verricht, de 
verlichting overeenkomt met eene sterkte van 
ten minste 20 Hefner-eenheden op 1 M. afstand. 

20. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag 
in eene fabriek of werkplaats geen arbeid ver
richten: 

A. in een werkloka.a.l, waar a.ether, na.ptha., 
benzine of andere vluchtige vloeistoffen, welker 
dampen met lucht ontplofbare mengsels kun
nen vormen, aanwezig zijn, tenzij deze vloei-

stoffen geborgen zijn in goed gesloten metalen 
va.ten en in geen grooter hoeveelheid in het 
werkloka.al aanwezig zijn, da.n voor den goeden 
gang van het werk wordt vereischt en deze 
hoeveelheid in elk geval niet meer bedraagt 
da.n voor het gebruik op één da.g noodig -is; 
of wel de berging en het vervoer in gesloten 
leidingen en toestellen plaats vindt, op eene 
wijze, welke naar het oordeel van het districts
hoofd der arbeidsinspectie voldoende waar
borgen voor de veiligheid oplevert ; 

B. wanneer da.ar vloeistoffen, als bedoeld 
onder A, aanwezig zijn, en : 

a. die vloeistoffen, voor zoover zij butien 
het werklokaal in de fabriek of werkplaats aan
wezig zijn, niet met inachtneming van door het 
districtshoofd der arbeidsinspectie gegeven 
voorschriften op veilige wijze worden bewaard, 

b. in of nabij het werklokaal geen doelmatige 
en in goeden staat van onderhoud verkeerende 
brandbluschmiddelen beschikbaar zijn, 

c. geen doelmatige gelegenheid voor ont
vluch ting bij brand aanwezig is; 

C. in een werklokaal, waar ontplofbare 
stoffen worden bereid of bewerkt, tenzij : 

a. in dat werklokaal ten minste één deur zij, 
die naar buiten openslaat, steeds van binnen 
gemakkelijk te openen is en bij brand eene doel
matige gelegenheid voor ontvluchting biedt, 

b. de ramen slechts ver spreid zonlicht door
laten, 

c. gereedschappen van ijzer of staal slechts 
worden gebezigd voor zoover bet gebruik 
daarvan voor de uitoefening van het bedrijf 
onvermijdelijk is, 

d. in het werklokaal niet meer ontplofbare 
stoffen aanwezig zijn, dan voor den goeden 
gang van het werk wordt vereischt, en 

e. in of nabij het werklokaal doelmatige en 
in goeden staat van onderhoud verkeerende 
brandbluschmiddelen beschikbaar zijn; 

D. in een werklokaa.l, we.ar wegens de uit
oefening van het bedrijf gevaar voor ontplof
fing bestaat, en in de ruimten, die met dat 
werklokaal in directe verbinding staan of ge
bracht kunnen worden, tenzij : 

a. in dat werkloka.al en in die ruimten geen 
vuur en geen ander dan voldoend geïsoleerd 
kunstlicht aanwezig zij, en daarhuiten vuur 
en onvoldoend F:eïsoleerd kunstlicht slechts op 
zoodanigen afstand aanwezig zijn, dat geen 
gevaar voor ontploffing hesta.at, 

b. in of nabij het werklokaal doelmatige en 
in goeden sta.at van onderhoud verkeerende 
brandbluschmiddelen beschikbaar zijn, en 

c. eene doelmatige gelegenheid voor ont
vluchting bij brand aanwezig is ; 
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E. in een werklokaal, in de nabijheid waar
van op het terrein der onderneming ontplof
bare stoffen aanwezig zijn, tenzij die stoffen, 
met inachtneming van door het districtshoofd 
der arbeidsinspectie gegeven voorschriften, op 
veilige wijze zijn geborgen. 

21. Ten aanzien van de volgende in deze 
paragraaf voorkomende bepalingen, wordt de · 
arbeid naar zijn aard of naar de omstandighe
den, waaronder deze wordt verricht, onder
scheiden in de categorieën A, B, C, D, E, F, 
G, H, Jen K. 

Categorie A omvat arbeid in werklokalen, 
waar of waar in den regel : 

1. loodwit wordt bereid, 
2. loodsuiker, loodoxyde (massicot, loodglit) 

of loodmenie wordt bereid, 
3. loodasch wordt gebrand (gereduceerd), 
4. chromaatstoffen worden bereid, 
5. kwikhoudende verfstoffen worden bereid, 
6. giftige cyanverbindingen worden bereid, 
7. spaansch groen wordt bereid, 
8. witte phosphor wordt bereid of verwerkt, 
9. sublimaat wordt bereid of verwerkt, 

10. kwik of kwikverfoeliesel wordt bereid of 
verwerkt, 

ll. arsenicum of arsenicumverbindingen wor
den bereid of verwerkt, 

12. zinkwit wordt bereid, 
13. accumulatoren voor electriciteit worden 

vervaardigd of hersteld, 
14. de onder l tot en met 13 genoemde 

stoffen of voorwerpen eene verdere behandeling 
ondergaan om ze tot aflevering of gebruik ge
reed te maken, 

15. zink uit de ertsen wordt bereid, 
16. emails ter fabricage van geëmailleerde 

voorwerpen worden bereid of verwerkt, indien 
die emails meer dan ½ pCt. van het gewicht 
in drogen toestand aan lood bevatten, 

17. de lucht wordt verontreinigd door stof, 
dat ontstaat of zich verspreidt bij het malen, 
mengen of zeeften van cement, kalk, krijt, 
sintels, steen, glas, schelpen of tras of bij het 
slijpen langs den drogen weg van metalen 
of glas, 

18. chloorkalk wordt bereid, vermalen of 
verpakt. 

Categorie B omvat arbeid in werklokalen: 
1. waar de lucht verontreinigd kan worden 

door giftig stof, dat zich verspreidt bij het 
bronzen in eene drukkerij, 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 gepolijst wordt met loodhou 
dende stof, 

een en ander voor zoover naar het oordeel 
van het districtshoofd der arbeidsinspectie 
ernstig gevaar bestaat, dat die giftige stoffen 
ter plaatse, waar die arbeid verricht wordt, 
een schadelijken invloed op de gezondheid 
hebben. 

Categorie C omvat arbeid in werklokalen, 
waar zich in den regel in die mate, dat zulks 
na.ar het oordeel van het districtshoofd der 
arbeidsinspectie schadelijk moet· worden ge
acht, stoffen verspr eiden, die op grond van 
hare eigenschappen vergiftigend kunnen w'er
ken, zooals acroleïne, aether, ammoniak, amyla
cetaat, aniline, arseenwaterstof, azijnzuur, ben
zine, benzol, carbol, chloor, creosoot, fluorwater
stof, formaline, houtgeest, kooloxyde, kool
zuur, kwik, napthaline, dtreuse verbindingen, 
nitrobenzol, phosgeen, phosphorwaterstof, pi
crinezuur, zinkoxyde, zoutzuur, zwaveligzuur, 
zwavelkoolstof, zwavelwaterstof. 

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
haren, 

3. in werklokalen, waar de lucht kan ver
ontreinigd worden door stof van borstelmake· 
rijen of kwastenmakerije"., 

4. in lompensorteerderijen of inwerklokalen, 
waar de lucht kan verontreinigd worden door 
stof van lompen of oud papier, 

5. bestaande in het sorteeren of behandelen 
van beenderen, 

6. bestaande in het wasschen, schrapen, sor
teeren of slijmen van darmen. 

Categorie E omvat arbeid in werklokalen, 
waar in d en regel wordt gewerkt met lood, 
loodlegeeringen of loodverbindingen, in: 

1. a.justeerderijen van gewichten, 
2. capsulefabrieken, 
3. drukkerijen, 
4. glas-in-loodzetterijen, 
5. ba.gelgieterijen, 
6. lettergieterijen, 
7. letterzetterijen, ook die, waarin een zet

machine wordt gebruikt, 
8. looden-buizenfabrieken, 
9. loodpletterijen, 

10. loodsmelterijen, 
ll. metaalwarenfabrieken, 
12. muziekinstrumentmakerijen, 
13. orgelpijpmakerijen, 
14. stereotypie-inrichtingen, 
15. vij lenli:apperijen, 



462 6 DECEMBER 1911. 

tenzij het districtshoofd der arbeidsinspectie 
eene schriftelijke verklaring heeft afgegeven, 
dat na.ar zijn oordeel in het werklokaa.1 de arbeid 
geen gevaar voor vergiftiging door Jood op
levert. 

Categorie F omvat arbeid in diamantslijpe
rijen en -zagerijen, waar in den regel wordt 
gewerkt met Jood of loodlegeeringen. 

Categorie G omvat arbeid in werklokalen, 
waar de lucht kan verontreinigd WOFden door 
stof, ontstaande of verspreid wordend bij : 

l. het steenhouwen en -zagen, 
2. het slijpen la.ngs den drogen weg van 

andere stoffen dan metalen of glas, 
3. het met behulp van den zandstraal be

werken van voorwerpen of stoffen, 
4. het van gietzand of leem ontdoen van 

gietstukken, 
5. den niet in Categorie A, onder 17, ge

noemden arbeid in kalkblusscherijen, 
6. het houtzagen, 
7. het zagen of draaien van hoorn, been of 

steennoot, 
8. de turfstrooiselfabricage, 
9. de brikettenfabricage, 

10- het schorsmalen, 
ll. het ma.Jen of zeeften va.n specerijen, 
12. het bronzen in eene letter- of steendruk

kerij of in een ander bedrijf, waar geen giftig 
brons wordt gebruikt, 

13_ de wattenfabricage, 
14. het zuiveren van ka.pok of veeren, 
15. het weven of ,;!echten van cocos, 
16. het maken of slijpen van vilt, 
17. het zeven ,of zuiveren van graan of zaad, 
18. de stroohulzenfabricage, 
19. het bezembinden, 
tenzij het districtshoofd der arbeidsinspectie 

eene schriftelijke verklaring heeft afgegeven, 
dat na.ar zijn oordeel in het werk lokaal de arbeid 
geen gevaar voor benadeeling der gezondheid 
door stof oplevert. 

Categorie H omvat arbeid in werklokalen, 
waar sigaren of sigaretten worden gemaakt of 
ta.bak in drogen toestand wordt bewerkt. 

Categorie J omvat arbeid in werklokalen, 
waar vlas of hennep wordt gebraakt, gebeukt, 
gezwingeld of gehekeld, zonder behulp van een 
krachtwerktuig. 

Categorie K omvat arbeid in werklokalen 
waar: 

l. machina.al wordt geweven, 
2. machinaal ,vordt gesponnen, 
3. katoen of jute eene voor het spinnen voor

bereidende béwerking ondergaan, 
4. de niet onder 3 genoemde vezelstofien 

worden gekaard of gewolfd, 

5. geweven of gebreide goederen in drogen 
toestand worden geruwd, 

6. vlas of hennep wordt geheukt, gebraakt 
of gezwingeld of gehekeld, met behulp van een 
krachtwerktuig. 

22. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag 
in eene fabriek of werkplaats geen arbeid ver
richten als genoemd in Categorie A van ar
tikel 21. 

23. Een mannelijk persoon van 17 jaren mag 
in eene fabriek of werkplaats geen arbeid ve_r
richten als genoemd in categorie A, onder 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16 en 18 van 
artikel 21. 

24. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag 
in eene fabriek of werkplaats geen arbeid ver
richten als genoemd in categorie B van artikel 
21, tenzij de volgende voorschriften worden in 
acht genomen. 

1. In het werkloka.a.l, waarin die jeugdige 
personen of die vrouw arbeid verricht, moet, 
tenzij het eene open Joods of een luchtig ge
timmerte is, voldoende vrije luchtruimte aan
wezig zijn. 

De aanwezige vrije_ luchtruimte wordt ge
acht voldoende te zijn, indien bij eene gemid
delde hoogte van het werklokaal, als in de 
eerste kolom van onderstaande tabel is aan
gegeven, voor iederen persoon, die aldaar aan
wezig . is, ten minste eene vrije luchtruimte 
aanwezig is, als daarneve,s in de tweede kolom 
der tabel is vermeld. 

Gemiddelde hoogte van het 
werklokaal. 

l. 

3.- :s: . . . . .. . .. . 
2.90 ~ doch minder d&n 3.- M. 
2.80 S 2.90 
2.70 "' ,, 2.80 " 
2.60 ~ ,, 2.70 " 
2.50 " 2.60 " 

7.-M3• 

7.5 
8.-
8.5 
9.-

10.- " 

Het bepaalde in het derde tot en met het 
achtste lid van artikel 17 is van toepassing, 
met dien verstande, dat in het derde en het 
zesde lid van dat artikel 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 afge
geven door een geneeskundige, aangewezen 
door het districtshoofd der arbeidsinspectie~in 
overleg met den medisch-adviseur bij de arbeids
inspectie en waart!Ît blijkt, dat de arbeid voor 
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hem of haar geen bijzonder gevaar voor leven 
of gezondheid oplevert. 

Op schriftelijke vordering van het districts
hoofd behoort op een daarin aangegeven tijd
stip voor dien persoon of die vrouw_ in de fa
briek of werkplaats aanwezig te zijn eene 
verklaring, als in het vorige lid bedoeld, welke 
afgegeven is na de dagteekening van het schrij 
ven van het districtshoofd. 

Deze verklaringen moéten zijn afgegeven in 
een door Onzen Minister vastgestelden vorm 
en op aan vraag van een der in het eerste lid 
van artikel 23 der Arbeidswet 1911 (Staat-~
blad n°. 319) genoemde ambtenaren onmiddel
lijk worden vertoond. 

3. Tegen het gevaar voor vergiftiging in het 
werklokaal moeten, met inachtneming van door 
het districtshoofd der arbeidsinspectie gegeven 
voorschriften, doeltreffende maatregelen zijn 
genomen. 

4. Die jeugdige persoon of die vrouw moet 
op den eersten werkdag van elke week de be
schikking hebben over een gemerkt, op af
doende wijze uitgespoeld en gedroogd en uit
sluitend door hem of haar te gebruiken over
kleed en dat in die week bij den arbeid dragen. 

Indien het districtshoofd der arbeidsin
spectie heeft voorgeschreven : 

a. dat ook 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 
overkleederen, 

moeten ook deze voorschriften worden in 
acht genomen. 

5. Voor de, door dien jeugdigen persoon of 
die vrouw vóór den aan vang van den arbeid 
af te leggen kleederen moet eene doelma-tige 
bergplaats beschikhaar zijn, welke met inacht
neming van de, door net districtshoofd der ar
beidsinspectie verstrekte, aanwijzingen moet 
zijn ingericht. 

6. In het werklokaal mag door dien jeugdigen 
persoon of die vrouw geen voedsel worden be
waard of genuttigd en geen schafttijd worden 
doorgebracht, tenzij het districtshoofd der ar
beidsinspectie als zijn oordeel heeft te kennen 
gegeven, dat ee"<J en ander geen bijzonder ge
vaar voor leven of gezondheid oplevert. 

Indien het districtshoofd der arbeidsinspectie 
zulks heeft voorgeschreven, moet voor dien 
jeugdigen persoon of voor die vrouw eene vol
doende schaftgelegenheid aanwezig zijn. 

7. In de fabriek of werkplaats moeten naar 
seksen gescheiden binnenshuis gelegen en doel
matig ingerichte waschgelegenheden beschik
baar zijn. 

Het aantal waschgelegenheden moet zooveel 
bedragen, dat ten hoogste 5 personen, die ge
lijktijdige rust- of schafttijden hebben, van 
dezelfde waschgelegenheid gebruik behoeven te
maken. 

In elke waschgelegenheid moeten zeep en een 
voldoend aantal handdoeken beschikbaar zijn, 
moet gebruikt water kunnen wegvloeien en 
moet schoon water in voldoende hoeveelheid 
kunnen toevloeien. 

Indien het districtshoofd der arbeidsinspectie 
zulks heeft voorgeschreven, moet : 

a. bij elke waschgelegenheid het door hem 
bepaalde aantal nagelborstels beschikbaar zijn; 

b. een zóódanig aantal handdoeken worden 
verstrekt op zóódanige wijze en op zóódanige
tijden, als door hem is bepaald ; 

c. in de waschgelegenheid verwarmd water 
in voldoende hoeveelheid kunnen toevloeien. 

De waschgelegenheden moeten overigens met 
inachtneming van daaromtrent door het dis
trictshoofd gegeven aanwijzingen zijn ingericnt. 

Bij het einde van elken werktijd moet aan 
de bedoelde personen voldoende tijd worden 
gegeven om van eene waschgelegenheid ge
bruik te maken. 

8. De vloer van het werklokaal moet doel
matig zijn vervaardigd en zoodanig zijn in
gericht, dat hij kan worden rein gehouden. 

9. De vloer van het werklokaal moet ten 
minste éénmaal per week worden i;teschrobd 
of gedweild , tenzij de vloer op, naar het oor
deel van het districtshoofd der arbeidsinspectie, 
voldoende wijze wordt benandeld met stof
bindende olie en in den vloer geen spleten 
zijn. 

JO. De wanden en de zoldering van net 
werklokaal moeten tenminste éénmaal in de· 
15 maanden naar den aard en behoorlijk worden 
gewit, afgewasschen of op andere wijze ge
reinigd. 

25. Een persoon beneden 18 jaren of eene
vrouw mag in eene fabriek of werkplaats geen 
arbeid verrichten als genoemd in categorie C 
van artikel 21, tenzij de voorschriften van arti
kel 24, onder 1, 2, met uitzondering van het 
eerste lid, 3 en 6, tweede lid, worden in acht 
genomen en in het werklokaal door zulk een . 
persoon of eene vrouw geen schafttijd worde
doorgebracht. 

26. Onverminderd het bepaalde in artikel 3, 
onder B, mag een jeugdig persoon of eene vrouw· 
in een fabriek of werkplaats geen arbeid ver
richten als genoemd in categorie D van artikel 
21, tenzij : 

A. de voorschriften van artikel 24, onder 
6_ en 7, met uitzondering van het vierde lid, 
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onder c, benevens de volgende voorschriften 
worden in acht genomen : 

1. tegen het gevaar voor infectie of vergif
tiging moeten, met inachtneming van door 
bet districtshoofd der arbeidsinspectie gegeven 
voorschriften, doeltreffende maatregelen zijn 
genomen; 

2. de vloer van het werklokaal, waarin de 
arbeid wordt verricht, moet doelmatig zijn 
vervaardigd en zoodanig zijn ingericht, dat 
hij kan worden rein gehouden en ontsmet: 

B. bovendien wordt in acht genomen: 
1. het bepaalde in artikel 24, onder 2, met 

uitzondering van het eerste lid, indien bet 
geldt arbeid, als genoemd in Categorie D, 
onder l ; 

2. het bepaalde .in artikel 24, onder. 1, 2, 
met uitzondering ,an het eerste lid , en 5, 
indien l,et geldt arbeid, r.ls genoemd in Cate
gorie D, onder 2, 3, 5 en 6; 

3. het bepaalde in artikel 24, onder 1, 2, 
met uitzondering v!tn bet eerste lid, 4 en ó, 
indien het geldt arbeid, als genoemd in Cate
gorie D, onder 4. 

27. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag 
in eene fabriek of werkplaats geen arbeid ver
richten als genoemd in categorie E, onder 3, 
6, 7 en 14, van artikel 21 , tenzij de voorschrif
ten van artikel 24, onder 1, 2, 4, 6, 7, mot uit
zondering van het vierde lid, ond er c, 9 en 10, 
worden in ac11t genomen. 

Een jeugdig persoon of eene vrouw mag in 
eene fabriek of werkplaats geen arbeid verrich
ten ale genoemd in categorie E, onder 1, 2, 4, 
5, onder 8 tot en met 13 en onder 15, van ar
tikel 21, tenzij de voorsch1iften van a.rtikel 24, 
onder 1, 2, UJet r.itzoriaering '\óan liet eerste lid, 
4, 6, 7, niet uitzondering van het vierde lid, 
onder c, 9 en 10 worden in acht genomen. 

28. E en jeugdig persoon of eene vrouw mag 
in eene fabriek of werkplaats geen arbeid ver
richten als genoemd in categorie F van artikel 
21, tenzij : 

a. looden verzwaringsgewichten volaoende 
zijn bekleed ; 

b. de voorscnriften va.n artikel 24 O'lcler 1 
worden in ac11t genomen, inge, al het lokaal, 
waarin de arbeid wordt verricht, niet behoort 
tot die, bedoeld onder c : 

c. ingeval het lokaal, waarin de arbeid 
wordt verricht, gelegen is in eene fabriek of 
werkplaats of in een gedeelte daarvan, in 
werking gebracht na 1 September 1909, het 
werklokaal voor elken aanwezigen persoon 
eene vrije luc¾truimte heeft va.n ten minste 
10 ~f3., bij de berekening waarvan slechts 
die gedeelten van het lokaal in aanmerking 

komen, waarvan de hoogte 3 M. of meer be
draagt, voor zoover die gedeelten niet gelegen 
zijn boven een hoogte van 5 M. ; 

d. de voorschriften van artikel 24 onder 2, 
met uitzondering van het eerste lid, 6, 7, met 
uitzondering van het vierde lid, onder c, 9 
en 10 worden in acht genomen. 

29. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag 
in eene fa-br iek of werkplaats geen arbeid ver
richten als genoemd in categorie G van arti
kel 21, tenzij de voorschriften van artikel 24, 
onder 1 en 2, met uitzondering '\óan het eerste 
lid, worden in acht genomen. 

30. E en jeugdig persoon of eene vrouw mag 
in eene fabriek of werkplaats geen arbeid ver
r ichten als genoemd in categorie H van ar tikel 
21, tenzij d e voorschriften van artikel 24, onder 
1, 2, met uitzondering van het eerste lid, 6, 
8, 9 en 10, worden in acht genomen. 

31. Eene vrouwelijke jeugdige persoon mag 
in eene fabriek of werkplaats geen arbeid ver
richten a.ls genoemd in categorie J van arti
kel 21. 

E en mannelijk jeugdig persoon of eene vrouw 
mag in eene fabriek of werkplaats geen arbeid 
verrichten als genoemd in categorie J van 
artikel 21, tenzij de voorschrüten van artikel 24, 
onder 1, alsmede het volgende voorsch~ift 
worden in acht genomen. 

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 
Onzen Minister en waaruit blijtt dat hij of 
zij dien arbeid kan verrichten, zonder dat dit 
bijzonder gev~ar voor leven of gezondheid 
oplevert. 

Deze verklaring moet zijn afgegeven in een 
door Onzen Minister vastgestelden vorm, mag 
niet ouder zijn dan één jaar en kan te allen 
tijde door den geneeskundige, die ha.ar afgaf, 
worden ingetrokken. 

Deze verklaring moet op aanvraag van een 
der in het eerste lid van artikel 23 der Arbeids
wet 1911 (Staatsblad n°. 319) genoemde amb
tenaren onmiddellijk worden vertoond. 

32. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag 
in eene fabriek of werkplaats geen arbeid ver
richten als genoemd in categorie K van artikel 
21 , tenzij de voorsc-iriften van artikel 24, 
onder 2, met uitzondering van het eerste lid, 
worden in acht genomen. 

Een jeugdig persoon of eene vrouw mag in 
eene fabriek of werkplaats geen arbeid verrich
ten als genoemd in categorie K, onder 1 en 2 
van artikel 21, indien de lucht in het werk
lokaal op kunstmatige wijze wordt bevochtigd, 
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tenzij de volgende voorschriften worden in 
acht genomen : 

l. zoowel in het midden als aan of na.bij 
een der zijwanden van het werklokaa.l, op 
plaatsen, die door het districtshoofd der ar
beidsinspectie na.der kunnen worden aange
wezen, moet een goed werkende thermometer 
met vochtig reservoir, zooa.ls zich in een psy
ch rom eter bevindt, 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 250 Celsius 
zijn, tenzij de buitentemperatuur in de scha.
duw 32° Celsius overschrijdt, in welk geval 
de tempera.tuur aangewezen door dezen ther
mometer zooveel graden hooger dan 250 Celsius 
mag aanwijzen, als de buitentemperatuur in 
de scha.duw hooger dan 32° Celsiu s is. 

3. Indien de lucht in het werkloka.a.l 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 voorschrüten vol
d oende zijn gereinigd en moeten de geleidings
buizen ,-oor het invoeren van die lucht rein 
gehouden worden. 

4. Indien de lucht in het werkloka.al wordt 
vochtig gehouden door het invoeren van stoom, 
moeten de hiertoe dienende stoompijpen, in
dien het districtshoofd der arbeidsinspectie 
zulks voorschrijft, met warmte-isoleerend mate
riaal ·zijn bekleed. 

§ 3. Vormerijen i·an steenen uit klei of leem, 
steen-, dcikpan-, vloertegel- (estrik-), muur

tegel- en aarden-buizenbakkerijen. 

33. De bepalingen van deze pa.ra.graaf hebben 
betrekking op arbeid in: 

1. vormerijen van steenen uit klei of leem 
en steenbakkerijen, bestaande in: 

ei. het kleitreden, a.ardmaken of modderma
ken en het brengen van klei op d e vormtafel, 

b. het vullen van vormen uit d e hand, 
c. het neersla.an van steenen uit vormen , ,velke 

meer dan één steen bevatten, of uit vormen, 
welke één steen bevatten en een grooteren 
inhoud hebben dan 2,2 d .M3. , 

d. het verplaatsen van beladen kruiwagens, 
e. het vu llen van de ovens, 
f. het nemen van nog niet geheel afgekoelde 

gebakken steenen uit de ovens ; 
2. dakpanbakkerijen. vloertegel- (estrik-) 
1911. 

bakkerijen en aarden-buizenbakkerijen, be
staande in: 

a. het kleitr eden, 
b. het met de hand kneden van klei, 
c. het vullen van vormen uit de hand, 
d. het verplaatsen van beladen kruiwagens, 
e. het vullen van de ovens, 
f. het nemen van nog niet geheel a.fgekoelde 

gebakken pannen, vloertegels of aarden buizen 
uit de ovens ; 

3. muurtegelbakkerijen, bestaande in het 
nemen van nog niet geheel afgekoelde tegels 
uit de ovens. 

34. Een persoon beneden 16 jaren of eene 
vrouwelijke persoon boven 16 ja.ren mag geen 
arbeid verrichten als genoemd in artikel 33. 

Het verbod bedoeld in het eerste lid geldt 
niet: 

a. ten aanzien van eene ongehuwde vrouwe
lijke persoon boven 16 ja.ren voor den arbeid, 
vermeld in artikel 33, onder ld, 

b. ten aanzien van eene vrouwelijke persoon 
boven 16 ja.ren voor het in de ovens na.ast en 
op elkander leggen van de steenen ter plaatse, 
waar zij gebakken zullen worden, 

een en ander indien het hoofd of de bestuur
der van de steenbakkerij : 

I. in het bezit is van eene haar betreffende 
verkla.ring, welke na onderzoek is afgegeven 
door een geneeskundige, aangewezen door 
Onzen Minister, en waaruit blijkt, dat de 
bedoelde arbeid, ook met het oog op haren 
leeftijd , voor ha.ar geen gevaar oplevert, 

II. een lokaal beschikbaar stelt, dat na.ar 
het oordeel van het districtshoofd der arbeids
inspectie na overleg met den aangewezen ge
neeskundige, geschikt is tot het verrichten van 
het onder I bedoelde onderzoek, en 

III. de onder I bedoelde verklaring onmid: 
dellijk op aanvrage van een der in het eerste 
lid van artikel 23 der Arbeidswet 19ll (Staats
blad n°. 319) genoemde ambtenaren aan hem 
ter inzage geeft. 

De onder I bedoelde verklaring moet zijn af
gegeven in een door Onzen Minister vastgestel
den vorm. Zij geldt slechts ,oor den tijd, welke 
daarin is bepafl,ld, en kan te allen tijde worden 
ingetrokken. 

Wordt eene verklaring ingetrokken, dan geeft 
de geneeskundige daarvan ten spoedigste kennis 
aan het hoofd of den bestuurder van de steen
bakkerij , in wiens bezit de ingetrokken ,er
klaring zich bevindt. 

§ 4. Fabrieken en werk-plaatsen, waarin kerami
sche bedrijven worden uitgeoefend. 

35. De bepalingen van deze paragraaf hebben 
30 
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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 d aarbij voorwerpen 
worden behandeld, waarop zulke loodverbin
dingen zijn aangebracht. 

Deze arbeid wordt onderscheiden in de cate
gorieën I , II, III, IV, V,. VI, VII en VIII. 

Categorie I omvat den arbeid in de lokalen, 
waar of waar in den regel de bereiding van het 
vernis plaats heeft, daaronder begrepen het 
malen, ziften, mengen en verglazen. 

Cat,egorie II het vernisgeven (het in de ver
niskuip dompelen of het op andere wijze 
aanbrengen van vernis, bij voorbeeld door 
spuiten). 

Categorie III anderen arbeid dan dien, be
hoorende tot de vorige categorie, welke voor 
komt bij het aanbrengen van vernis op ~oor
werpen, met name : 

l. bijzetten (het geregeld aanreiken van 
voorwerpen aan den vernisgever ), 

2. opzetten (het aannemen van geverniste 
voorwerpen), 

3. bijwerken van de vernislaag of verwij
deren 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 wasscben, kuipen schoonmaken, 
6. het brengen van cassetten met geverniste 

of geglazuurde voorwerpen bij den oven. 
Categorie IV den arbeid, welke voorkomt 

bij het incasseeren (plaatsen van geverniste 
voorwerpen in cassetten) of, wanneer geen 
cassetten worden gebruikt, den arbeid, be
staande in het plaatsen der geverniste voor
werpen in de ovens. 

Categorie V den arbeid, bestaande in het be
reiden, malen en mengen van keramische 
verven. 

Cat,egorie VI den arbeid, bestaande in: 
l. het decoreeren van geverniste voorwerpen, 
2. het brengen van keramische verven door 

verstuiven of poederen op voorwerpen, 
wanneer een of ander geschiedt op eene wijze, 

welke door het districtshoofd der arbeidein
spectie in overleg met een geneeskundig amb
tenaar der arbeidsinspectie gevaarlijk wordt 
geoordeeld. 

Categorie VII den arbeid, bestaande in: 
l. het opbrengen van keramische verven op 

biscuit of geglazuurde waar door overdrukken 
of penseelen, 

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 districtehoofd der arbeidsin
spectie in overleg met een geneeskundig amb
tenaar der arbeidsinspectie weinig gevaarlijk 
wordt geoordeeld. 

Categorie .VIII hiervoren niet genoemden 
arbeid, welke verricht wordt in lokalen, we.ar 
tot een of meer der voora.fgaande categorieën 
behoorende arbeid plaats heeft, en onder om
standigheden, waardoor naar het oordeel van 
het districtshoofd der arbeidsinspectie in 
overleg met een geneeskundig ambtenaar der 
arbeidsinspectie gevaar voor vergiftiging be
staat. 

1n deze paragraaf wordt versta.an: 
onder biscuit de gebakken , niet met vernis 

of glazuur bedekte waar ; 
onder vernis de massa, dienende om op 

aardewerk door verhitting eene glaslaa.g te 
verkrijgen ; 

onder geglazuurde waar het aardewerk, waar
op het vernis door verhitting in een glasla.ag 
is omgezet. 

36. Een persoon beneden 16 jaren of eenè 
vrouwelijke persoon boven 16 jaren mag geen 
ar beid verrichten, behoorende tot een der 
categorieën I, II, V of VI van artikel 35. 

37. Een persoon beneden 16 jaren of 
eene gehuwde vrouwelijke persoon boven 16 
jaar mag geen arbeid verrichten, behoo
rende tot categorie III van art ikel 35.' 

Eene ongehuwde vrouwelijke persoon boven 
16 ja.ren mag dien arbeid niet verrichten, 
tenzij te haren aanzien het bepaalde in artikel 
24, onder 4, 5 en 7, en in artikel 28 · onder c, 
alsmede de volgende voorschriften worden 
in acht genomen : 

1. Het aan te wenden vernis mag geen 
loodverbindingen bevatten, die niet door 
samensmelting zijn verglaasd. 

2. Het aan te wenden vernis mag bij eene 
behandeling met eene oplossing van zout
zuur in water, d ie 0.25 percent zoutzuur bevat, 
volgens eene methode, als in het laatste lid 
is aangeduid, aan die oplossing niet meer 
dan 2½ percent aan loodmonoxyde in op
lossing afstaan. 

3. Voor die vrouwelijke persoon moet 
in de fabriek of werkplaats, waar zij arbeid 
verricht, eene gedagteekende verklaring aan
wezig zijn, waaruit blijkt, dat hare lichame
lijke gesteldheid niet van dien aard is, dat 
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die arbeid voor haar bijzonder gevaar zou 
kunnen opleveren. 

Deze verklaring moet hetzij door een door 
Onzen Minister aangewezen geneeskundigen 
ambtenaar der arbeidsinspectie, hetzij door 
een anderen door Onzen Minister aange
wezen geneeskundige na. onderzoek zijn ge
daan en ingeschreven in een register , waar
van de vorm door Onzen Minister wordt 
va tgesteld en dat op eene mede door Onzen 
Minister te bepalen wijze moet worden bij
gehouden. 

De verklaring mag niet ouder zijn dan 
drie maanden ; zij kan te allen tijde door den 
ingevolge het vorige lid aangewezen genees
kwidige worden ingetrokken. 

Het register moet onmiddellijk op aan
vraag van een d er in het eerste lid van artikel 
23 der Arbeidswet 1911 (Staatsblad n°. 319) 
genoemde ambtenaren ter inzage worden 
verstrekt. 

Ten behoeve van het geneeskundig onder
zoek moet een lokaal beschikbaar zijn, dat 
na.ar het oordeel van het districtshoofd der 
arbeidsinspectie, na. overleg met den aan
gewezen geneeskundigen ambtenaar der 
arbeidsinspectie, daarvoor geschikt is. 

4. In de fabriek of werkplaats mag door 
de vrouwelijke persoon geen voedsel worden 
genuttigd en geen schafttijd worden door
gebracht dan in een schaftlokaal, dat met 
inachtneming van door het districtshoofd 
der arbeidsinspectie gegeven voorschriften 
is ingericht. 

De in het tweede lid onder 2 bedoelde me
thode is als volgt. Een gewichtsdeel (zoo 
mogelijk l gram) van de bij 100° Celsius tot 
constant gewicht gedroogde stof wordt ge
durend,e één uur geschud met 1000 gewicbts
deelen van eene oplossing van zoutzuur in 
water, welke 0.25 percent zoutzuur bevat. 
Aan het mengsel wordt daarna gedurende 
één uur gelegenheid gegeven tot bezinken, 
waarna de zooveel mogelijk bezonken vloeistof 
afgeheveld en door filtreeren volkomen ge
klaard wordt. In een bekend gedeelte van 
het heldere filtraat, hetwelk echter niet min
der dan drie vierden van de aanvankelijke 
hoeveelheid vloeistof inhoudt, wordt het 
lood met zwavelwaterstof of loodsulfide neer 
geslagen. Het loodsulfide wordt daarna door 
verwarmen met verdwid salpeterzuur (S. G. 
1,2) in oplossi:t;g gebracht. Na verwijdering 
van de overmaat aan salpeterzuur door uit
dampen op het waterbad, wordt het lood 
met overmaat verdund zwavelzuur, onder 
toevoeging van het dubbele volumen alcohol, 

als loodsulfaat neergeslagen. Indien na.ast 
het loodsulfaat nog andere, door alcohol 
precipiteerbare zouten in de oplossing voor
komen, wordt geen alcohol toegevoegd. Na 
ten minste twaalf uren filtreert men het lood
sulfaat a.f, wascht het hij precipitatie met 
alcohol met deze vloeistof uit, en, indien 
geen alcohol voor de precipitatie wordt toe
gevoegd, a.a.nva.nkelijk met verdund zwavel
zuur en la.ter met alcohol. Vervolgens be
paalt men het gewicht van den neerslag, 
na zwak gloeien en afkoelen in den exsiccator. 
Ten slotte wordt uit het gevonden gewicht 
aan loodsulfaat het gewicht aan loodmonoxyde 
berekend. 

38. Een persoon beneden 16 ja.ren mag 
geen arbeid verrichten behoorende tot Cate
gorie I V van artikel 35. 

Eene vrouwelijke persoon boven 16 jaren 
mag dien arbeid niet verrichten, tenzij t e haren 
aanzien de voorschriften van artikel 24 onder 
4, 5 en 7, van artikel 28 onder c, en van artikel 
37 onder 1, 2, 3 en 4 worden in acht genomen. 

39. Een persoon beneden 16 ja.ar of eene 
vrouwelijke persoon boven 16 ja.ren mag geen 
arbeid verrichten, behoorende tot categorie 
VII van art. 35, tenzij te zijnen of te haren 
aanzien de voorschriften van artikel 24, onder 
7 worden in acht genomen. 

40. Een persoon beneden 16 jaar of eene 
vrouwelijke persoon boven 16 jaren mag 
geen arbeid verrichten, behoorende tot cate
gorie VIII van artikel 35, tenzij te zijnen of 
te haren aanzien de voorschriften van artikel 
24, onder 4, 5 en 7 en van artikel 37 onder 3 
en 4 worden in acht genomen, "voor zooveel 
naleving van die voorschriften naar het oor
deel van het bevoegde districtshoofd noodig is. 

HOOFDSTUK III. 

VAN HET BEROEP. 

41 . De aanw1Jzmg, het- voorschrift of 
het oordeel, als in dit besluit bedoeld, wor<}t 
door het districtshoofd der arbeidsinspectie 
schriftelijk verstrekt. 

Het schriftelijk stnk wordt door hem ge
dagteekend. 

Heeft het hoofd of de bestuurder bezwaar 
tegen een aanwijzing, voorschrift of oordeel 
van het districtshoofd of tegen eene weigering 
op een verzoek, ingevolge eenige bepaling 
van dit besluit tot het d istrictshoofd gericht, 
dan kan hij daarvan binnen acht dagen in 
beroep komen bij Onzen Minister. 

Deze beslist na onderzoek. 
Van de met redenen omkleede beslissing 

30* 
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wordt afschrift gezonden aan het hoofd of 
den bestuurd er van de onderneming. 

Wordt bij de beslissing d e aanwijzing of 
het voorschrift geheel of ten deele vernietigd 
of wel het oordeel of de weigering geheel of 
ten deele onjuist verklaard, dan treedt 
de beslissing, in beroep gegeven, in d e plaats 
van de aanwijzing, de weigering, het voor
scD rift of het oordeel, waar tegen beroep 
werd ingesteld. 

Voor het hoofd of den bestnurder vloeit 
geenerlei verplichting voor t uit eene aanwij zing, 
een voorschrift of een oordeel, zoolang daar
t egen beroep kan worden ingesteld en zoolang 
omtr_ent een ingesteld beroep niet is beslist. 

42. Wanneer bepaalde ar beid ingevolge 
dit besluit alleen is toegestaan, indien en voor 
zoover het districtshoofd der arbeidsinspectie 
in verband daarmede eenige beslissing heeft 
gegeven, kan het hoofd of d e bestuurder 
deze schriftelijk aanvragen. 

Heeft hij na acht dagen nog geen beslissing 
hierop ontvangen, dan kan hij binnen eene 
maand na het verstrijken van dien termijn 
zich tot Onzen Minister wenden. 

Deze beslist na onderzoek. 
Van de met r edenen omkleede beslissing 

wordt afschrift gezonden aan het hoofd of 
den bestuurder ,an de onderneming. 

Wordt bij de beslissing vergunning tot 
eenigen arbeid gegeven of eene voorwaarde 
opgelegd, zoo treden deze in de plaats van de 
vergunning of de voorwaarde, tot het geven 
of opleggen waarv~n het districtshoofd be
voegd was. 

Zoolang op eene aanvrage n iet is beslist 
wordt de bedoelde arbeid geacht t e zijn ver
boden. 

43. I s een geneeskundige, die ingevolge 
dit besluit voor een onderzoek is aangewezen, 
van oord eel, dat het verrichten van bepaalden 
ar beid voor leven of gezondheid van een 
jeugdig persoon, een persoon van 17 jaar 
of eene vrouw wel bijzonder gevaar oplevert, 
zoo deelt hij dit den onderzochten persoon 
scl1riftelijk mede. Deze of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger kan dan binnen acht dagen 
na de dagteekening van die mededeeling 
aan Onzen Minister herkeuring verzoeken. 
Deze wijst daartoe een of meer geneeskun
digen aan. 

De verklaring van d eze geneesk undigen 
heeft voor d e toepassing van dit besluit de
zelfde rechtsgevolgen als die van den gPnees
kundige, met de eerste keuring belast. 

H OOFDSTUK IV. 

LOTBEPALINOEN. 

44. Door of namens Onzen Minister kan voor
waardelijk of onvoorwaardelijk vrijstelling 
worden verleend gedurende een bepaalden 
termijn van d e voorschriften, vervat in d e 
ar t ikelen 3, 4 onder A en C, ö ond er 2, 6 onder 
D, 10, derde lid , 11 , 14, 16 onder A, 17, 22, 
31 , eerste lid , 34, eerste lid, voor zoover dat 
betrekking heeft op ar beid, als genoemd 
in artikel 33 onder 2, b, e, /, en 3 ; 37, eerste 
lid en 38, eerste lid ; voorts van d e voorwaar
den, omschreven in de artikelen 24 onder l 
en 8 ; 26 onder A 2 ; 32 ond er 2 tot en met 
4 en 37, tweede lid , onder 2, ten aanzien van 
eenig arbeidsverbod, hetwelk afhankelijk is 
van het naleven van een of meer dier voor
waarden met dien verstande, voor zooveel 
d e vrij stelling van laatstgenoemde bepaling 
betreft, dat het vernis bij eene behandeling, 
als aangegeven in artikel 37 , niet meer dan 
ö percent van het gewicht aan loodmonoxyd e 
in oplossing mag afstaan. 

Vrijstelling van de voorschriften, vervat 
in de artikelen 3 ond er A, 4 onder A, ö onder 2, 
6 onder Den 38, eerste lid, en van dat ver vat in 
artikel 3 7, eerste lid , voor zooveel personen 
beneden 16 jaren betreft, kan slechts worden 
verleend ten aanzien van hen, die op 12 Au 
gustus 1909 den in die voorsch riften genoemden 
arbeid reeds verrichtten. 

Vrijstelling van de voorschriften, vervat 
in de artikelen 3 onder B en 4 onder C, kan 
slechts worden verleend ten aanzien van 
hen, die op het tijdstip van afkondiging van 
dit besluit den in die voorschriften genoem
den ar heid reeds verrichten of te voren in 
den loop van het jaar l 9ll reeds hadden 
verricht. 

Vrijstelling van het bepaalde in de ar t ikelen 
14, 16 onder A en 17 kan niet langer duren 
dan tot 12 Augustus 1913 : vrij stelling van het 
bepaalde in de artikelen 11 , 22, 24 onder 1 
en 8, 26 onder A 2, 31 eerste lid, 37 eerste 
lid en 38 eerste lid , nie t langer dan tot 12 
Augustus 1914; en vrij stelling van het bepaalde 
in de artikelen 10, derde lid, 32 onder 2 tot 
en met 4, en 34 eerste lid niet langer dan tot 
l Januari 19lö. 

Vrijstellingen, t-0t eenigen -datum na het 
tijdstip van in werking treden van dit be
sluit verleend van voorschriften van Ons 
besluit van 10 Augl,stus 1909 (Staatsblad 
n°. 290), zoovls dat is gewijzigd bij Ons be
sluit, van 6 Februari 19 11 (S taatsblad n°. 47) , 
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blijven van kracht tot den datum, waartoe 
zij zijn verleend en gelden dan als eene vrij 
stelling van het bepaalde in het overeen
komstige voorschrift van dit beslu it. Voor 
zoover zij betrekking hebben op personen 
beneden 1G ja.ren en zij verleend zijn tot den 
dag, waarop deze den leeftijd van 16 jaren 
hebben bereikt, worden zij geacht te zijn ver
leend tot die personen den leeftijd van 17 
jaren hebben bereikt. 

Verklaringen, die ingevolge de bepalingen 
van Ons voornoemd besluit door genees
kundigen ten aanzien van bepaalde per
sonen zijn afgelegd en die bij het in werking 
treden van dit besluit geldig zijn, behouden 
voor de toepassing daarvan hare kracht voor 
den tijd, gedurende welken zij volgens de be
palingen, op grond waarvan zij zijn afgegeven, 
zouden gelden. 

45. Voor de toepassing van dit besluit 
ten aanzien van de Rijkswerkplaa.tsen en 
-fabrieken wordt hetgeen daarbij is opgedragen 
of overgelaten aan het districtshoofd der 
arbeidsinspectie, geacht te zijn opgedragen 
of overgelaten aan den ambtenaar, ingevolge 
het laatste lid van artikel 23 der Arbeids
wet 1911 (Staatsblad n°. 319) door het hoofd 
van het betrokken Departement van Alge
meen Bestuur aangewezen. 

46. In dit besluit wordt verstaan onder: 
"jeugdige personen" : personen beneden 

17 jaren, met uitzondering van hen, die op 
het tijdstip van in werking treden van dit 
besluit zestien jaar oud waren ; 

"vrouwen" : vrouwelijke personen van 17 
jaren of ouder , alsmede vrouwelijke personen 
van 16 jaren, die dien leeftijd -0p het tijdstip 
van in werking treden van dit besluit hadden 
bereikt; 

"Onze Jl1inister" : Onze Minister met de 
uitvoering van dit besluit belast. 

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

Het Loo, den 6den December 1911. 
(get.) W I L 1I E L M I N A. 

De 111in. van Landbo,1,w, Nijverheid en fl andel, 
(get.) A. S. TALMA. 

( Uitgeg. 12 Dec. 1911.) 

6 December 191 l. BESLUIT, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld bij artikel 6, ?de lid, 
onder a, der Arbeidswet 1911 (Staatsblcid 
n°. 319). S. 353. 

, 

WIJ WILHELM! A, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nij verheid en Handel van 3 Oc
tober 1911, n°. 2129, afdeeling Arbeid; 

Gezien het zevende lid, onder a, en het 
veertiende lid van artikel 6 der Arbeidswet 
1911 (Staatsblad n°. 310); 

Den Ra.ad van State gehoord (advies van 
21 November 1911, n°. 18); 

Gezien het na.der rapport van Onzen ge
noemden Minister van 2 December 1911, n°. 
2528, &fdeeling Arbeid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met intrekking ,·a.n Ons besluit van 12 

Juli 1909 (Staatsblcid n°. 266), laatstelijk ge
wijzigd bij dat van 17 Juli 1011 (Staatsblad 
no. 205), vast te stellen de navolgende be
palingen: 

Art. 1. Voor de hieronder genoemde be
drijven worden, behoudens het bepaalde in 
artikel 3, de !, ij ieder vermelde afwijkingen 
toegestaan van het hepaalde in het eerste 
lid, onder b, van artikel 6 der Arbeidswet 
1911 (Staatsblad no. 319) onder rl e voor ieder 
gestelde voorwaarden, met dien verstande dat : 

a. het aantal uren, gedurende welke door 
jeugd ige personen en nouwen arbeid wordt 
verricht, tot éen jaar na het tijdstip van in 
werking treden van dit besluit niet meer 
bedraagt clan e.U uur per dag en na dien datum 
t1iet meer dan tien uur per dag en acht en 
vijftig uur per week, een en ander voor zoo
ver niet op grond van eenige bepaling der 
Arbeidswet 1911 (Staatsblad n°. 319) een 
langere arbeidsduur is toegestaan; 

b. de arbeid van jeugdige personen en ,-rouwen 
in elk geval wordt afgewisseld door de rust
tijden, welke bij of krachtens d e bepalingen 
van artikel 7 der Arbeidswet 1911 (Staats
blad n°. 319) zijn voorgeschreven, voor zooveel 
niet door of na.mens Onzen Minister, met de 
uitvoering van die wet belast, afwijking van 
dat artikel is ,-ergund. 

I . A 11 sjoviszouterijen. 

(Bedrijf uitgeoefend in) 

l. Een jeugdig persoon van veertien jaar 
of ouder en eene vrouw mogen in het tijdYak 
van 1 April tot l Augustus des namicldags 
tusschen 7 en 10 uur arbeid verrichten, be
staande in het zouten van ansjo~is of in 
werkzaamheden tot voorbereiding van dat 
zouten, onder voorwa.?-rde, dat zijn of haar 
arbeidstijd telkens na. verloop van ten hoogste 
v:ijf uur worde afgewisseld door een rusttijd 
van ten minste een half uur. 
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Il. Banketbakkers en koks. 

(Bedrijven uitgeoefend in werkplaatsen van) 

Een mannelijk jeuo-dig persoon van veer
tien jaar of ouder mag arbeid verrichten des 
na.middags tusschen 7 en 8 uur, onder voor
waarde, dat zijn arbeid niet vroeger aanvange 
dan te 8 uur des voormiddags. 

Deze bepaling is niet van toepassing voor 
bedrijven, uitgeoefend in werkplaatsen van 
banketbakkers en koks, die tevens brood
bakker zijn. 

III. Botvisscherij. 

Een jeugdig persoon van veertien jaar of 
ouder en eene vrouw mogen in het tijdvak 
van l Juli tot l December des na.middags 
tusschen 7 en 10 uur arbeid verricbten, be
staá.nde in het schoonmaken, het spleeten 
of het azen van hoekwant, onder voorwaarde, 
dat zijn of haar arbeidstijd t elkens na ver
loop van ten hoogste vijf uur worde afge
wisseld door een rusttijd van ten minste een 
half uur. 

IV. Eikschillen en teenschillen. 

Een jeugdig persoon van veertien jaar of 
ouder en eene vrouw mogen arbeid verrichten 
des voormiddags tusschen 5 en 6 nur, onder 
voorwaarde, dat zijn of haar arbeidstijd 
telkens na ve,foop van ten hoogste vier 
en een half uur worde afgewisseld door een 
rusttijd van ten minste een half uul'. 

V. Garnalenpellerijen. 

(Bedrijf uitgeoefend in) 

Een jeugdig persoon van veertien jaar 
of ouder en eene vrouw mogen in het tijd vak 
van l Mei tot l December arbeid verrichten, 
hetzij des voormidclags tusschen 5 en 6 uur, 
onder voorwaarde, dat zijn of ha.8-r arbeid 
niet later eindige dan te ö unr des na.middags ; 
hetzij des na.middags tusschen 7 en 9 uur, 
onder voorwaarde, dat zijn of haar arbeid 
niet vroeger a.anvange dan te 9 uur des voor
middags en voorts onder de voor beide gevallen 
geldende voorwaarde, dat zijn of ba.ar arbeids
tijd telkens na. verloop van ten hoogste vijf 
uur worde a.fge1visseld door een rusttijd van 
ten minste een half uur. 

VI. Glasblazerijen. 

(Bedrijf uitgeoefend in) 

Een jeugdig mannelijk persoon van veertien 
jaar of ouder mag arbeid verrichten bij smelt
en koelovens hetzij des voormidda.gs tusschen 

5 en 6 uu r, hetzij des na.middags tusschen 
7 en 10 uur , onder voorwaarde: 

a. dat hij niet langer arbeid verrichte dan 
9 uur per dag en 

b. dat zijn ar beidstijd na verloop van ten 
hoogste vijf uur worde afgewisseld door een 
rusttijd van ten minste een half uur. 

VII. Klompenmakerijen. 

(Bedrijf uitgeoefend in) 

Eene vrouw mag in het tijdvak van l Oc
tober tot l April arbeid verrichten des na. 
middags tusschen 7 en 8 uur, onder voor
waarde, dat haar arbeid niet vToeger aan
vange dan te 8 unr des voormiddags. 

VIII. Naaisters, bordiiursters, modemaaksters 
of vervaardigsters van vrouwelijke 

handwerken. 

(Bedrijven uitgeoefend in werkplaatsen van) 
Een vrouwelijk persoon van zestien jaar 

of ouder mag gedurende den tijd van twee 
weken vóór en acht weken na den eersten 
Paaschdag en van l October tot 7 December 
arbeid verrichten des namiddags tusschen 7 
en 8 uur, onder voorwaarde, dat baar arbeid 
niet vroeger aa.nva.nge dan te 8 uur des voor
mid<;lags. 

IX. Steenbakkerijen. 

(Bedrijf uitgeoefend in ) 

Een jeugdig persoon van veertien jaar 
of ouder mag in het tijdvak van l April tot 
l October arbeid verrichten des voorm:iddags 
tusschen 5 en 6 uur en eene vrouw mag ge
durende dat tijdvak tusschen die uren arbeid 
verrichten, bestaande in het op den kant 
zetten en het van d e steenplaatsen naar de 
stapels brengen van ongebakken steenen, 
een en ander onder voorwaarde; dat zijn of 
haar arbeid telkens na verloop van ten hoogste 
drie en een l1alf uur worde afgewisseld door 
een rusttijd van ten minste een half uur. 

X. Veenderijen. 

(Bedrijf uitgeoefend in) 

Een jeugdig persoon van veertien jaar of 
ouder en eene vrouw mogen arbeid ver
richten des voormiddags tusschen 5 en 6 uur, 
onder voorwaarde, dat zijn of ha.ar arbeidstijd, 
telkens na verloop van ten hoogste vier en 
een half uur worde afgewisseld door een rust
tijd van ten minste een half uur. 
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XI. Verduiirzaamde levensmiddelen of 
vruchtensappen. 

(Bedrijven uitgeoefend in fabrieken van) 

Eene vrouw mag in het tijdvak van 1 Mei 
tot l November arbeid verrichten des na
middags tusschen 7 en !) uur, onder voor
waarde: 

a. dat haar arbeid niet vroeger aanva.nge 
dan te 8 uur des voormidda.gs, en 

b. dat ha.ar arbeidstijd telkens na verloop 
van ten hoogste vier en een half uur worde 
afgewisseld door een rusttijd van ten minste 
ilen half uur. 

XII. Vischrookerijm, -drogerijen en -zoirterÎJen 
en inrichtingen tot eerste bewerking van 

versche visch, met uitzondering van 
ansjoviszouterijen . 

(Bedrijven, uitgeoefend in) 

Een jeugdig persoon van veertien jaar of 
ouder en eene vrouw mogen des na.middags 
tusscben 7 en 10 uren arbeid verrichten, be
staande in werkzaamheden om het bederven 
van visch te voorkomen en in onmiddellijk 
daarmede in verband staande werkzaamheden, 
onder voorwaarde, dat zijn of haar arbeids
tijd telkens na. verloop van ten hoogste vijf 
uur worde afgewisseld door een rusttijd van 
ten minste een half uur. 

XIII. Wind- of Waterkracht. 

(Bedrijven, uitgeoefend in inrichtingen, uit
sluitend gedreven door) 

l. Een jeugdig persoon van veertien ja.ar 
of ouder en eene vrouw mogen arbeid verrichten 

·des na.middags tusschen 7 en 10 uur, indien 
het gemis a.a.n voldoende wind- of water
kracht hem of ha.ar heeft verhinderd in het 
te 7 uur des na.middags geëindigde etmaal 
gedurende 10 uur arbeid te verrichten, onder 
voorwaarde, dat zijn of ba.ar arbeidstijd 
telkens na verloop van ten hoogste vijf uur 
worde afgewisseld door een rusttijd van ten 
minste een half uur. 

2. Eene vrouw van 23 jaar of ouder mag 
in eene onderneming, waarin een bedrijf 
wordt uitgeoefend, dat het reinigen van werk
tuigen, toestellen of gereedschappen of van 
werkloka.len gedurende de gewone bedrijfs
werkzaamheden bezwaarlijk maakt, des na.
middags tusschen 7 en 10 uur arbeid verrichten 
ten behoeve van zooda.nige reiniging onder 
voorwaarde, dat zij geen andere werkzaam
heden in de onderneming verrichte. 

3. Eene bij artikel 1 of 2 toegestane af
wijking geldt niet indien de arbeid van een 

jeugdig persoon of eene vrouw niet zoodanig 
blijft geregeld, dat zijn of ha.ar arbeid op twee 
achtereenvolgende da.gen wordt afgewisseld 
door eene nachtrust van ten minste elf uren 
achtereen. 

4. Dit besluit versta.at onder : 
"jeugdige personen" : personen beneden 

zeventien ja.ar, met uitzondering van hen, 
die op het tijdstip van in werking treden van 
dit besluit zestien ja.ar oud waren ; 

,,vrouwen" : vrouwelijke personen van zeven
tien ja.ar of ouder, alsmede vrouwelijke per
sonen, die op het tijdstip van in werking treden 
van dit besluit zestien jaar oud waren. 

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 a.a.n den Ra.ad van Sta.te. 

Het Loo, den 6den December 191 l. 

(get. ) WILHELMINA. 
De Jl!in . van Landbouw, Nijverheid en Hand-el, 

(get.) A. S. TALMA. 

(Uitgeg. 12 Dec. 1911. ) 

6 December 1911. BESLUIT, tot vaststelling 
van een a.lgemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld bij artikel 6, 7de lid, 
onder b, der Arbeidswet 1911 (Staatsblnd 
n°. 319). S. 354. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel van 
12 October 1911, n°. 2179, afdeeling Arbeid; 

Gezien het zevende lid , onder b, van artikel 
6 der Arbeidswet 1911 (Staatsblad no. 319) ; 

Den Ra.ad van State gehoord (advies van 
21 November 1911, n°. 18) ; 

Gezien het na.der r apport van Onzen ge
noemden Minister van 2 December 1911, 
N°. 2528, afdeeling Arbeid ; 

Hebben goedgevonden en versta.an: 
met intrekking van Ons besluit van 14 

Februari 1910 (Staatsblad n°. 64) vast te stellen 
de na.volgende bepalingen: 

Art. 1. Met inachtneming van hetgeen 
is bepaald in de artikelen 2 tot en met 1 7 
mogen ,-rouwen ha.ring speten na 10 uur des 
na.middags. 

2. In den na.volgenden sta.at z.ijn aan
gegeven: 

in kolom I, de gemeenten, waarin vrouwen 
ingevolge 11,rtikel 1 na 10 uur des na.middags 
haring mogen speten ; 

in kolom II, het tijdvak of de tijdvakken, 
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waarin in elke gemeente vrouwen dien arbeid 
na 10 uur des namiddags mogen verrichten; 

in kolom III, de uren, tot welke in het 
aangeduide tijdvak in elke gemeente vrouwen 
dien arbeid mogen verrichten ; 

in kolom IV, het aantal malen, dat in het 
aangeduide tijdvak in eene gemeente dezelfde 
vrouw d ien arbeid na 10 uur des namiddags 
mag verrichten. 
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3. Onze Minister is bevoegd om in afwijking 
van ar tikel 2 te bepalen, dat in de gemeenten 
Huizen en Kampen van 15 Maart tot 1 Juni 
eene vrouw meer dan 15, doch ten hoogste 
25 malen haring mag speten tot 2 uur des 
nachts. 

4. Het aantal uren, gedurende welke eene 
vrouw haring speet, mag op een dag, waarop 
zij dien arbeid na 10 uur des na.middags ver
richt, niet meer dan acht bedragen. 

Voor de toepassing van dit artikel wordt 
de ar beid tusschen middernacht en 2 uur des 
nachts geacht op den voorafgaanden dag te 
zijn verricht. 

5. Aan eene vrouw, die na 10 uur des na
middags haring speet, moet na iederen werk
tijd van ten hoogste vier uren in de onder
neming of in eene soortgelijke onderneming, 
een rusttijd worden toegekend. 

Als werktijd wordt medegerekend, die vóór 
10 uur des na.middags, welke niet is gevolgd 
door een rusttijd . 

Rusttijden van korteren duur dan een half 
uur worden als werktijd aangemerkt. 

6. Nadat eene vrouw na 10 uur des na
middags haring heeft gespeet, moet haar 
een rusttijd van ten minste zeven uren achter
een worden toegekend. 

7. Gedurende den tijd, waarin eene vrouw 
in of voor eene onderneming na 10 uur des 
na.middags haring speet, moet het hoofd of 
de . bestuurder der onderneming of een der 
hoofden of bestuurders aanwezig zijn ter 
plaatse, waar die arbeid wordt verricht. 

Door het districtshoofd der arbeidsinspectie 
en •in spoedeischende gevallen door den burge
meester kan aan een hoofd of bestuurder 
scbriftelijk worden vergund zich gedurende 
een bepaalden tijd te doen vervangen door 
een bij die vergunning met name aangewezen 
persoon, indien hij om redenen ter beoordeeling 
van dengene, die tot het verleenen der ver
gunning bevoegd is, niet in persoon aan
wezig kan zijn . 

Door den burgemeester wordt deze vergun
ning voor niet langer dan voor zes achtereen
volgende etmalen verleend en niet dan nadat 
acht dagen zijn verloopen sedert het einde 
van eene vorige door hem ten behoeve van 
dezelfde onderneming verleende vergunning . 

De bij de vergunning aangewezen persoon 
mag gedurende den tijd, waarin hij een hoofd 
of bestuurder vervangt, niet speten. 

8. Eene vrouw, die in vergevorderden 
staat van zwangerschap verkeert, mag aan 
het speten van haring na 10 uur des na.middags 
niet deelnemen. 

9. Gedurende den tijd, dat eene vrouw 
na tien uren des namiddags haring speet, 
moet zij bij zich dra.gen eene geneeskundige 
verklaring, waaruit blijkt, dat die vrouw 
zonder schade voor hare gezondheid des 
nachts kan speten. 

Aa.n deze verklaring zijn coupons bevestigd. 
Telkens voordat de vrouw na 10 uren des 

na.middags haring speet, wordt door het 
hoofd of den bestuurder van de onderneming 
op een der coupons, in de volgorde der daarop 
gedrukte nummers, d e datum, waarop de ar
beid na 10 uren des na.middags door haar 
wordt aangevangen, ingevuld en zijne hand
teekening gesteld. De ingevulde en onder
teekende coupon blijft aan de verklaring be
vestigd, zoolang die arbeid voortduurt. 

Is aan het hoofd of den bestuurder ver
gunning verleend , als bedoeld in het tweede 
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lid van artikel 7, dan geschiedt het invullen 
en onderteekenen van de coupons door diens 
plaatsvervanger. 

De verklaring, bedoeld in het eerste lid, 
moet na persoonlijk onderzoek worden opge
maakt, onderteekend en afgegeven door een 
geneeskundige, aangewezen door Onzen Mi
nister, en mag niet ouder zijn dan één 
jaar. 

De vorm der verklaring en van de coupons 
wordt vastgesteld door .Onzen Minister . 

Het hoofd of d e bestuurder of diens plaats
ver vanger dragen zorg, dat de verklaring met 
de coupons op aanvraag van een der in ar t ikel 
23 der Arbeidswet 191 1 (Staatsblad n°. 319) 
genoemde ambtenaren onmiddellijk worden 
ter inzage verstrekt. 

Het hoofd of de bestuurder of diens plaats
ver vanger zendt telkens binnen 1 (j uren, na
dat in of voor de onderneming eene vrouw 
na lO uur des namiddags haring heeft gespeet, 
doch uiterlijk te 2 uur d es namiddags de 
ingevulde en onderteekende coupon aan den 
burgemeester van de gemeente, waar de onder
neming is gevesti_gd. 

Verklaringen, die ingevolge artikel 9 van 
Ons besluit van 14 Febr uari 1910 (Staatsblad 
n°. 64) zijn afgegeven en die bij bet in werking 
treden van dit besluit geldig zijn, behouden 
voor de toepassing daarvan hare kracht voor 
den tijd, gedurende welken zij krachtens 
voornoemd artikel zouden gegolden hebben. 

10. Is een geneeskundige, bedoeld in 
het vijfde lid van het vorige artikel, na onder
zoek van oordeel, dat eene vrouw niet zonder 
schade voor bare gezondheid des nachts kan 
speten, zoo deelt bij haar dit schriftelijk 
mede. Zij of haar wettelijke vertegenwoor
diger kan binnen acht da-gen na d e dagtee
kening van die mededeeling aan Onzen Mi
nister herkeuring verzoeken. Deze wijst 
daartoe een of meer geneeskundigen aan. 

Eene verklaring van deze geneeskundigen 
heeft voor de toepassing van d it besluit de
zelfde r echtsgevolgen als die van den genees
kundige, met het eerste onderzoek belast. 
De bepalingen van het vorige artikel zijn op 
die verklaring van toepassing. 

11. De vloer van een lokaBI, waarin na 
10 uur des namidda.gs d oor eene vrouw haring 
wordt gespeet, moet ·van steen, cement, a.sphalt 
of dergelijke s_toffen zijn vervaardigd, vol
doende hellend zijn gelegd en in goeden staat 
van onderhoud verkeeren, zooda.t nergens 
water op d en vloer bhjft staan. 

12. De plaats waar, of het lokaal waarin, 
na 10 uur des namiddags door eene vrouw 

haring wordt gespeet, mag niet zijn een open 
loods of luchtig getimmerte. 

13. De afstand tusschen d en vloer of -
indien zich daarop houten rooster of planken 
bevinden - tusschen den bovenkant dier 
roosters of planken en den bovenrand d er 
kuipen of bakken, waarin zich de haring, 
welke gespeet moet worden, bevindt, mag 
niet kleiner zijn dan 0.80 M. en de kuipen of 
bakken mogen niet dieper zijn dan 0.60 M. 

14. In of nabij een lokaal, a ls bedoeld in 
artikel 11, moet bij ]{oude weersgesteldheid 
eene gelegen 'ieid zijn om zich te kunnen verwar
men, die gedurende den tijd, waarin eene 
vrouw na 10 uu r des na.middags in het lokaal 
haring speet, steeds voor vrouwen toegan 
kehjk moet zijn . 

Deze gelegenheid moet zoodanig zijn inge
richt, dat de verbrandingsproducten rech t
streeks in de buitenlucht worden afgeYoerd. 

15. Aan eene vrouw moet gedurende den 
tijd , waarin zij na 10 uur des namiddags haring 
speet, bij koude weersgesteldheid warme 
koffie of andere warme drank, mits geen 
sterke drank, en steeds goed drinkbaar water 
of andere geschikte drank, mits geen sterke 
drank, in voldoende hoeveelheid kosteloos 
verstrekt worden. 

16. Het loon van eene vrouw voor het 
speten van haring tusschen 10 uur des na
middags en 2 uur d es nachts moet ten minste 
f 0,10 per uur meer bedragen dan zij voor dat 
speten zou ontvangen volgens het tarief, 
dat geldt voor het speten tusschen 6 uur 
des voormiddags en 10 uur des namiddags, 
met dien verstande, dat voor de berekening 
van den toeslag gedeelten van uren als gebeele 
uren worden aangemerkt. Dit tarief moet 
op duidelijk zichtbare wijze ten genoegen 
van het districtshoofd der ar beidsinspectie 
in elk lokaal, waarin gespeet wordt, zijn aan
geplakt. 

Het hoofd of de bestuurder van eene onder 
neming, waarin na 10 uur des namiddags ge
speet wordt, houdt ten genoegen Yan het 
districtshoofd boek van het loon der vrouwen, 
die in zijn dienst haring speten. Op aanvraag 
van een der in artikel 23 der Ar beidswet 1911 
(Staatsblad n°. 319) genoemde ambtenaren 
verleent hij onmiddellijk inzage van deze 
boekhouding. 

17. Indien het boofd of de bestuurder 
of een der hoofden of bestuurders Yan eene 
onderneming wegens overtreding Yan een der 
bepa lingen van dit besluit onherroepehjk is 
veroordeeld of de hem wegens zuil, eene over
treding opgelegde boete is betaald·, mag bin -
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nen twaalf maanden, nadat de veroordeeling 
onherroepelijk is geworden of de opgelegde 
boete betaald is, in of voor die onderneming 
eene vrouw na 10 uur des namiddags geen 
haring speten. 

18. Het districtshoofd der arbeidsinspectie 
zendt zoo spoedig mogelijk een afschrift van 
eene door hem krachtens artikel 7 verleende 
·vergunning aan den burgemeester. 

De burgemeester zendt zoo spoedig mo
gelijk een afschrift van eene door hem krach
tens artikel 7 verleende vergunning alsmede 
de door hem ontvangen coupons, na aantee
kening te hebben gehouden van de daarop 
vermelde gegevens, aan voornoemd districts
hoofd. 

19. In dit besluit wordt verstaan onder: 
,,vrouwen": vrouwelijke personen van zeven

tien jaren of ouder alsmede vrouwelijke per
sonen, die op het tijdstip van in werking treden 
van dit besluit zestien jaar oud waren ; 

"Onze )Iinister" : Onze Minister met de 
uitvoering V/l,n dit besluit belast. 

Onze )finister 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 den Raad van State. 

Het Loo, den 6den December 1911. 

(get.) W I L H E L M I N A. 

De .llin. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(get.) A. S. TALMA. 

(Uitgeg. 12 Dec. 1911.) 

6 December 1911. BESLUIT, tot vaststelling 
Yan een algemeenen maatregel van be
stuur, al bedoeld bij artikel 8, lste lid, 
der Arbeidswet 1911 (Staatsblad n°. 319). 
s. 355. 

WrJ WILHELMINA, E z. 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Landbouw, ~ijverbeid en Handel van 30 
September 1911, n°. 2136, a.fdeeling Arbeid; 

Gezien artikel 8 der Arbeidswet 1911 
(Staatsblad n°. 319) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 November 1911, n°. 18); 

Gezien het nader rapport van Onzen ge
noemden Minister van 2 December 1911, 
no. 2528, afdeeling Arbeid : 

Rebben goedgevonden en verstaan : 
met intrekking van het Koninklijk besluit 

van 27 )'la.art 1897 (Staatsblad no. 78), la.at
steEjk gewijzigd bij Ons besluit van 3 Februari 

1902 (Staatsblad n°. 15) vast te stellen de na
volgende bepalingen: 

Art. 1. Als arbeid eener vrouw, waarop 
het verbod van het eerste lid van ar tikel 8 
der Arbeidswet 1911 (Staatsblad n°. 319) 
niet van toepassing is, wordt aangewezen in 
eene boterfabriek : 

1 °. het karnen ; 
2°. het wasschen der boter ; 
3°. het zouten der boter ; 
4°. het kneden der boter ; 
5°. het reinigen van voorwerpen, die bij 

den in dit artikel genoemden arbeid op 
den dag, waarop deze werd verricht, zijn ge
bruikt. 

De voorwaarden, waaronder eene vrouw 
met afwijking van voormeld verbod den in 
dit artikel genoemden arbeid mag verrichten, 
zijn: 

a. dat de arbeid behoort tot de bezigheden, 
welke zij geregeld, zij het ook niet dagelijks, 
in of voor de onderneming verricht, bE!houdens 
dat zij wegens ziekte kan ver vangen worden 
door eene andere vrouw; 

b. dat zij in het tijd vak van l Maar t tot 
1 November dien arbeid niet anders verricht 
dan des voormiddags tusschen 6 en 8 uur 
en des na.middags tusschen 4 en 6½ uur en 
in het tijdvak van 1 November tot 1 Maart 
niet anders dan des voor ,niddags tusschen 
6 en 8 uur; 

c. dat zij op denzelfden dag geen arbeid 
verricht, als in het volgende artikel genoemd. 

2. Als arbeid eener vrouw, waarop het 
verbod van het eerste lid van artikel 8 der 
Arbeidswet 1911 (Staatsblad n°. 319) niet 
van toepassing is, wordt aangewezen in eene 
kaasfabriek: 

l o_ het doorroeren en doorhalen der melk 
in den ka.asbak ; 

20. het in den kop zetten en daarin keerén 
der kaas ; 

30_ het doeken en ronden der kaas ; 
40_ het uitspoelen der doeken ; 
50_ het reinigen der voorwerpen, welke 

bij den in dit artikel genoemden arbeid op 
den dag, waarop deze werd verricht, zijn 
gebruikt. 

De voorwaarden, waaronder eene vrouw 
met afwijking van voormeld verbod den in 
dit artikel genoemden arbeid mag verrichten, 
zijn: 

a. dat de arbeid behoort tot de bezig
heden, die zij geregeld, zij het ook niet da
geEjks, in of voor de onderneming verricht, 
behoudens dat zij wegens ziekte kan vervangen 
worden door eene andere vrouw ; 
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b. dat zij dien arbeid niet anders dan des 
voorrnidda.gs tusschen 6 en 11 ½ uur en des 
na.middags tusschen 1 en 2 ~/i uur verricht; 

c. dat zij op denzelfden dag geen arbeid 
verricht, als in het voorgaande artikel ge
noemd . 

3. In dit besluit wordt versta.an onder 
"vrouw" : eene vrouwelijke persoon van 
zeventien jaren of ouder, alsmede eene vrouwe
lijke persoon, die op het tijdstip van in wer
king treden van dit besluit zestien jaren oud 
·was. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met d e uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 6den December 1911. 

(get.) W I L H E L M I N A. 
De Jllfin. van Landboitw, Nijverheid en Handel,, 

(get.) A. S. TALMA. 

(Uitgeg. 12 Dec. 1911.) 

6 December 1911. BESLUIT, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld bij artikel 13, 9de lid, 
der Arbeidswet 1911 (Staatsblad n°. 319). 
s. 356. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel van 
26 October 1911, n°. 2239, afdeeling Arbeid; 

Gezien het negende lid van artikel 13 der 
Arbeidswet 1911 (Staatsblad n°. 319) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 November 1911, n°. 18); 

Gezien het na.der rapport van Onzen ge
noemden Minister van 2 December 1911, 
n°. 2528, afdeeling Arbeid ; 

R ebben goedgevonden en verstaan, vast 
te stellen de navolgende bepalingen : 

Art. 1. Voor de hieronder genoemde be
drijven worden de bij ieder vermelde vrij
stellingen verleend van het bepaalde in het 
tweede lid van artikel 13 der Arbeidswet 1911 
(Staatsblad n°. 319) onder d e voor ieder ge
stelde voorwaarden. 

L Aardenbiiizen-, pannen- en tegdbakkerijen. 

(Bedrijf uitgeoefend in) 

Vrijstelling wordt verleend van de ver
plichting om ten aanzien van mannen, die 
belast zijn met het stoken van de ovens, het 
uur van aanvang en dat van einde van den 

dagelijkschen werktijd alsmede van de daar
tusschen gelegen rusttijden op de arbeids
lijst te vermelden, zulks onder voorwaarde, 
dat daarop het aantal van hunne werkuren 
per week worde vermeld. 

II. A nsfoviszoitterijen. 

(Bedrijf uitgeoefend in) 

Vrijstelling wordt verleend van de ver
plichting om : 

a. ten aanzien van mannen het uur van 
aanvang en dat van einde van den dagelijk
schen werktijd alsmede van de daartusschen 
gelegen rusttijden op de arbeidslijst te ver
melden, zulks onder voorwaarde, dat daarop 
het aantal van hunne werkuren per week 
worde vermeld ; 

b. ten aanzien van jeugdige personen en 
vrouwen de uren van aanvang en einde van 
hnnne of hare rusttijden. die gelegen zijn 
tusschen het uur van aanvang en dat van 
einde van den dagelijkschen werktijd, op 
de arbeidslijst te vermelden, zulks onder 
voorwaarde, dat daarop de gezamenlijke 
duur van die rusttijden worde vermeld. 

III. Banket-, beschuit-, brood- en koekbakkerijen. 

(Bedrijf uitgeoefend in) 

Vrijstelling wordt verleend van de verplichting 
om ten aanzien van mannen het uur van einde 
van den dagelijkschen werktijd alsmede de 
uren van aanvang en einde van de rusttijden, 
die gelegen zijn tusschen het uur van aan
vang en dat van einde van den dagelijkschen 
werktijd , op de arbeidslijst te vermelden, 
zulks onder voorwaarde, dat daarop het aantal 
van hunne werkuren per week worde vermeld. 

IV. B eenzwartfabrieken, branderijen, distilleerde-
rijen, gelatinefabrieken, herste/,plaatsen van 

automobie/,en,, rijwiden en vliegtiiigen, kunst
mestf abr·ieken, lijmfabrieken, likwrstoke

rijen, machinale textie/,drukkerijen, tex
tidappréteerderijen, textie/,bleekerijen, 
textidververijen, sterkerijen, stij/se/,

/abrieken , vermicdlifabrieken (be
drijven uitgeoefend in) en 

teen-~chillen. 

Vrijstelling wordt verleend van de ver
plichting om ten aanzien van mannen de 
uren van aanvang en einde van hunne rust
tijden, die gelegen zijn tusschen het uur van 
aanvang en dat van einde , an den dagelijk
schen werktijd op de arbeidslijst te ver
melden, zulks onder · voorwa-arde, dat daarop 
de gezamenlijke duur van die rusttijden worde 
vermeld. 
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V. Beetworteüitiker-, boter- en conservenfabrie
ken, fabrieken van gecondenseerde mel,k, gasfa

brieken, graanschoonderijen, herste,/,pl,aatsen 
van schepen en werktuigen, inrichtingen tot 

eerste bewerking van versche visch, visch
rookerijen, -drogerijen en -zouterijen, 
met uitzondering van ansjoviszoute-

rijen, kaasfabrieken, kunstboterfa
brieken, melkinrichtingen, mine. 
raalwaterfabrieken, mouterijen, 
slachthuizen, slagerijen, vleesch
warenf abrieken, ijsfabrieken, 

z<dmvisscherijen en zout
ziederijen. 

(Bedrijven uitgeoefend in) 

Vrijstelling wordt verleend van de ver
plichting om ten aanzien van mannen het uur 
van aanvang en dat Ya.n einde van den da.ge 
lijkschen werktijd alsmede van de daa.rtusschen 
gelegen rusttijden op de arbeidslij st te ver
melden, zulks onder voorwaarde, dat daarop 
het aantal van hunne werkuren per week 
worde vermeld. 

VI. Bierbrouwerijen. 

(Bedrijf uitgeoefend in) 

Vrijstelling wordt verleend van de ver
plichting om ten aanzien van mannen, werk
zaam bij het eigenlijke brouwen en bij de af
levering van birr, het uur van einde van den 
dagelijkschen werktijd alsmede de uren van 
aanvang en einde van de rusttijden, die ge
legen zijn tusschen het uur van aanvang en 
dat van einde van den dagelijkschen werk
tijd, op de arbeidslijst te vermelden, zulks 
onder voorwaarde, dat daarop het aantal 
va.TJ hunne werkuren per weeir worde vermeld. 

VII. Botvisscherij. 

Vrijstelline wordt verleend van de ver
plichting om ten aanzien van mannen, jeug
dige personen en vrouwen, wier arbeid be
sta.at in het schoonmaken, spleeten en azen 
van hoekwant, het uur van aanvang en dat 
van einde van den dagelijkschen werktijd 
alsmede van de da.artusschen gelegen rust
tijden op de arbeidslijst te vermelden, zulks 
onder voorwaarde, dat daarop het aantal 
van hunne of hare werkuren per week worde 
vermeld. 

VIII. Eikschillen. 

Vrijstelling wordt verleend van de ver
plichting om : 

a. ten aanzien van mannen het uur van 
aanvang en dat van einde van den da.gelijk-

schen werktijd alsmede van de daa.rtusschen 
gelegen rusttijden op de arbeidslijst te ver
melden; 

b. ten aanzien van jeugdige personen en 
vrouwen de uren van aanvang en einde van 
hunne of ha.re n1sttijden, die gelegen zijn 
tusschen het uur van aanvang en dat van 
einde van den dagelijkschen werktijd, op de 
arbeidslijst te vermelden, zulks onder voor
waarde, dat daarop de gezamenlijke duur 
van die rusttijden worde vermeld. 

IX. inrichtingen uitsluitend gedreven door 
wind of waterkracht. 

(Bedrijven uitgeoefend in) 

Vrijstelling wordt verleend van de ver
plichting om : 

a. ten aanzien van mannen het uur van 
aanvang en dat van einde van den da.gelijk
schen werktiJd alsmede van de daa.rtusschen 
gelegen rusttijden op de arbeidslijst te ver
melden, zulks onder voonvaarde, dat daarop 
het aantal van hunne werkuren per week 
worde vermeld ; 

b. ten aanzien van jeugdige personen en 
vrouwen de uren van aanvang en emcte van 
hunne of hare rusttijden, die gelegen zijn 
tusschen het uur van aanvang en dat van 
einde van den da.gelijkschen werktijd, op de 
arbeidslijst te vermelden. 

X. Steenbakkerijen. 

(Bedrijf uitgeoefend in) 

Vrijstelling wordt verleend ,,an de ver• 
plichting om: 

a. ten aanzien van mannen, die belast zijn 
met het stoken van de ovens of wier arbeid 
bestaat in werkzaamheden, welke in de open 
lucht worden venicht, het uur van aanvang 
en dat van einde van den da.gelijkschen werk
tijd alsmede van de daartusschen gelegen 
rusttijden op de arbeidslijst te vermelden, 
zulks onder voorwaarde, dat daarop het aantal 
va.n hunne werkuren per week worde venneld ; 

b. ten aanzien van jeugdige personen en 
vrouwen, wier arbeid, blijkens eene in het 
arbeidsregister bij hunne of hare namen ge
stelde a.a.nteekening bestaat in het op den kant 
zetten en het van de steenplaatsen na.ar de 
sta.pels brengen van de ongebakken steenen, 
de uren van aanvang en van einde ,an hunne 
of ha.re rusttijden, die gelegen zijn tusschen 
het uur van aanvang en dat van einde van 
den dagelijkschen werktijd, op de arbeids
lij st te vermelden. 
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XI. Veenderijen. 

(Bed rijf uitgeoefend in) 

Vrijstelling wordt verleend van de ver
plichting om ten aanzien van mannen, jeug
dige personen en vrouwen het uur van aan
vang en dat van einde van den dag;elijkschen 
werktijd alsmede van de daartusschen ge
legen rusttijden op de arbeidslijst te vermel
den, zulks onder voorwaarde, dat daarop 
het aantal van hunne of hare werkuren per 
week worde vermeld. 

XII. 1 .Jzergieterijen. 

(BedTijf uitgeoefend in) 

Vrijstelling wordt verleend van de ver 
plichting ten aanzien van mannen het uur 
van einde van den dagelijkschen werktijd op 
de arbeidslijst te vermelden, zulks onder voor
waarde, dat daarop het aantal van hunne 
werkuren per week worde vermeld. 

Art. 2. Dit besluit verstaat onder : 
mannen: mannelijke personen van zeven

tien jaar of onder, alsmede mannelijke per
sonen, die op het tijdstip van in werking 
treden van dit besluit zestien ja.ar oud waren ; 

vrouwen: vrouwelijke personen van zeven
tien jaar of ouder alsmede vrouwelijke per
sonen, die op het tijdstip van in werkiniz treden 
van dit besluit zestien ja.ar oud waren ; 

jeugdige personen : personen bened en zeven
tien ja.ar, met uitzond ering van hen, die op 
het tijdstip van in werking treden van dit 
besluit zestien ja.ar oud waren. 

Onze Minister van Landbouw, NijYer
lleid en Handel is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 

geplaatst en waarYan afschrüt zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 6den December 1911. 
(get. ) W I L H E L M I N A. 

De Min. van L andbouw, Nijverhád en Handel,, 
(get. ) A. S. TALMA. 

(Uitgeg. 12 Dec. 1911.) 

6 Dec,·mber 1911. BESLUIT, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur , als bedoeld bij artikel 21 der Ar
beidswet 1911 (Staatsblad n°. 319). S. 357. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op d e voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 14 Oc
tober 1911, n°. 2178, afdeeling Arbeid ; 

Gezien artikel 21 der Arbeidswet 1911 
(Staatsblad n°. 319) ; 

Den Raad van State gehoord (adYies van 
21 November 1911, n°. 18); 

Gezien het nader rapport van Onzen genoem
den Minister van 2 December 1911, n°. 2528, 
a.fdeeling Arbeid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan, vast te 
stellen de navolgende bepalingen: 

Art. 1. De verplichting van een geneeskundi
ge tot het doen van aangifte, opgelegd bij 
artikel 21 der Arbeidswet 1911 (Staatsblad 
n°. 319), omvat de gevallen van de in den na.
volgenden staat in kolom I genoemde ziekten, 
met dien verstande, dat aangüte van de ge
vallen der aldaar onder B genoemde ziekten 
slechts dan behoeft te geschieden, wanneer de 
patiënt in een bedrijf, in kolom II van dien 
staat bij iedere ziekte genoemd, werkzaam is 
of daarin werkzaam is geweest binnen den in 
kolom III van dien staat eveneens achter 
iedere ziekte genoemden termijn vóór den aan 
vang der geneeskundige behandeling. 
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2. In de gevallen, waarin artikel 50 van Ons 
besluit van 26 Januari 1907 (Staatsblad n°. 20) 
van toepassing is, wordt een geneeskundige 
door toezending van de in dat artikel bedoelde 
aanteekeningen geacht te hebben voldaan aan 
de verplichting tot aangifte, als bedoeld in 
artikel 1. 

3. De aangifte van eenig ziektegeval ge
schiedt binnen acht dagen na het tijdstip, 
waarop de geneeskundige het heeft geconsta
teerd en door inzending van eene kennisgeving, 
waarvan de vorm wordt vastgesteld door 
Onzen Minister , met de uitvoering van dit be
sluit belast. 

4. Behalve in de gevallen, waarin artikel 50 
van Ons besluit van 26 Januari l 907 (Staats
blad n°. 20) van toepassing is, wordt aan den 
geneeskundige, die ingevolge artikel 1 aangifte 
doet van een ziektegeval, uit 's R,iks kas eene 
vergoeding van / 0,55 toegekend. 

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 .den Raad van State. 

Het Loo, den 6den December 1911. 
(get.) WILHELMINA. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(get.) A. . TAL~H. 

(Uitgcg. 12 Dec. UJll.) 

8 December 1911. BESLUIT, tot vernietiging 
van het besluit van den Raad der gemeente 
Katwijk van 5 September 1911, strekkende 
tot benoeming van M. v AN EGMOND tot 
wethouder dier gemeente. S. 358. 

WrJ WlLH~LMINA, KNZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 27 October 1911, 
n°. 4956, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, tot 
vernietiging van het besluit van den Raad der 
gemeente Katwijk van 5 September 1911, strek
kende tot benoeming van M. v AN EGMOND 
tot wethouder dier gemeent'l; 

Overwegende, dat de benoeming heeft plaats 
gehad bij loting, na eene herstemming tus
schen M. v. EGMOND en R. OUWEHAND , waar
bij de candidaten ieder 7 stemmen erlangden, 
terwijl zij beide aan de herstemming hebben 
deelgenomen, zoodat de deelneming van die 
raadFleden op den uitslag der stemm ing van 
invloed heeft kunnen zijn; 

Overwegende, dat arti~:el 46 der Gemeente
wet den raadsleden verbiedt mede te stemmen 
over zaken, die hen persoonlijk a11ngaan en 
bepaalt, dat eene benoeming geacht wordt 
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iemand persoonlijk aan te gaan o.m. wanneer 
hij behoort tot die personen. tot welke de 
keuze bij eene herstemming is beperkt ; 

Overwe11:ende, dat de keuze bij de herstem
ming in casu tot de genoemde raadsleden was 
beperkt en zij :,;ich alzoo van medestemming 
bij de herstemming hadden behooren te ont
houden ; 

Overwegende, dat het bovenaangehaalde, met 
hunne medewerking genomen besluit, mitsdien 
strijdt met artikel 46 der Gemeentewet : 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord , ad vies van 21 

November 1911, no. 22; 
Gelet op het nader rRpport van Onzen voor

noemden Minister van 5 December 1911, n° . 
5675, afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
genoemd besluit van den Raad der gemeente 

Katwijk van 5 September 1911 wegens strijd 
met de wet te ve rnietigen. 

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 tate. 

H et L oo, den 8sten Dècember 1911. 
Cget .) WIL H EL MIN A . 

De Minister " an Binnenlandsche Zaken, 
(qef.) HEEMS KE RK . 

( Ui(qeg. 20 Dec. 1911.) 

8 December 1911. BESLUIT van den Minister 
van Binn enlandsche Zaken, betreffende 
de zitting van het hoofdstembureau voor 
de verkiezing van leden van den raad der 
gemeente W atergraafsm eer. 

De Minister van Binnealandsche Zaken ; 
Gehoord Gedeputeerde Staten van Noord

hollaad: 
Gelet op artt. 93 en 128 der Kies wet ; 

H eeft goedgevonden : 
a. enz . 
b. te bepalen, dat in het kiesdistrict voor de 

verkiezing van leden van den raad der gemeente 
Watergraafsmeer de zitting van het hoofd
stembureau , tot het vaststellen van den uit
slag der verkiezing, gehouden wordt onmid
dellijk na afloop van de werkzaamheid bedoeld 
in art. 92, eerste zinsnede, der Kieswet. 
. 's Gravenhage, 8 December 1911. 

(get. ) H E EMSK ERK . 

11 December 1911 . A RREST van den Hoogen 
Raad. 

De ambtenaar van den burgerlijken stand 
is niet bevoegd na den bij het ee rste lid 

l 911. 

van art. 29 B. W. gestelden termijn ecne 
acte van geboorte op te maken. 

Het doen opnemen van eene onware op
gnve in zulk eenc onbevoegdelijk opge· 
maakte akte is niet strafbaar. 

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

de requirante voorgesteld bij pleidooi ; 
I. Schending althans verkeerde toe passing 

van art. 227 S trafr ., van de artt. 16, 17, 24, 
29 , 31. 70, 19(.'5 en 1906 B. W., alsmede van 
de artt. 1907, 1908, 157, 316, 335 en 336 B. W., 
zoowel elk op zich zelf als in onderling ver
band , en wel , 

a. doordat Rechtbank en H of hebben aan
genomen, dat de onderhavige geboorteakte is 
een authentieke akte, natuurlijk een volkomen 
rechtsgeldige in orde zijnde authentieke akte; 

b. doordat Rechtbank en H of aan geboorte
akten en wel speciaal aan deze geboorteakte 
van een natuurlijk kind te groote bewijskracht 
hebben toegekend ; 

II. Schending van art . 221 j 0 • 211 Strafv., 
omdat de Rechtbank in haar tweede vonnis 
zich niet heeft uitgelaten over de mogelijk
heid van nadeel ; 

Overwegende dat requirante heeft terecht
ges taan ter zake: dat zij te Rotterdam op 21 
Sept. 1910 in eeae akte van geboorte opge
maakt door den Ambt. v. d . Burgel. Stand 
der gemeente Rotterdam, opzettelijk , valsche
lijk en ia strijd met de waarheid hare ver
kla ring heeft doen opnemen, dat op 21 Aug. 
1910 was geboren te Rotterdam een kind van 
het mannelijk geslacht uit haar, requirante. 
van de waarheid van welk feit die akte moest 
doen blijken, met het oogmerk om die akte 
te gebruiken of door anderen te doen gebrui
ken, als ware hare opgave in overeenstemming 
met de waarheid , uit welk gebruik eenig na
deel kon ontstaan ; 

Ten aanzien van het tweede middel, dat, 
als den vorm betreffeude, vóór het eerste mid
del behoort te worden ondermcht ; 

0 . dat bij het bevestigde vounis, met uit
zondering van de opgelegde straf, werd be
krachtigd het tegen de requira nte bij verstek 
uitgesproken vonnis van 2 Febr. 1911 ; dat 
bij dat bekrachtigende vonnis o. m. wordt 
overwogen : dat , behoudens eene hier niet ter 
zake doende wij?.igiag in de be wijsconstructie 
"het hernieuwd onderzoek ter terechtzittiug 
bij de behandeling van het ve rzet de Hecht
bank ten aanzien van het bewijs van het te 
laste gelegde feit, de schuld daaraan van op
pos'.lnte en de qualilicatie aan het bewezen 
feit gege ven tot geene andere ove rwegingen 

31 
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heeft geleid dan in het vonnis waartegen verzet 
staan opgenomen en welke moeten worden 
beschouwd als hier te zijn herhaald;" 

0. dat door deze overweging de mede in 
het verstekvonnis voorkomende overweging 
over de mogelijkheid van nadeel, deel uit
maakt van het vonnis na verzet zoodat dit 
middel zijn feitelijken grondslag mist; 

Ten aanzien van het eerste onderdeel van 
het eerste middel : 

0 . dat bij het na verzet gewezen vonnis -
met welks gronden het Hof zich vereenigt -
op een verweer van gelijke strekking als dit 
gedeelte van het middel, door de Rechtbank 
wordt overwogen : 

"dat art. 29 al. 1 B. W. wel behelst een 
bevel dat de aangifte der geboorte van een 
kind binnen drie dagen na de bevalling zal 
worden gedaan aan den Ambt. v. d . Burger!. 
Stand, en alinea 2 van dat artikel dien amb• 
tenaar wel gebiedt om van die aangifte dade
lijk eene akte op te maken, doch dat in dat 
artikel geen verbod is te vinden aan den 
Ambt. v. d. Burger!. Stand gedaan om ook 
van eene aangifte, na den wettelijken termijn 
geschied, een akte in te schrijven ;" 

"dat zoodanig verbod evenmin gevonden 
wordt in de artt. 70 en 71 B. W., bepalende 
dat wanneer akten aan de registers ontbreken, 
zulks grond zal opleveren tot aanvulling dier 
registers, waartoe het verzoek alleen zal kun
nen worden ingeleverd aan de Arrond.-Recht
bank binnen welker rechtsgebied de registers 
zijn gehouden, vermits een akte niet kan ge
zegd worden te ontbreken, indien zoodanige 
akte werkelijk is opgemaakt, hoezeer dan ook 
van eene aangifte, na verloop van den wette
lijken termijn gedaan, tenzij de wet mocht ver
bieden van zoodanige te laat gedane aangifte 
eene akte op te maken;" 

0. dat tegen deze beschouwing het eerste 
gedeelte van het eerste middel is gericht, en 
dit is gegrond ; 

0. toch in de eerste plaats dat het zeker 
waar is dat art. 29 B. W. geen uitdrukkelijk 
verbod inhoudt om ook van een aangifte, na 
den wettelijken termijn geschied, eene akte in 
te schrijven, doch voor de authenticiteit eener 
akte noodig is dat de wet den ambtenaar tot 
het opmaken daarvan bevoegd maakt; 

dat nu ten aanzien der onderwerpelijke akte 
zoodanige bevoegdheid niet wordt toegekend ; 

dat bij het le lid van art. 29 de verplichting 
wordt opgelegd om binnen drie dagen na de 
bevalling aangifte van de geboorte te doen, 
en het 2e lid den ambtenaar gebiedt van die 
aangifte dadelijk een akte op te maken, ter-

·wijl r:ergens in d~ wet sprake is van een andere, 
latere aangifte dan deze bepaalde; 

dat uit den samenhang van het artikel volg1 
dat hem ten aanzien van andere, latere aan
giften geen bevoegdheid gegeven wordt, en dit 
ook ie in overeenstemming met den bijz0nde
ren aard der geboorteakten, die, hoewel opge
maakt op de onbeëedigde verklaring van 
slechts één persoon, niettemin volledig bewijs 
oplevert van de daarin vermelde feiten ; 

0. dat de Rechtbank b~i het tweede gedeelte 
van hare beschouwing voorbijziet, dat blijkens 
art. 29 de akten van geboorte binnen drie 
dagen moeten worden opgemaakt, zoodat, in
dien die termijn is verloopen, zonder dat de 
door de wet gevorderde akte in de registers 
is ingeschreven, aangenomen moet worden, 
dat die akte ontbreekt ; 

dat voor zoodanig geval de artt. 70 en vol
gende den weg aanwijzen om tot aanvulling 
te geraken en daarbij een zelfstandig optreden 
van den Ambt. v. d. Burger!. Stand is uit
gesloten; 

dat tegenover deze opvatting door de Recht
bank nu wel wordt betoogd, dat de artt. 70 
en 71 niet toepasselijk kunnen worden geacht, 
indien - zij het ook tardief - eep akte van 
geboorte is ingeschreven, omdat in dat geval 
een akte niet kan gezegd worden te ontbreken; 

dat even wel aan dit betoog geen zelfstan
dige kracht is toe te kennen, daar toch de 
vraag, of in den zin der wet eene akte aan 
de registers ontbreekt, hiervan afhankelijk is, 
of al dan niet in de registers een akte te vinden 
is, die door den ambtenaar bevoegdelijk is op
gemaakt - zoodat indien, gelijk de Hooge 
Raad aanneemt, uit art. 29 B. · W. volgt, dat 
de ambtenaar tot een later opmaken niet be
voegd was, zoodanige later opgemaakte akte 
dan ook niet als geboorteakte kan gelden en 
de geboorteakte derhalve ontbreekt; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat, waar 
requirante de valsche opgave heeft doen op
nemen in een stuk dat niet als authentieke 
akte kan gelden, op het haar te laste gelegde 
feit ten .onrechte art. 227 Strafr. is toegepast, 
en requirante, waar dit feit evenmin onder 
eenige andere strafbepaling valt, van alle 
rechtsvervolging had moeten zijn ontslagen; 

0. dat nu dit onderdeel van het eerste mid
del gegror:d is, een onderzoek naar de gegrond
heid van het tweede onderdeel overbodig is ; 

Vernietigt het arrest van het Gerechtshof 
te 's-Gravenhage van 2'2 Juni 1911, alsmede 
de vonnissen der Arrond.-Rechtbank te Rot• 
terdam van 11 Mei 1911 en 2 Febr. Hill, voor 
zooveel betreft de qualificatie der aan de re-
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quirante te lastll gelegde en als bewezen aan
genomen feiten, de schuldigverklaring van de 
requirante daaraan en de haar opgelegde 
straffen; 

Recht doende ten principale, krachtens art. 
106 R. 0.: 

Verklaart het aan de requirante te laste ge
legde en als bewezen aangenomen feit niet 
strafbaar; 

Ontslaat requirante te dier zake van alle 
rechtsvervolging. (W. v. 'T R.) 

12 Decembe,· 1911. BEST,UIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 23 November 
1906 (Staatsblad n°. 289), waarbij aan de 
Vereeniging " Uentraal Israëlietisch krank 
zinnigengesticht in Nederland" gevestigd 
te Amsterdam, vergunning is verleend, op 
een terrein in de gemeente tl.peldoorn een 
gesticht voor krankzinnigen op te richten. 
S. 369. 

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

Binnenlandsche Zaken van 7 December 1911, 
n°. 8983, afdeeling Volksgezondheid en Arm
wezen ; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (S taats
blaà n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 16 Juli 1904 (Staatsblad n°. 167) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen : 

Eenig artikel. 
In het lste lid van artikel 2 van Ons besluit 

van 23 November 1906 (Staatsblad n°. 289) 
wordt in de plaats van "300 krankzinnigen, 
160 mannen en 160 vrouwen" gelezen "314 
krankzinnigen, 167 mannen en 167 vrouwen". 

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

's Gravenhage, den 12den December 1911. 
(get .) WIL H EL MINA. 

De .'lfinister van Biiinenlandscl,e Zaken, 
(get.) H EEMSKERK. 

(Uitgeg. 23 Dec. 1911.) 

13 December 1911. BESLUIT van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken, betreffende 
de zitting van het hoofdstembureau voor 
de verkiezing van leden van àen raad 
der gemeente Lienden. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken; 
Gelet op art. 93, derde lid, der Kieswet; 

Heeft goedgevonden : 
na ingewonnen advies van Gedeputeerde 

Staten van Gelderland, te bepalen, dat in het 
kiesdistrict voor de verkiezing van leden van 

den raad der gemeente Lienden de zitting van 
het hoofdstembureau tot het vaststellen van 
den uitslag der verkiezing gehouden wordt 
onmiddellijk na afloop van de werkzaam.heid, 
bedoeld in art . 92 eerste zinsnede, der Kieswet. 

's Gravenhage, 13 December 1911. 
Voor den Minister , 

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

13 Decernher 1911. BESCHIKKING van den 
Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel, tot vaststelling van den vorm 
van de kennisgeving tot aangifte van 
een ziektegeval, als bedoeld in art. 21 der 
Arbeidswet 1911. 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel; 

Heeft goedgevonden : 
den vorm van de kennisgeving tot aangifte 

van een ziektegeval, als bedoeld in art. 21 
der Arbeidswet 1911, ingevolge art. 3 van het 
Koninklijk besluit van 6 December 1911 
(Staatsblad n°. 357), vast te stellen overeen
komstig de bij deze beschikking behoorende 
bijlage. 

's Gravenhage, 13 December 1011. 
De M inister voornoemd, 

(get.) A. S. TALMA. 

Bijlage, behoorende bij de beschikking 
van den Minister van LanálJouw, 

Nijverheid en Handel, van 
13 Decernher 1911, n°. 2486, 

a/deeling Arbeid. 

AANGIFTE VAN EEN ZIEKTEGEVAL 
ingevolge art. 21 der Arbeidswet 1911. 

Naam en voorletters : . . . . . . . . . . . . } 
Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . van 
L ft "d . G l ht patient. ee IJ : ••.. Jaar. es ac : .... . 
Onderneming, waarin 1 

het laatst gewerkt : J · · · · · • · · · · • · · · · • · · 
Aard der Ziekte : .. . . .. . ... ..... . ...... . . . 

Vermoedelijke 
oorza.a.k : 

Werkzaamheid : ......... . . 
r .................... . ... .. i !~:!~ = ;~;kt~· ~. dit. b~~ijt 

van: . . . ...... tot: ...... . 

BIJZONDERHEDEN : 

den ... .. . 191 ... . 
De Geneeskundige, 

Mij bekend, 
De Secretaris-Generaal, (get. ) VERSTEEG. 

31* 
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13 Decem!,er 1911. BESC'RIKKINO van den 
Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel, ter uitvoering van art. 6, elfde 
en dertiende lid der Arbeidswet (1911). 

De Minister van Landbouw, Nijverh eid 
en Handel; 

Heeft goedgevonden : 
krachtens art. 6 der Arbeidswet 1911 (Staats

blad n°. 319): 
I. omtrent den vorm waarin de, in het 

elfde lid van dat artikel bedoelde mededeeling 
zal zijn te doen, het navolgende vast te stellen. 

1. Het ½oofd of de bestuurder van eene 
onderneming, voor welke overeenkomstig het 
tiende lid van dat artikel eene machtiging 
verleend is, doet de bedoelde mededeeling op 
formulieren, welke hem in voldoend aantal 
door het districtshoofd der Arbeidsinspectie 
verstrekt worden. 

2. Die formulieren zijn samengevat in 
een couponboek met omslag. 

3. De vorm van den omslag is als volgt : 

BLADZIJDE l. 

MEDEDEEL! ~GEN VAN OVERWERK 

geldig ............. 191 tot .. .. .... 191 

voor: ................... . ....... . .. .. . . . . 

Het hoofd van het District der Arbeidsinspectie, 

ZIE DE BINNE ' ZIJDE VAN DEZEN OMSLAG. 

BLADZIJDE 2. 

UITTREKSEL UIT DE ARBEIDS
WET 1911. 

Art. 6, 8• lid. Indien in eene onderne
ming een bedrijf wordt uitgeoefend, waarin 
op bepaalde tijden van het jaar eene opeen
booping van werk pleegt voor te komen, of 
indien in eene onderneming zich bijzondere 
omstandigheden voordoen, kan door het 
districtshoofd der arbeidsinspectie schriftelijk 
en voorwaardelijk of onvoorwaardelijk worden 
vergund, dat alle in of voor zoodanige onder
neming werkzame jeugdige personen en 
vrouwen of een gedeelte van hen arbeid ver
richten in afwijking van het bepaalde bij het 
eerste en het tweede of krachtens het derde 
en het zesde lid. Bij het verleenen der ver
gunning wordt door het districtshoofd in acht 
genomen, dat niet langer arbeid mag worden 
verricht dan twaalf uur per dag en zes en 
zestig(l) uur in zeven achtereenvolgende dagen. 

(1) Tot l Januari 1913 twee en zeventig uur. 

Art. 6. 9• lid. Het districtshoofd behoeft 
eene voor ieder geval aan te vragen machtiging 
van Onzen Minister, met de uitvoering van 
deze wet belast, voor het verleenen van eene 
vergunning, als in het voorgaande lid bedoeld, 
voor langer dan zes dagen of alvorens sedert 
het eindigen van eene voorgaande, voor de
zelfde personen geldende, vergunning ten 
minste acht dagen zijn verloopen. 

Art. 6, 10• lid. Voor eene onderneming, 
waarin spoedeischende gevallen plegen voor 
te komen, die het tijdig aanvragen en ver
krijgen eener vergunning, als in het achtste 
lid bedoeld, onmogelijk maken, kan door of 
namens Onzen Minister, met de uitvoering 
van deze wet belast, voorwaardelijk of on
voorwaardelijk worden toegestaan, dat in 
zoodanige gevallen zonder eene bijzondere 
vergunning van het districtshoofd der arbeids
inspectie alle in of voor de onderneming werk
zame jeugdige personen en vrouwen of een 
gedeelte van hen arbeid verrichten in afwij
king van het bepaalde bij het eerste en het 
tweede of 1."Tachtens het derde en het zesde 
lid. Bij het verleenen eener zoodanige mach
tiging, die voor den tijd van één jaar na hare 
dagteekening wordt gegeven en waarvan 
binnen dien termijn slechts mag worden ge
bruik gemaakt op vier en twintig dagen of 
zooveel minder els de machtiging bepaalt, 
wordt in acht genomen : 

a. dat niet langer arbeid mag worden ver
richt dan elf (1) uur per dag en zes en zestig (2) 
uur in zeven achtereenvolgende dagen ; 

b. dat de arbeid niet meer dan één uur 
vroeger mag aanvangen of niet meer dan één 
uur later mag eindigen, dan ingevolge het 
bepaalde bij het eerste lid of krachtens het 
zesde lid of het zevende lid onder a van dit 
artikel is geoorloofd. 

Art. 6, 11• lid. Van eene machtiging, als 
bedoeld in het voorgaande lid, mag op niet 
meer dan twee dagen achtereen worden gebruik 
gemaakt. Voordat van de vergunning wordt 
gebruik gemaakt, moet daarvan door het hoofd 
of den bestuurder van de onderneming eene 
schriftelijke, gedagteekende en door hem 
onderteekende mededeeling worden gedaan 
aan den burgemeester en aan het districtshoofd 
der arbeidsinspectie, in den vorm, vastge
steld door Onzen M:inister, met de uitvoering 
van deze wet belast. 

Art. 6, 12• lid. Eene machtiging, als be-

(1) Tot l Januari 1913 twaalf uur. 
(2) Tot I Januari 1913 zeventig uur. 
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doeld in bet tiende lid, kan door Onzen voor
noemàen Minister tusschentijds worden in
getrokken, wanneer het lloofd of de bestuurder 
dan wel één der hoofden of bestuuT<iers van 
de onderneming, waarvoor de vergunning geldt, 
of een lid van het opzichthoudend personeel 
onherroepelijk is veroordeeld wegens overtre
ding van eene bepaling dezer wet. Met eene 
onherroepelijke veroordeeling wordt gelijk 
gesteld eene veroordeeling tot geld boete, 
wanneer die boete vrijwillig _is betaald. 

Onzen Minister bepaalden vorm vervat bewijs 
van die machtiging wordt opgehangen ge
houden naast de arbeidslij st. 

Art. 6, 14e lid. Indien, ingevolge het ze
vende lid onder a, het achtste lid of het tiende 
lid van dit artikel, afwijkingen worden toe
gestaan van het bepaalde in het eerste of het 
tweede dan wel krachtens het derde of het 
zesde lid, wordt in acht genomen, dat de arbeid 
in fabrieken en werkplaatsen van een jeugdig 
persoon of eene vrouw op twee achtereen
volgende dagen moet worden afgewisseld Art. 6, 13• lid. Van eene vergunning, als 

bedoeld in het achtste, en van eene machtiging, 
als bedoeld in het tiende lid van dit artikel, 
mag slechts worden gebruik gemaakt zoolang 
de acte dier vergunning of een in den door 

1 

door eene nachtrust van ten minste elf uur 
achtereen, waarin de tijd tusschen 10 uur des na-

1 middags en 5 uur des voormiddags is begrepen. 

4. De vorm van een blad van het couponboek, bevattende een formulier voor de mede
deeling aan het districtshoofd der Arbeidsinspectie en een voor die aan den burgemeester, 
a lsmede d e souches, welke in het coupon boek achterblijven, is als volgt: 

JAAR 19] 

Van de machtiging als 
bedoeld in art.6derArbeids
wet J 911 zal gebruik worden 

gemaakt: 
op . . . . .... .... ...... - .. . 
ten aanzien van ... .. vrou -
wen en . . ... jeugdige per
sonen. 

De hierbij behoorende 
mededeelingen zijn verzon-
den op den . ........ ... . 

191 te ...... uur ~ 
n.m. 

H andteekening : 

(VOORZIJDE.) 
JAAR 191 

MEDEDEELING VAN OVERWERIC 

Er zal worden overgewerkt op .. . .. ... ..... ....... J9f 

van ....... . .. . ... uur 

en van . ... .... . .. uur 

v. m. 
ll. m. 
v. m. 
n.m. 

tot 

tot 

door .. .. . vrouwen en .. -... jeugdige personen. 

uur 

uur 

v. m. 
n.m. 
v. m. 
n.m .. 

Firmanaam : ......... . ... . ....................... . ...... . -

Bedrijf : .............. .. ...................... . ......... . 

Adres van fabriek of werkplaats: . . ...... .. ..... ..... .... . . 

Dag en uur van afzending: 

H andteekening : 

No .. . .. JAAR 1()1 

MEDEDEELING VAN OVERWERK. 

Er zal worden overgewerkt op .. . .......... . . .... . 191 

van ... ....... .... uur ~El·- tot ......... .. . uur ~ 
n.m. n.m. 

en van . . . . . . . . . . . uur ~ tot .... ...... . 
n.m. 

door . ... . vrouwen en ..... jeugdige versonen. 

v. m. 
uur - - n.m. 

Firmanaam : . ... ... .. ........ . . . . .. ... . . .... . .. .. . . . .... . 

Bedrijf: . ... ...... .... ...... ...... .... ... ... ............ . 

Adres van fabriek of werkplaats : . .. . . . ...... . ....... . . . .. . 

Dag en uur van afzending: 

H andteekening: 
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(ACHTERZIJDE.) 

Aan 

Frankeeren 
als briefkaart. 

het Hoofd van het District d.e,r Arbeidsinspectie 

te 

Aan 

den Heer Burgemeester 

te 

Frankeeren 
als briefkaart. 

N.B. Desverkiezende mogen de mededeelin
gen in gesloten omslag en gefrankeerd 
als brief verzonden worden. 

II. der vorm van het, in het dertiende lid 
van artikel 6 der Arbeidswet 1911 (Staatsblad 
n°. 319) bedoelde bewijs der machtiging vast 
te stellen, als volgt : 

OP TE HANGEN NAAST DE ARBEtbSLIJST. 

(Het niet opgehangen zijn gedurende 
het overwerk maakt deze machtiging 

de in het couponboek achtergebleven 
souche, welke aan de voor die mededee
lingen gebezigde formulieren verbonden 
was - en voorts het couponboek, op 
aanvrage, onverwijld ter inzage wordt 
verstrekt aan de bij artikel 23 der wet 
bedoelde ambtenaren, 

Van deze machtiging mag niet langer dan 
2 dagen achtereen worden gebruik gema-akt 
en niet meer dan ..... dagen in het jaar, 
aanvangende den· ..... ...... .. . 

In ieder geval moet de arbeid van een 
jeugdig persoon of eene vrouw op twee achter
eenvolgende da.gen worden afgewisseld door 
een nachtrust van ten minste elf uur achtereen, 
waarin de tijd tusschen 10 uur des na.middags 
en 5 uur des voormidda.gs is begrepen. 

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

Van deze machtiging wordt gebruik gemaakt 
voor de 

1e ma.al op ........ 13e maal op .. .... .. 
2e 14e 
3e 15e 

" 
........ 

4e 16e 
5e 17e 
6e 1se 
7e 19e 
ge 2oe 
ge 21e 

1oe 22e 
u e 23e 

ongeldig.) 12e 24e 

MACHTIGING TOT OVERWERK. 

Toegestaan wordt dat gedurende één jaar, 
aanvangende ........... . . in spoedeischende 
gevallen, die het tijdig aanvragen en verkrijgen 
van eene vergunning tot overwerk onmogelijk 
maken, in of voor de onderneming van .. . .... . 
in afwijking van de op de arbeidslijst ver
melde werktijdregeling : 

-zonder bijzondere vergunning arbeid verrichten 
-gedurende ..... uren per dag tusschen ..... 
uur des v.m. en .... . uur des n.m., onder 
voorwaarde dat onverminderd het in de wet 
.bepaalde: 

1 °. op de daartoe hieronder bestemde plaats 
telkens vóór den aanvang van het over
werk de da.turn, waarop deze wordt ver
richt, met inkt wordt ingevuld, 

2°. vóór de verzending der door de wet 
geëischte mededeelingen, ingevuld wordt, 

's Gravenhage, 13 December 1911. 

(get.) 
De l,1 inister voornoemd, 

A. s. TALll!A. 

15 December 1911. CIRCULAIRE van den Mi
nister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel, betreffende onderteekening en af
gifte van arbeidskaarter: voor personen, 
welke buiten de grenzen wonen, 

Het vijfde lid van art. 12 der Arbeidswet 
1911 (Staatsblad n°. 319) bepaalt, dat de ar
beidskaart onderteekend en afgegeven wordt 
door of vanwege den burgemeester der ge
meente, binnen welke de persoon woont, op 
wien de a rbeidskaart betrekking heeft. 

Nu komt het voor, dat personen ten aan
zien van wie de wet eene arbeidskaart vordert, 
wel in eene Nederlandsche gemeente arbeid 
verrichten, doch buiten de grenzen van ons 
land wonen. De vraag rijst, wie in dat geval 
de arbeidskaart moet onderteekenen en af
geven. 

Mij wil het voorkomen, dat dnn het meest 
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overeenkomstig de bedoeling der wet zal wor• 
den gehandeld, zoo ten aanzien van de be· 
doelde personen het onderteekenen en afgeven 
der arbeidskaart geschiedt door of van wege 
den burgemeester der gemeente, waar die per• 
sonen arbeid verrichten. 

16 December 1911. MISSIVE van den Minister 
van Landbouw, Nij-verheid en Handel aan 
de Commissarissen der Koningin in de 
provinciën, betreffende inzending van aan• 
vragen om décharge van Burgemeesters 
in zake veeziekten. 

Ten einde nauwkeurig aanteekening te kun• 
nen houden van alle uitgaven, gedaan ter be
strijding van veeziekten, heb ik de eer U H .E.G. 
te verzoeken Uwe medewerking te willen ver• 
leenen, opdat, te beginnen met de uitgaven 
gedaan ten laste van den dienst 11:112, alle 
aanvragen om décharge wegen s aan Burge• 
meesters ter zake bovengenoemd verstrekte 
gelden, ter goede rekening aan de Algemeene 
Rekenkamer worden gezonden door tusschen• 
komst van dit Departement . (1) 
De Min. van Landbouw, N ijverheid en Handel, 

Voor den Minister, 
De Secretaris-Generaal, (ge t.) VERSTEEO. 

16 Decembe,· 1911. Bi;sLUIT , tot nadere aan• 
vulling van het Binnenvisscherijreglement. 
S. 360. 

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

Landbouw, Nijverheid en Handel van 13 No• 
vember 1911, n°. 6630, Afdeeling Nijverheid; 

Gelet op de Visscherijwet (wet van 6 Octo• 
ber 1908, Staatsblad n°. 311) en het Binnen· 
visscherijreglement (Ons besluit van 16 April 
1911, Staatsblad n•. 119), aangevuld bij Ons 
besluit vau 17 October 1911 (Staatsblad n•. 318); 

Den Raad van State gehoord (advies van 6 
December 1911, n•. 27) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor• 
noemden Minister van 14 December 1911, n•. 
7166, Afdeeling Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

Eenig artikel. 

Aan artikel 12 van het Binnenvisscherijregle• 
ment wordt toegevoegd een derde lid, luidende: 

.,3. Onze Minister kan, wanneer dit in ver• 
band met de uitoefening der scheepva11rt en 

(1) Blijkens missive van den Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 29 De• 
cember is het de bedoeling dat de in boven• 
genoemd schrijven bedoelde toezending recht
streeks aan het Departement zal geschieden. 

andere bijzondere omstand igheden wenschelijk 
blijkt, voor eenig water vrijstelling verleenen 
van het in het eerste lid verbodene, voor zoo• 
veel betreft het visschen met aalfuiken gedu
rende den nacht''. 

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 gezon• 
den aan deu Raad van State. 

's Gravenhage, den 16 December 1911. 
(get.) W I L H EL M INA. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(get.) A. S. T AI.MA . 

( Uitgeg. 23 Dec. 1911.) 

16 Decembe-r 1911. BESLUIT , tot bekendmaking 
in het Staatsblad van het op 26 Septem· 
ber 1906 te Bern gesloten internationaal 
verdrag nopens het verbod van het ge• 
bruik van witten (gelen) phosphorus bij 
het vervaardigen van licifers. S. 361. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien het op 26 September 1906 te Bern 

namens DuITSCHLAND, DENEMARKEN, FRANK· 
RIJK, ITALIË, LUXEMBURG, NEDERLAND en 
ZWITSERLAND geteekend internationaal ver• 
drag nopens het verbod van het gebruik van 
witten (gelen) phosphorus bij het vervaardigen 
van lucifers, welk verdrag is goedgekeurd bij 
de wet van 11 Juli 1908 (Staatsblad n°. 224) 
en waarvan een afdruk met vertaling bij dit 
besluit is gevoegd; 

Overwegende dat de akten van bekrachti
ging van de bovenvermelde Staten, met uit
zondering van I TALIË, bij den Zwitserscben 
Bondsraad zijn nedergelegd ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van 12 December 1911, 
n°. 15483, Directie van het Protocol ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de bekendmaking in het Staatsblad t e bevelen 

van voorzegd verdrag, met de vertaling daar- · 
van (1), alsmede van eene opgave vandeStaten, 
koloniën, bezittingen en protectoraten, namens 
welke tot het verdrag is toegetreden. 

Onze Ministers, hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
h em betreft, met de uitvoering der bepalingen 
van voormeld verdrag belast . 

's Gravenhage, den 16den December 1911. 
(r;et. ) WILHELMINA. 

De JlJ inister van Buitenlandsche Zaken, 
(get .) R. DE MAREES VAN SWINDEREN. 

(Ui tgeg. 30 Dec. 1911.) 

(1) Hierna is alleen de vertaling opgenomen. 
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VERTALING. 

INTERNATIONAAL VERDRAG nopens 
het verbod van het gebruik van witten 
(gelen) phosphorus áij het vervaardigen 
van lucifers. 

Zijne Majesteit de K eizer van Duitschland, 
Koning van Pruissen ; Zijne Majesteit de Ko
ning van Denemarken ; de President der 
Fransche Republiek; Zijne Majesteit de Koning 
van Italië; Zijne Koninklijke Hoogheid de 
Groothertog van Luxemburg, Hertog van 
Nassau; Hare Majesteit de Koningin der Ne
derlanden ; de Zwitsersche Bondsraad, 

de ontwikkeling der bescherming van den 
arbeid wenschende te vergemakkelijken door 
de aanneming van gemeenschappelijke voor
schriften, 

hebben besloten te dien einde een verdrag 
nopens het gebruik van witten (gelen) phospho
rus bij het vervaardigen van lucifers t e sluiten, 
en hebben tot hunne gevolmacht igden benoemd, 
te weten: 

Zijne Majesteit de K eizer van Duitschland, 
Koning van Pruissen : 

Zijne Exellentie den heer ALFRED voN BüLow, 
Hoogstdeszelfs Kamerheer en Werkelijken 
Geheimen Raad, Buitengewoon Gezant en 
Gevolmachtigd l\finister te Bern ; 

den heer CASPAR, Directeur aan het Staats
secretariaat van Binnenlandsche Zaken van 
het Rijk; 

den heer FRICK, Opper-Geheimen Regeerings
raad en Voordragenden Raad aan het Pruis
sisch Ministerie van Handel en Nijverheid; 

den heer ECKARDT, Werkelijken Raad van 
Legatie en Voordragenden Raad aan het 
Staatssecretariaat van Buitenlandsche Zaken 
van het Rijk ; 

Zijne Majesteit de Koning van Denemarken : 
den heer HENRIK VEDEL, Afdeelingschef aan 

het Ministerie van Binnenlandsche Zaken ; 
de President der Fransche Republiek : 
Zijne Excellentie den heer PAUL RÊVOIL, 

Ambassadeur te Bern; 
den heer ARTHUR FONTAINE, Directeur van 

den Arbeid aan het Ministerie van Handel, 
Nijverheid en Arbeid ; 

Zijne Majesteit de Koning van Italië : 
Zijne Excellentie graaf ROBERTO MAGLIANO 

DI VILLAR SAN MARCO, Buitengewoon Gezant 
en Gevolmachtigd Minister te Bern ; 

den heer professor Grn ANNI MONTEMARTINI, 
Directeur der Afdeeling Arbeid aan het Ko
ninklijk Ministerie van Landbouw en Handel; 

Zijne Koninklijke Hoogheid de Groothertog 
van Luxemburg, Hertog van Nassau: 

den heer HENRI NEUMAN, Staatsraad; 
Hare Majesteit de Koningin der Neder

landen: 
Graaf VAN RECHTEREN LIMPURG ALMELO, 

Roogstderzelver Kamerheer, Minister-Resident 
te Bern; 

den heer mr. L. H. W. REGOUT, Lid van de 
Eerste Kamer der Staten-Generaal ; 

de Zwitsersche Bondsraad : 
den heer EMILE FREY, oud-Bondsraad; 
den heer dr. FRANZ KAUFMANN, Hoofd der 

Afdeeling Nijverheid aan het Bondsdeparte
ment van Handel, Nijverheid en Landbouw; 

den heer ADRIEN LA CHENAL, oud-Bondsraad, 
Stendenraad ; 

den heer JOSEPH ScHOBINGER, Nationalen 
Raad; 

den heer HENRI CHERRER, Nationalen 
Raad; 

den heer J OB...'! Syz, Voorzitter der Zwitser
sche Vereeniging van spinners, wevers en 
twijners, 

die, na elkaar hunne in goeden en behoor
lijken vorm bevonden volmachten te hebben 
medegedeeld, omtrent de volgende bepalingen 
zijn overeengekomen : 

Art. 1. De Hooge verdragsluitende Partijen 
verbinden zich op hun grondgebied te ver
bieden de vervaardiging, den invoer en den 
verkoop van lucifers, welke witten (gelen) 
phosphorus bevatten. 

2. Ieder der verdragsluitende Staten draagt 
zorg de noodige administratieve maatregelen 
te treffen om op zijn grondgebied de nauwge
zette uitvoering der bepalingen van dit verdrag 
te verzekeren. 

De Regeeringen deelen elkander langs diplo
matieken weg de wetten en reglementen mede, 
die op het gebied van dit verdrag in hunne 
landen van kracht zijn of zullen zijn, alsmede 
de verslagen nopens de toepassing dier wetten 
en reglementen. 

3. De bepalingen van dit verdrag zijn op 
eene kolonie, bezitting of protectoraat slechts 
van toepassing wanneer eene daartoe strek
kende mededeeling in naam daarvan aan den 
Zwitserschen Bondsraad zal zijn gedaan door 
de Regeering van het moederland. 

4. Dit verdrag zal worden bekrachtigd en 
de akten van bekrachtiging zullen uiterlijk 
31 December 1908 bij den Zwitserschen Bonds
raad worden nedergelegd. 

Van deze nederlegging zal een proces-verbaal 
worden opgemaakt, waarvan een voor eens
luidend verklaarde afdruk langs diplomatieken 
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weg aan ieder der verdragsluitende Staten zal 
worden toegezonden. 

Dit verdrag zal in werking treden drie jaren 
na. de sluiting van het proces-verbaal van 
nederlegging. 

5. Staten, die dit verdrag niet geteekend 
hebben, kunnen toetreden bij akte, gericht 
aan den Zwitserschen Bondsraad, die daarvan 
aan ieder der overige verdragsluitende Staten 
mededeeling doet. 

De termijn in artikel 4 gesteld voor de in
werkingtreding van dit verdrag wordt op vijf 
jaren gebracht voor de niet onderteekenende 
Staten, alsmede voor de koloniën, bezittingen 
of protectoraten, te rekenen van de kennis
geving hunner toetreding af. 

6. Dit verdrag kan door de onderteekenende 
Staten of door de Staten, koloniën, bezittingen 
of protectoraten, die later mochten toetreden, 
niet worden opgezegd vóór afloop van een 
termijn van vijf jaren, te rekenen van de sluiting 
van het proces-verbaal van nederlegging der 
akten van bekrachtiging. 

Daarna kan het van jaar tot jaar worden op
gezegd. 

De opzegging heeft eerst gevolg een jaar 
nadat zij aan den Zwitserschen Bondsraad 
schriftelijk is toegezonden door de belangheb
bende Regeering, of, wanneer het eene kolonie, 
bezitting of protectoraat betreft, door de Re
geering van het moederland; de Zwitsersche 
Bondsraad deelt haar onmiddellijk mede aan 
elke der: overige verdragsluitende Staten. De 
opzegging heeft slechts gevolg ten aanzien van 
den Staat, de kolonie, de bezitting of het pro
tectoraat, in naam waarvan zij is toegezonden. 

Ten blijke waarvan de gevolmachtigden dit 
verdrag hebben geteekend. 

Gedaan te Bern, den 26sten September 1906, 
in enkelvoudig exemplaar, dn.t bewaard zal 
blijven in de archieven van den Zwitserschen 
Bond en waarvan een voor eensluidend ver
klaarde afdruk langs diplomatieken weg aan 
ieder der verdragsluitende Staten zal worden 
t,oegezonden. 

(geteekend) : 

Voor Dititschland: 

Voor Denemarken: 
Voor Frankrijk: 

Voor Italië: 

Voor Lu:renwurg: 

VON BüLOW. 
CASPAR. 
FrucK. 
ECKARDT. 
H. VEDEL. 
Ri,:von,. 
ARTHUR FONTAINE. 
R. MAGLIANO. 
G. MONTEMARTINI. 
~ EUMA.N. 

Voor Nederland: 

Voor Zwitserland : 

RECHTEREN. 
L. H. W. RE0OUT. 
EMILE FREY. 
F. KAUFMANN. 
A. LACHENAL. 
SCHOBINGER. 
H. SCHERRER. 
JOHN SYZ. 

Tot het op 26 September 1906 te Bern ge
sloten verdrag nopens het verbod van het ge
bruil, van witten (gelen) phosphorus bij het 
vervaardigen van lucifers zijn de volgende 
Staten toegetreden. De daarbij vermelde data. 
zijn die van de kennisgeving der toetreding: 

GROOT-BRITANNIË en IERLAND. 28 December 
1908; 

SPANJE, 29 October 1909 ; 
ITALIË. 6 Juli 1910 ; 
DENEMARKEN, voor de Deensche Antillen, 

21 Januari 1908; 
FRANKRIJK, voor Fransch Somaliland, Réuni

on, Madagascar en onderhoorigheden, Fransch 
West-Afrika, de Fransche nederzettingen in 
Oceanië, Nieuw-Caledonië, 26 November 1909; 

voor Tunis, 15 Januari 1910; 
NEDERLAND, voor Nederlandsch- I ndië, 7 

Maart 1910 : 
GROOT-BRITANNIË voor : 
de Unie van Ziiid-Afrika, 3 Mei 1909; 

Gibraltar, Malta, Cyprus, de protectoraten van 
Britsch Oost-A/r·ika, Mauritius, de Seychellen, 
Zui<l-Nigerië en Uganda, 4 Januari 1910; 
Noord-Nigerië, 24 Februari 1910; de Eilanden 
onder den wind, 26 Maart 1910; de Fidji
eilanden, 20 Juni 1910 ; Gambië, de Goudkust 
en Sierra Leone, 22 October 1910; de Bermuda
eilanden, 19 December 1910, en voor Zitid
Rodesië, 20 Februari 1911. 

16 December 1911. BESLUIT, tot bekendmaking 
in het Staalsblail van het op 26 Septem
ber 1906 te Bern gesloten internationaal 
verdrag nopens het verbod van nacht
arbeid vnn vrouwen d ie in de Ni)verheid 
werkzaam zijn. S. 3ö2. 

WIJ WlLHEL)IlN A, ENZ. 

Gezien het op 26 September 1906 te Bern 
name ns D UITSCHLAND, ÛOSTENRIJK-B ONG.ARIJE, 

BELGIË, DE E~'!ARKEN, SPANJE, FRANKRIJK, 
GROOT-BRITANNIÈ: en IERLAND, I TALIË, LUXEM
BURG, NEDERLAND, POR'.l'UGAL, ZwEDEN en 
ZWITSERLAND geteekend internationaal ver
drag nopens het verbod van nachtarbeid van 
vrouwen, die in de nij verheid werkzaam zijn, 
welk verdrag is goedgekeurd bij de wet van 
11 Juli 1908 (Staatsblad n°. 225) en waarvan een 
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afdruk met vertaling bij d it bealuit is gevoegd ; 
Overwegende d :it de a kten van bekrachti

ging van de bovenvermelde Sta.ten, met uit
zondering van DENEM:ARKEN, SPANJE, ITALIË 
en ZwEDJ<:N bij den Zwitserschen Bondsraad 
zijn nedergelegd ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlaudsche Zaken van 12 December 1911, 
n• . 9696, Directie van het Protocol; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de bekendmaking in het S taatsblad te bevelen 

van voorzegd verdrag, met de vertaling daar
van (1), alsmede van eene opgave van de Staten
koloniën, bezittingen en protecto raten, namens 
welke tot het verdrag is toegetreden, in welke 
opgave tevens is vermeld de datum, waarop 
het verdrag in werking zal t reden. 

Onze Ministers, hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, met de uitvoering der bepalingen 
van meergemeld verdrag belast. 

's Gravenhage, den 16den December 1911. 
(get. l W I L H E L M I A. 

De JJ1 inister van Buitentandsche Zaken, 
(gel,) R. DE MAREES V SWINDEREN. 

(Uitge_q. 30 Dec. 1911.) 

VERTALING. 

INTER ATIONAAL VERDRAG nopens 
het verbod van nachtarbeid van vrouwen, 
die in de nijverheid werkzaam zijn. 

Zijne Majesteit de Keizer van D uitschla.nd, 
Koning van Pruissen ; Zijne Majesteit de 
Keizer van Oostenrijk, Koning van Bohe
men enz., en Apostolisch Koning van H onga
rij e; Zijne Majesteit de K oning der Belgen; 
Zijne Majesteit de Koning van Denemarken; 
Zijne Majesteit de Koning van Spanje ; de 
President der F ransche Republiek; Zijne 
Majesteit de Koning van het Vereenigd Ko
ninkrijk van Groot-Britannië en I erland en 
van de Britsche overzeesche bezittingen, Keizer 
van Indië ; Zijne Majesteit de Koning van 
Italië; Zijne Koninklij ke Hoogheid de Groot
hertog van Luxemburg, Hertog van assau ; 
Ha re Majesteit de Koningin der ederlanden ; 
Zijne Majesteit de Koning van P ortugal en 
der Algarven, enz. ; Zijne Majesteit de Koning 
van Zweden ; de Zwitsersche Bondsraad, 

de ontwikkeling der bescherming van den 
arbeid wenschende te vergemakkelijken door 
de aanneming van gemeenschappelijke voor
schriften; 

Hebben besloten te dien einde een verdrag 
te sluiten nopens den nachtarbeid van vrou
wen, die in de nij verheid werkzaam zij n, en 

(1) Hierna is alleen de ve rtaling opgenomen. 

hebben tot hunne gevolmachtigden benoemd, 
te weten: 

Zijne Majesteit de Keizer van Duitschland, 
Koning van Pruissen : 

Zijne E xcellentie den heer ALFRED vox 
BüLOW, Hoogstdeszelfs Kamerheer en Werke
lijken Geheimen Raad, Buitengewoon Gezant 
en Gevolmachtigd Minister t e Bern ; 

den heer CASPAR, Directeur aan het Staats
secretariaat van Binnenlandsche Zaken van 
het R ij k; 

den heer FRIOK, Opper-Geheimen R egeerings
raad en Voordragenden Raad aan het Pruis
sisch Ministerie van Ha ndel en r ijverheid; 

den heer E cKARDT, Werkelijken R aad van 
Legatie en Voordragenden Raad aan het 
Staats ecreta.riaat van Buitenlandsche Za ken 
aan het Rijk; 

Zijne Majesteit de Keizer van Oostenrijk., 
K oning van Bohemen enz., en Apostolisch 
Koning van Hongarije, voor Oostenrijk en 
voor Hongarije : 

Zijne E xcellentie den heer Baron H EIDLER 
VON EoERE0Q UND SYROENSTEIN, Hoogstde . 
zelfs Werkelij ken Geheimen-Raad, Buitengewoon 
Gezant en Gevolmachtigd Minister te Bern, 

voor Oostenrijk : 
den heer dr . FRANS :M:üLLER, Ministerieelen 

Raad aan het Keizerlijk-Koninklij k Ministerie 
van Handel ; 

voor Hongarije : 
den heer NICOLAAS GEP.STER, Koninklijk 

Hongaarsch Hoofdinspecteur van Nij verheid ; 
Zijne :M:aje teit de Koning der Belgen : 
Zijne E xcellentie den heet· MAURICE MICH01'· 

TE DE iVELLE, Buitengewoon Gezant en Ge
volmachtigd Minister te Bern, 

den heer J EAN D unors, Directeur-Generaal 
der Afdeeling Arbeid aan het Îlfinisterie van 
Nijverheid en Arbeid ; 

Zijne Maje teit de Koning van Denemarken : 
den heer HEXRIK VEDEL, Afdeelingshoofd 

aan het Ministerie van Binnenlandsche Zaken ; 
Zij ne fajesteit de K oning van Spanje : 
den heer BERNARDO ALM ÜDA y ffERREROS, 

Zaakgelastigde t e Bern ; 
den President der F ransche R epubliek : 
Zijne Excellentie den heer PAUL RttvoIL, 

Ambassadeur te Bern ; 
den heer ARTHUR FONTAINE, Direc teur van 

den Arbeid aan het Ministerie van Handel, 
Nijverheid en Arbeid ; 

Zijne Majesteit de Koning van het Vereenigd 
Koninkrij k van Groot-Brita.nnië en Ierla nd 
en der Britsche overzeesche bezittingen, Keizer 
van Indië: 

den heer H ERBERT SAMUEL, Lid van het 
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Parlement, parlemêntaire onder-Staatssecreta
ris aan het Ministerie van Binnenlandsche 
Zaken; 

den heer MALCOLM DELEVINGNE, van het 
Ministerie van Binnenlandsche Zaken ; 

Zijne Majesteit de Koning van Italië : 
Zijne Excellentie Graaf RoBERTO MAGLIANO 

DI VILLAR SAN MARCO, Buitengewoon Gezant 
en Gevolmachtigd Minister te Bern ; 

den heer professor GIOVANNI MONTEMARTINI, 
Directeur der Afdeeling Arbeid aan het Ko
ninklijk Ministerie van Landbouw en Handel; 

Zijne Koninklijke Hoogheid de Groothertog 
van Luxemburg, Hertog van Nassau: 

den heer HENRI NEUMAN, Staatsraad; 
Hare Majesteit de Koningin der Nederlan

den: 
Graaf VAN RECHTEREN LIMPURG ALMELO, 

HoogstDerzelver Kamerheer, Minister-Resi
dent te Bern ; 

den heer mr. L. H. W. REGOUT, lid van de 
Eerste Kamer der Staten-Generaal; 

Zijne Majesteit de Koning van Portugal en 
der Algarven, enz. : 

Zijne Excellentie den ALBERTO D'ÜLIVEIRA, 
Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Mi
nis t er te Bern ; 

Zijne Majesteit de Koning van Zweden : 
den heer ALFRED LAGERHEIM, oud-Minister 

van Bui enla.n<lsche Zaken, Directeur-Ge::ieraal 
en Hoofd van het Koninklijk College van Han
del; 

de Zwitsersche Bondsraad : 
den heer EMILE FREY, oud-Bondsraad; 
den heer dr. FRANZ KAUFM.ANN, Hoofd der 

Afdeeling Nijverheid aan het Bondsdeparte
ment van Handel, Nijverheid en Landbouw ; 

· den heer ADRIEN LACHENAL, óud-Bondsraad, 
Stendenraad ; 

den heer JOSEPH SCHOBINGER, Nationalen 
Raad; 

den heer HENRI ScHERRER, N ationalen 
Raad; 

den heer JOHN SYz, Voorzitter der Zwitser
sche Vereeniging van Spinners, Wevers en 
Twijners, 

die, na elkander hunne in goeden en behoor
lijken vorm bevonden volmachten te hebben 
medegedeeld, omtrent de volgende bepalingen 
hebben beraadslaagd en zijn overeengekomen: 

Art. 1. De nachtarbeid in de nijverheid is 
aan alle vrouwen zonder onderscheid van leef
tijd verboden, onder voorbehoud der hierna 
voorziene uitzonderingen. 

Dit verdrag is toepasselijk op alle bedrijven, 
waarin meer dan 10 arbeiders of arbeid~ters 
werkzaam zijn; het zal in geen geval toepasse-

lijk zijn op ondernemingen, waarin slechts de 
leden van het gezin werkzaam zijn. 

Ieder der verdragsluitende Staten draagt 
zorg te omschrijven wat onder bedrijven moet 
worden verstaan. Daaronder zullen in allen 
gevalle begrepen zijn de mijnen en steengroeven 
en de ondernemingen tot het bearbeiden en 
het verwerken van stoffen ; de landswetgeving 
stelt op dit laatst e punt de grens vast tusschen 
de nijverheid ter eene, den landbouw en den 
handel ter andere zijde. 

2. De in het voorgag,nd artikel bP.<loeldP 
nachtrust heeft eenen minimum duur van elf 
opeenvolgende uren ; in deze elf uren moet, 
welke ook de wetgeving van iederen Staat zij, 
begrepen zijn de tijdsruimte van tien uren 
namiddags tot vijf uren voormiddags. 

Echter mag in de Staten waar de nachtarbeid 
van in de nijverheid werkzame volwassen 
vrouwen no~ niet geregeld is, de onafgebroken 
rusttijd bij wijze van overgan~ en voor een 
tijdva.k van niet langP-r dan drie jaren, tot 
tien urei1 beperkt zijn. 

3. Het v0rbod v:ir> n!Lehtarbeid kan worden 
opgeheven: 

1 °. in geval van overmacht, wanneer in eene 
onderneming eene onmogelijk te voorziene en 
niet op gezette tijden v,)Orkomende onder
breking van het bedrijf pla11,ts heeft ; 

3°. ingev:i,l de a rbeid verricht wordt hetzij 
aan grondstoffen, hetzij aan in hereidin13 zijnde 
stoffen die a:tn spoedig bederf onderhevig zijn, 
wanneer het noodig is ten einde dPzc stoffen 
v"oor een onvermijdelijk verlies te bewaren. 

4 In de van den invloed van jaargetijden 
afhangende bedrijven en onder buitengewone 
oms~anrligheden voor elk bedrijf kan, zPstig 
dagen per jaar, d ~ duur dtr onafgebroken 
nachtr1;st verminderd worden tot tien uren. 

5. foder der verdragsluitende Staten draagt 
zorg de noodige administratieve maatregelen 
te treffen om op zijn grondgebied de nauwge
zette uitvoering der bepalingen van dit verdrag 
te verzekeren. 

De Regeeringen deelen elkander langs diplo
matieken weg de wetten en reglementen mede, 
die op het gebied van dit verdrag in hunne 
landen van kracht zijn of zullen zijn, alsmede 
de op gezette tijden verschijnende verslagen 
nopens de toepassing dier wetten en regle
menten. 

6. De bepalingen van dit verdrag zijn op 
eene kolonie, bezitting of protectoraat slechts 
van toepassing wanneer eene daartoe strek
kende mededeeling in naam daarvan àan den 
Zwitserschen Bondsraad is gedaan door ·de 
Regeering van het moederland. 
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Deze kan bij de mededeeling van het ~ 
t reden een er kolonie, bezitting of protectoraat 
verklaren, dat het verdrag niet van toepassing 
is op zoodanige inlandsche bedrijfstakken, 
waarover het onmogelijk zoude zijn toezicht 
uit te oefenen. 

7. In de Staten buiten Europa alsmede in de 
koloniën, bezittingen of protect oraten, kan, 
wanneer het klimaa t of de levenswijze der in
landsche bevolkingen zulks eischen. de duur 
der onafgebroken nacht rust korter zijn dan 
de minima door dit verdrag vastgesteld, onder 
voorwaarde, dat tegen die verkorting opwegen
de rusttijden overdag worden gegeven. 

8. Dit verdrag zal worden bekracht igd en 
de akten van bekrachtiging zullen uiterlijk 
31 December 1908 bij den Zwitserschen Bonds
raad worden nedergelegd. 

Van deze nederlegging zal een proces-verbaal 
worden opgemaakt, waarvan een voor eens
luidend verklaarde afdruk langs diplomatieken 
weg aan ieder der verdragsluitende Staten zal 
worden t oegezonden. 

Dit verdrag zal in werking . treden 2 ja ren 
nà de sluiting van het proces-verbaal van 
nederlegging. 

De termijn van inwerkingtreding wordt van 
2 op 10 jaren gebracht : 

1 °. voor de fabrieken van ruwe beetwortel
suiker; 

2°. voor de wolkammerij en wolspinnerij ; 
3°. voor de bovengrondsche werken van 

mijnontginningen, wanneer deze werken jaar
lijks gedurende minstens 4 maanden onder 
invloed der weersgesteldheid gestaakt worden. 

9 . Stat en, die dit verdrag niet geteekend 
hebben, kunnen toetreden bij akte gericht aan 
den Zwitserschen Bondsraad, die daarvan aan 
ieder der overige verdragsluitende Staten 
mededeeling doet. 

10. De termijnen in a rt . 8 gesteld voor de 
inwerkingtreding van dit verdrag beginnen 
voor de niet onderteekenende Staten. alsmede 
voor de koloniën, bezittingen of protectoraten. 
te loopen van het tijdstip hunner toetreding af, 

11. Dit verdrag kan door de onderteekenende 
Staten, of door de Staten, koloniën, bezittingen 
of protectoraten, die later mochten toetreden, 
niet worden opgezegd voor a floop van een 
termijn van twaalf jaren, te rekenen van de 
sluiting van het proces-verbaal van neder
legging der akten van bekrachtiging. 

Daarna kan het van jaar tot jaar worden 
opgezegd. 

De opzegging heeft eerst gevolg een jaar 
nadat zjj aan den Zwitserschen Bondsrnad 
schriftelijk is toegezonden door de belang-

hebbende R egeering, of, ,'vanneer het eene 
kolonie, bezitting of protectoraat betreft, door 
de R egeering van het moederland ; de Zwit
sersche Bondsraad deelt haar onmiddellijk 
mede aan de R egeering van elke der overige 
verdragsluitende Staten. 

De opzeggmg heeft slechts gevolg ten aan
zien van den Staat, de kolonie, de bezitting of 
het protectoraat in naa m waarvan zij is toe
gezonden. 

Ten blijke waarvan de gevolmachtigden dit 
verdrag hebben geteekend. 

Gedaan te Bern, 26 September 1906, in 
enkelvoudig exemplaar, dat bewaard zal bhjven 
in de archieven van den Zwitserschen Bond en 
waarvan een voor eensluidend verklaarde af
druk langs diplomatieken weg aan ieder der 
verdragsluitende Staten zal worden toege
zonden. 

(geteekend) : 
Voor Duitschland: VON BüLow. 

ÜASPAR. 
FRICK. 
ECKARD'J\ 

Voor Oostenrijk en voor Hongarije : 

Voor Oostenrijk: 
Voor Hongarije : 
Voor België : 

Baron H EIDLER-EGEREGG, 
gezant van Oostenrijk 
H ongarije te Bern. 

MüLLER. 
NICOLAAS GERST\;:R, 
M. MIOHOTTE DE WELLE. 
J. DuBOIS. 

Voor Denemarken: H. VEDEL. 
Onder voorbehoud der verklaring, in de vol

tallige vergadering der Conferentie van 26 Sep
tember 1906 afgelegd met betrekking tot ar
tikel 8. 

Voor S'[)<1nje: BERNARD O ALMEIDA Y 

H ERREROS. 
Voor Frankrijk : RÉVOIL. 

ARTHUR F0NTAINE. 
Voor Groot- Britannië: 

Voor I talië : 

Voor Luxemburg : 
Voor Nederland : 

Voor Portugal: 
Voor Zweden: 
Voor Zwitserland : 

H ERBERT SAMUEL. 
MALCOLM DELEVINGNE. 
R. MAGLIANO. 
G. M0NTEMAR'l'INI. 
H. NEUMAN. 
R ECHTEREN. 
L. H . W. REGOUT. 
ALBERTO D'OLIVEIRA. 
ALFR. LAGERHEIM. 
El\11LE FREY. 
F. K A UFMA NN. 
A. LAC!IENAL. 
SCJIOBINGER. 
H. CHERRER. 
Jmrn SYz. 
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Tot het op 26 September 1906 te Bern ge
sloten verdrag nopens het verbod van nacht
arbeid van vrouwen, die in de nijverheid werk
zaam zijn, zijn de volgende Sta.ten toegetreden. 
De daarbij vermelde data zijn die van de ken
nisgeving der toetreding. 

GROOT-BRITANNIË, voor Gibraltar, de Goud
kU,st, Noord-Nigerië, Uganda, Ceylon, Nieuw
Zeeland, de Fidji-eilanden, de Eilanden onder 
den Wind en Trinidad, 21 Februari 1908; 

FRANKRIJK, voor Algiers, 28 Maart 1909 ; 
voor Tunis, 15 Januari 1910; 

ITALIË, 29 December 1909 ; 
ZWEDEN, 14 Januari 1910. 
Bij gemeen overleg is tusschen de betrokken 

Mogendheden overeengekomen, dat het in 
artikel 8, lid 3, bedoeld proces-verbaal van 
nederlegging eerst op den 14den Januari 1910 
als gesloten zoude worden beschouwd en dat 
dienovereenkomstig de termijnen, voorzien bij 
artikel 8, lid 3 en 4, en bij artikel 11, lid 1, van 
dien dag af zouden worden berekend. 

Tevens is overeengekomen dat ten aanzien 
van de Staten, koloniën, bezittingen en protec
toraten, die vóór of op den 14den Januari 1910 
tot het verdrag zijn toegetreden, de in artikel 10 
bedoelde termijnen eveneens van af dien datum 
zouden worden berekend. 

Het verdrag treedt mitsdien in werking op 
14 Januari 1912 voor de Staten, die hetzelve 
hebben bekrachtigd, voor Italië, Zweden, en 
voor de bovenvermelde koloniën, bezittingen 
en protectoraten, met uitzondering van Tunis, 
voor welke laatste kolonie het op 15 Januari 
1912 in werking treedt. 

18 December 1911. BESLUIT, houdende bepa
ling van het tijdstip, waarop de wet van 
14 Juli 1910 (Staatsblad no. 204), tot aan
vull ing van de wet van 4 December 1872 
(Staatsblad n•. 134), tot voorziening tegen 
besmettelijke ziekten, in werking treedt. 
s. 363. 

B epaald op 1 April 1912. 

20 December 1911. BESLUIT, tot uitvoering 
van de artikelen 5b en 5c der wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), tot 
voorziening tegen besmettelijke ziekten. 
s. 364. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op do voordracht van Onzen Minfater van 
Binnenlandsche Zaken van 6 October 1911, 
n°. 5948, afdeeling Volksgezondheid en Arm
wezen; 

Gelet op de artikelen 5 b en 5 c der wet van 

4 December 1872 (Stao.tsblad n°. 134), tot voor
ziening tegen besmettelijke ziekten, welke ar
tikelen zijn ingelascht bij de wet van 14 Juli 
1910 (Staatsblad n°. 204) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 November 1911, n°. 25); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken van 18 De
cember 1911, n°. 8727, afdeeling Volksgezond
heid en Armwezen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het navolgende vast te stellen : 
1\.rt. 1. De verzoeken om eene der bijdragen, 

bedoeld in art. 5 b der wet van 4 December 1872 
(Staatsblad n°. 134), worden door het bestuur 
der gemeente gericht tot Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken. 

Deze beslist en stelt het bedrag der bijdrage 
vast, na den inspecteur, belast met het toezicht 
op de handhaving van de wettelijke bepalingen 
betreffende besmettelij ke ziekten, te hebben 
gehoord. 

2. Bij eene aanvrage om toekenning van 
eene Rijksbijdrage in de kosten van oprichting 
of van uitbreiding van een gemeentelijken ont
smettingsdienst, als bedoeld in art. 5 b, sub 1 °, 
der wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 
134), worden overgelegd : 

a. een uitgewerkt plan der voor den dienst 
te bestemmen terreinen en op te richten of te 
bezigen gebouwen, met nauwkeurige en volle
dige begrooting ; 

b. eene uitgewerkte opgave met duidelijke 
omschrijving van de aan te schaffen toestellen 
en verdere hulpmiddelen, met nauwkeurige 
en volledige begrooting ; 

c. eene volledige opgave van het aan to 
stellen personeel en van de hieraan toe te ken -
nen salarissen ; 

d. eene raming van de bedrijfskosten voor 
het eerstvolgend dienstjaar ; en 

e. verder alle bescheiden, die voor eene juiste 
beoordeeling van het plan wenschelijk zijn. 

Zoodra Onzen voornoemden Minister zal zijn 
gebleken, dat de ontworpen dienst, zonder te 
kostbaar te zijn, voldoet aan den eisch, dat 
daarmede eene deugdelijke en betrouwbare 
vernietiging van smetstoffen verkregen zal 
kunnen worden, deelt deze aan het gemeente
bestuur mede, dat aanspraak gemaakt kan 
worden op toekenning van eene Rijksbijdrage. 

Het gemeentebestuur doet daarop Onzen 
Minister zoo spoedig mogelijk weten, of het 
plan ten uitvoer zal worden gelegd. 

Zoodra het plan is uitgevoerd en het juiste 
bedrag der daarop gevallen kosten bekend is, 
zendt het gemeentebestuur Onzen Minister op-
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gave van die kosten, onder overlegging van 
alle stukken, welke ter richtige beoordeeling 
van de juistheid van de opgave noodig zijn. 

Indien de aanvrage betrekking heeft op eene 
uitbreiding van den ontsmettingsdienst, voegt 
het gemeentebestuur bij zijne aanvrage tevens 
een overzicht van den bestaanden ontsmettings
dienst en van de daardoor in het laatstverloo
pen dienstjaar verrichte werkzaamheden, be
nevens eene uiteenzetting van de wenschel..ijk
heid of noodzakelijkheid van de voorgenomen 
uitbreiding. 

3. De aanvrage om toekenning van eene 
Rijksbijdrage in de uitgaven voor de reiniging 
en de ontsmetting, als bedoeld in art. 5 b, 
sub 2°, der wet van 4 December 1872 (Staats
blad n°. 134), wordt vóór den lsten Maart van 
het jaar volgende op dat, waarop de aanvrage 
betrekking heeft, ingediend. 

Bij die aanvrage worden overgelegd : 
a. eene volledige en uitgewerkte opgave van 

alle voor den ontsmettingsdienst in het laatst
verloopen dienstjaar gedane uitgaven, met 
uitzondering evenwel van die voor een der 
doeleinden, genoemd in art. 5 b, sub 1°, 3° 
en 4°, der wet van 4 December 1872 (Staatsblad 
n°. 134); 

b. eene volledige en uitgewerkte opgave van 
alle in het laatst verloopen dienstjaar ter zakP 
van den ontsmettingsdienst genoten bateu, 
daaronder begrepen de bijdragen, bedoeld in 
art. 5a der wet van 4 December 1872 (Staatsblad 
n°. 134), de vergoedingen van andere gemeen
tebesturen wegens verrichte reinigingen en ont
smettingen, benevens de ontvangsten voor 
buiten dienst gestelde goederen, behoorende 
tot den ontsmettingsdienst; 

c. een door den leider van den ontsmettings
dienst voor "gezien" geteekende verzamelstaat, 
waarin voor elke ziekte afzonderlijk, ook voor 
die welke niet in de wet van 4 December 1872 
(Staatsblad n°. 134) zijn genoemd, wordt op
gegeven het totaal aantal reinigingen en ont
smettingen door den dienst in het laatstver
loopen dienstjaar verricht met bijvoeging van 
den aard en de bijzonderheden van die reini
gingen en ontsmettingen (woning-reiniging of 
ontsmetting, goederen-oven-ontsmetting, kos
teloos of tegen betaling enz.), benevens een 
verslag van den staat van den ontsmettings
dienst en· van de daartoe behoorende gebouwen 
en goederen ; en 

d. eene opgave van het gemeentebestuur van 
dat deel der gemaakte kosten voor den geheelen 
dienst, hetwelk, naar zijn oordeel, voor reini
gingen en ontsmettingen bij in de wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n°. 134) genoemde 

ziekten is uitgegeven en dus voor subsidiëering 
van Rijkswege in aanmerking komt. 

Indien het gemeentebestuur de reimgmgen 
en ontsmettingen doet verrichten hetzij door 
den ontsmettingsdienst van eene andere ge
meente, hetzij door eene vereeniging, die zich 
de uitvoering van die bewerkingen ten doel 
stelt, behoeft slechts opgave te worden ver
strekt van de ter zake van de reinigingen en 
ontsmettingen gedane uitgaven en genoten 
baten. 

De Rijksbijdrage, in dit artikel bedoeld, 
wordt niet toegekend, indien de inrichting van 
den ontsmettingsdienst niet door Onzen Mi
nister is goedgekeurd. 

4. Aan de toekenning van de Rijksbijdragen, 
bedoeld in de artt. 2 en 3 van dit besluit, zijn 
de volgende voorwaarden verbonden. 

1. Aan de door Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken aan te wijzen ambtenaren van 
het Staatstoezicht op de Volksgezondheid 
wordt ten allen tijde vrije toegang verleend 
tot de terreinen en gebouwen van den ont
smettingsdienst. 

2. De deskundige leider is gehouden Onzen 
Minister, benevens den door deze aan te wijzen 
ambtenaren van het Staatstoezicht op de Volks
gezondheid, desgevraagd alle verlangde in
lichtingen, den dienst betreffende - desge
wenscht ook sch1iftelijk - te verschaffen. 

3. Het gemeenteuestuur is gehouden de ge
bouwen en goederen tot den ontsmettingsdienst 
behoorende, behoorlijk te onderhouden en zorg 
te dragen, dat de dienst naar behooren blijft 
werken. 

4. Het gemeentebestuur is gehouden, op 
door Onzen :Minister goed te keuren voor
waarden, de reinigingen en ontsmettingen, 
bij ziekten genoemd in de wet van 4 Decembtr 
1872 (Staatsblad n°. 134), ook in de door den 
Minister, het gemeentebestuur gehoord, aan 
te wijzen, naburige gemeenten te doen VP.r
richten, indien en voor zooverre de besturen 
dier gemeenten dat verlangen. 

5. Bij eene aanvrage om toekenning van eenti 
Rijksbijdrage in de uitgaven voor de opleiding 
tot ontsmetter, als bedoeld in art. 5b, sub 3°, 
der wet van 4 December 1872 (Staatsblui 
no. 134), worden opgegeven het aantal per
sonen, dat tot ontsmetter zal worden opgeleid 
en de wijze en duur van de opleiding. 

Zoodra Onzen Minister zal zijn gebleken, dat 
het aantal tot ontsmetter op te leiden personen 
voor den dienst, waarbij deze personen werk
zaam zullen zijn, niet te groot is, en dat de 
opleiding als voldoende kan worden beschouwd, 
deelt deze aan het gemeentebestuur mede, d!it 
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aanspraak kan worden gomaakt op de toe
kenning van eene Rijksbijdrage voor de op
leiding van het door den Minister te noe1mm 
aantal ontsmetters. 

De opleiding tot ontsmetter moet voltooi.tl 
zijn uiterlijk binnen 3 maanden na de dagt,c-3-
kening van de besliesing van den Mimster. 
Bij de opleiding wordt het maken van alle 
onnoodige kosten vermeden. 

Zoodra de opleidi 1 g voltooid is en het juiste 
bedrag der daaro~ gevallen kosten bekenc! ia, 
zendt het gemeentebestuur Onzen Ministen op
gave van die kosten onder overlegging van alle 
stukken, welke ter richtigo beoordeeling van 
de juistheid van de opgave noodig zijn. 

De in dit artikel bedoelde Rijksbijdrage 
wordt niet uitgekeerd, indien de inrichting van 
den ontsmettingsdienst niet door den Minister 
is goedgekeurd. 

6. De aanvrage om toekenning van eene 
Rijksbijdrage in de uitgaven voor deskundige 
leiding van den ontsmettingsdienst, als be
doeld in art. 5b, sub 4°, der wet van 4 December 
1872 (Staatsblad n°. 134), wordt vóór den lsten 
Maart van het jaar volgende op dat, waarop 
de aanvrage betrekking heeft, ingediend. 

Bij de aanvrage, waarin opgave wordt ge
daan van het juiste bedrag der uitgaven voor 
de deskundige leiding in het laatstverloopen 
dienstjaar, worden alle stukken gevoegd, welke 
voor de richtige beoordeeling van de juistheid 
van die opgave noodig zijn. 

De in dit artikel bedoelde Rijksbijdrage 
over eenig dienstjaar wordt niet uitgekeerd, 
indien de inrichting van den ontsmettingsdienst 
niet door Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken is goedgekeurd. 

7. Het staat den gemeentebesturen vrij de 
ontsmettingsdiensten, waarvoor de Rijksbij
dragen, bedoeld in de artt. 2, 3, 5 en 6 van 
dit besluit zijn of worden genoten, ook reini
gingen en ontsmettingen bij niet in de wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n°. 134) genoemde 
ziekten te doen verrichten. 

8. Het bestuur van de vereeniging, die voor 
toekenning van eene Rijksbijdrage voor een 
der doeleinden, genoemd in art. 5c der wet 
van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), in 
aanmerking wenscht te komen, zendt zijne 
aanvrage daartoe aan Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken. 

Op die aanvrage zijn van toepassing de artt. 1, 
2, 5 en 6 van dit besluit, behoudens dat de ver
plichtingen, die bij een dezer artikelen aan het 
gemeentebestuur worden opgelegd, rusten op 
het bestuur der vereeniging. 

Het staat het bestuur der vereeniging vrij 

ook reinigingen en ontsmettingen bij niet in 
de wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134) 
genoemde ziekten te doen verrichten. 

Aan de toekenning van de Rijksbijdragen, 
bedoelde in het lste lid, zijn de voorwaarden 
verbonden, genoemd in art. 4, 2de lid, sub 1, 
2 en 3, van dit besluit, behoudens dat de ver
plichtingen, die daarbij aan het gemeente
bestuur worden opgelegd, rusten op het be
stuur der vereeniging. 

Daarenboven is do vereeniging gehouden 
alle reinigingen en ontsmettingen bij ziekten, 
!!enoemd in de wet van 4 December 1872 
(Staatsblad no. 134 ), te doen verrichten in alle 
binnen den arbeidskring der vereeniging ge
legen, door Onzen Mimster aan te wijzen ge
meenten, indien en voorzooverre de besturen 
dier gemeenten dat verlangen, met uitzondering 
evenwel van de gemeenten, die zelve over een 
ontsmettingsdienst beschikken ; eene overeen
komst met het bestuur van eene andere ver
eeniging hebben gesloten ter uitvoering van 
de noodige reinigingen en ontsmettingen, of 
deze door eene andere gemeente doen verrichten. 

Voorts is het bestuur der vereeniging gehou
den jaarlijks vóór den lsten Maart aan Onzen 
Minister een verslag van den staat van den 
ontsmettingsdienst en van de daartoe behoo
rende gebouwen en goederen, benevens van de 
gedurende het afgeloopen dienstjaar door den 
dienst verrichte werkzaamheden te zenden. 

9. De Rijksbijdragen, bedoeld in art. 8 van 
dit besluit, kunnen slechts aan vereeuigingen, 
die rechtspersoonlijkheid bezitten, verleend 
worden. 

10. Het door eene vereeniging vastgestelde 
tarief voor vergoeding wegens bewezen diensten 
ter zake van reinigingen en ontsmettingen bij 
ziekten, genoemd in de wet van 4 December 
1872 (Staatsblad n°. 134), behoeft de goedkeu
ring van Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrüt zal worden gezonden aan den 
Raad van State en aan de Algemeene Reken
kamer. 

's Gravenhage, den 20sten December 1911. 

(.get.) WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) fl~:1<:MSKIIRK. 

Uitgeg. 31 Dec. 1911.) 
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20 December 19 11. BES LUIT, tot intrekking 
van het bijzonder rech t voor uit Denemar. 
ken herkomstige suiker. S. 365. 

WrJ WlLHELllilNA, ENZ . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
.Financiën van 18 December 1911, n°. 68, 
Accijnzen ; 

Gelet op artikel 4 der overeenkomst betref
fende de suikerbelasting, goedgekeurd bij de 
wet van 12 J anuari 1903 (Staatsblad n°. 18); 

Gezien de nadere mededeeling van de Bel
gische Regeering volgens welke Denemarken 
geene premiën op de productie of den uitvoer 
van suiker meer verleent ; 

Gezien artikel XVI der wet van 24 J uli J 903 
(Staatsblad n°. 248) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
t e bepalen : 
Art. 1. Ons besluit van 16 J anuari 1909 

(Staatsblad n°. 11 ) wordt ingetrokken voor 
zooveel daarbij werd vastgesteld het bijzonder 
invoerrecht bij invoer hier te lande va,n uit 
Denemarken herkomstige suiker te heffen en in 
dat besluit vervallen derhalve de woorden : 

,,Denemarken : 
r uwe suiker . . . . f 0,84 
geraffineerde suiker . . . . . . ,, 1,68" . 

2. Dit besluit t reedt terstond in werking. 
Onze '.linister van Financiën is belast met 

de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad en de Staatscourant zal worden geplaatst. 

' s Gravenhage, den 20sten December 1911. 
(qe t .) WILHELM I NA. 

De Minister van Financiën , 
(qet. ) KOLK MAN. 

(Uitgeg. 23 Dec. 1911.) 

:.!O December 1911. B ESLUIT, tot toekenning 
van pensioen aan M . of A. M. L EJEUNE, 

eervol ontslagen leeraar aan de burger
avondsch ool te Tilburg. S. 366. 

WIJ WILHELMIN A, ENZ. 

Beschikkende op de aan vrage om pensioen 
van M . of A . M. L EJEUNE, eervol ontslagen 
leeraar aan de burgeravondschool te Tilburg ; 

Gezien het advies van den P ensioenraad 
voor burgerlijke ambtentt ren van 17 Decem
ber 1910, n°. 25; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van bestuur , geboord , advies van 
28 ,) uni 1911, n°. 109 B ; 

Gezien de Burgerlijke P ensioenwet en art. 32 
der wet lot regeling van het middelbaar onder
wijs, ook zooals dat a rtikel luidde vóór de 
inwerkingtred ing van de wet van 5 Juni 1905 
(Staatsblad n°. 154). 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
F in anciën van 15 December 1911, Afdeeling 
P ensioenen, n°. 34 ; 

Over wegende, dat de P ensioenraad voor bur
gerlijke ambtenaren in zijn bovenvermeld ad
vies Ons in overweging heeft gegeven op de 
aanvrage afwijzend te beschikken op grond 
dat de belanghebbende na 1 Jan uari 1891 in 
d ienst getreden, bij besluit van den gemeente
raad van Tilburg, dd . 27 December 1909, 
0 n°. 1/ 7, met ingang van 31 D ecember 1909 
eervol is ontslagen ; dat zijn bu rgerlijke dienst
tijd van :.! jaren en 3 maanden , vereenigd met 
den over igen, volgens art. 9bis der .Burg11rlijke 
P ensioenwet in aanmerking komenden tijde
lijken dienst van 1 Octobe r 1899 tot en met 
30 September 1903, een tijdvak u itmaakt van 
6 jaren en 3 maanden ; 

dat hij , geboren 28 :N ovember 187ö, op het 
tijdstip van zijn 011tslag den ouderdom v,rn 
slechts 33 jaren bad bereikt ; 

dat zijn ontslag een gevolg is van de ophef
fing zijner betrekking en hem geen wachtgeld 
wordt toegelegd ; 

dat de aanvrage om pensioen is iugediend 
binnen één jaar 11a bot ontslag ; 

dat de belanghebbende, behalve de reeds 
hierboven vermelde t ijdelijke diensten, als 
tijdelijk leeraar aan de bu rgeravondschool te 
Tilburg, van 1 October 1898 tot 31 Maart 1899 
en van 1 October 1904 tot en met 30 Septem 
ber 1905 en voorts gedurende de " schooljaren " 
1903/1904, 1905/06 eu 1906/07 diensten heeft 
bewezen en dat hij als zoodanig telkenmale 
voor den duur van een schooljaar, is aange
steld; 

dat artikel 4 van het Reglement voor de 
bovengenoemde onde rwijsinrichting, vastge
steld bij besluit van den Raad der gemeente 
Tilburg van 8 Mei 1889, dat destijds van kracht 
was, den d uur van den cursus (van het school
jaar) vaststelde op het tijdvak van den eersten 
Maandag in October tot den ! sten April d .a .v. ; 

dat derhalve de evenbedoelde tijdelijke 
diensten noch gedurende twee achter volgende 
jaren zijn bewezen, noch onmiddellijk door 
eene vaste aan stelling zijn gevolgd ; 

dat nu wel is waar het gemeentebestuur 
van Tilburg, door in de verordening op de 
burgeravondschool aldaa r, vastgesteld bij ge
meenteraadsbesluit d .d . 21 Januari 1910, den 
duur van den cursus op drie jaren te bepalen, 
de voor de tijdelijk aangestelde leeraren aan 
het Reglement van 1889 verbonden, voor hunne 
pensioensaanspraken nadeelige en vermoedelijk 
niet gewilde gevolgen heeft opgeheven, maar 
dat zulks niet kan leiden tot de gevolgt rek-
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king, dat het de uitdrukkelijke bedoeling zou ' 
zijn geweest het tijdelijk dienstverband van 
1 October 1898 tot 1 October 1907 te continu
eeren, omdat ieder positief gegeven te dien 
aanzien ontbreekt ; 

dat integendeel de aan de tijdelijke betrekking 
verbonden wedde slechts is uitbetaald gedu
rende de maanden, waarin de cursus was ge
opend en niet over het volle jaar ; 

dat de belanghebbende geen diensttijd van 
tien jaren kan aanwijzen en dus aan het be
paalde bij artikel 3, d, der Burgerlijke Pensi
oenwet, geen annspraak op pensioen kan ont
leenen; 

Overwegende, dat, nadat dit advies aan be
langhebbende in afschrift was toegezonden, 
hij het verlangen heeft te kennen gegeven, dat 
daarover het gevoelen zou worden ingewonnen 
van de Afdeeling van den Raad van State voor 
de geschillen van bestuur; 

Overwegende, dat reclamant onder de wer
king van het Reglement voor de burgeravond
school te Tilbw·,q van 8 Mei 1889 als tijdelijk 
leeraar aan die school werkzaam is geweest; 

dat volgens dat reglement de cursus aan die 
school liep van den eersten Maandag in Octo
ber tot den lsten April d.a.v.; 

dat uit de door reclamant bij den Raad van 
State ingediende memorie met bijlagen blijkt., 
dat zij die onder de werking van dat reglement, 
met ingang van 1 October, voor een "school
jaar", tot leeraar aan die school werden aan
gesteld, ook na afloop van den cursus als leeraar 
werlrnaam waren en o.a. geregeld in de maan
den April, Mei, Augustus en Septem!Jer en bij 
uitzondering ook in de tusschenliggende maan
den, te zamen met de vaste leeraren, met den 
directeur vergaderden tot het houden van be
sprekingen over de resultuten van het onder
wijs in den afgeloopen cursus en over het op
maken van het programma van onderwijs, voor 
den _met October te openen nieuwen cursus; 

dat die met ingang van 1 October voor een 
schooljaar aangestelde leeraren alzoo geacht 
moeten worden van l October . tot en met 30 
September als leeraren in dienstbetrekking te 
hebben gestaan tot de gemeente; 

dat eene gevolgtrekking in tegengestelden 
zin niet is te maken uit de omstandigheid, dat 
aan deze tijdelijke lceraren het salaris enkel 
in de cursusmaanden werd uitbetaald, aange
zien· ook voor de vaste leeraren de tractements
betaling op denzelfden voet . plaats had; 

dat reclamant bijgevolg geacht moet worden 
gedurende 8 achtereenvolgende jaren - van 
l October 1899 tot 1 October 1907 - als tij
delijk leeraar tP. hebben gediend; 

l 91]. 

dat hij , bij raadsbesluit van 5 November 1898, 
tot leeraar werd benoemd "voor het tijdvak 
van 1 October 1898 tot 31 Maart 1899", alzoo 
alleen voor den duur van den cursus 1898/1899 
en -dat bij dus 1 April 1899 ophield tijdelijk 
leeraar te zijn ; 

dat dit tijdvak van 6 maanden, aangezien 
het niet onmiddellijk aanslnit aan zijn volgen
den tijdelijken diensttijd, als van te korten 
dunr, niet," krachtene artikel 9bis der Burger
lijke Pensioenwet, l:>ij de regeling van zijn pen
sioen als diensttijd in aanmerking kan komen ; 

dat hem derhalve pensioen is te verleenen 
over een diensttijd van 10 jaren en drie maan
den, tot een bedrag van f 103, welk pensioen, 
aangezien zijne wedde, blijkens verklaring van 
Burgemeester en Wethouders van Tilbttrg, tot 
en met 31 December 1909 is uitbetaald, op 
grond van artikel 20 der Burgerlijke Pensioen
wet moet ingaan met 1 J annari 1910; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Aan M. of A. M. LEJEUNE, eervol ontslagen 

leeraar aan de burgeravondscbool te Tilburg, 
op grond van artikel 32 der wet tot regeling 
van het Middelbaar Onderwijs, ook zooals dit 
artikel luidde vóór de inwerkingtreding van 
de wet van 5 Juni 1905 (Staatsblad n°, 154) 
en van de artikelen 3d, 6, 9a, 9bis en 20 der 
Bnrgerlijke P ens ioenwet, met ingang van 1 Ja
nuari 1910 een jaarlijksch pensioen te verleenen 
van f 103. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad en tegelijk met het rapport van dien Mi
nister in rl.e Staatscourant zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State (Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestnur), aan de Algemeene Reken
kamer, aan den Pensioenraad voor burgerlijke 
ambtenaren en aan den Directeur van het We
duwen- en Weezenfonds voor burgerlijke amb
tenaren. 

's Gravenhage, den 20sten December 191:l. 
(get.) W I L H EL M I N A. 

De Minister van Financiën, 
(get. ) KOLKMAN. 

( Ui tgsg. 18 Jan. 1912.) 

20 December 1911. BESLUIT, nopens het be
roep, ingesteld door Jbr. L. W. VAN DER 

GoBS te Utrecht, Directenr van "de Twee 
Vereenigden", onderlinge Maatschappij 
tot Verzekering van paarden en stieren, 
in zake personeele belasting. S . 367. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
;l;l 
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Jhr. L. W. VAN DER GOES te Utrecht, Directeur 
van "de Twee Vereenigden", onderlinge Maat
schappij tot verzekering van pa-arden en stie
ren, tegen de uitspraak van den Directeur der 
directe belastingen, invoerrechten en accijnzen 
te Groningen dd. 19 Augustus 1911, n°. 1325, 
op zijne aangifte tot het bekomen van ontheffing 
van personeele belasting over 1911, wegens 
het verlaten van een perceel te Leeiiwarden 
door voormelde Maatschappij ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 1 No
vember 1911, n°. 284; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 15 December 1911, n°. 28, af
deeling Directe Belastingen ; 

Overwegende dat, nadat de ontheffing was 
aangevraagd op grond dat het kantoor van 
bovengemelde Maatschappij den 5den Mei 1911 
van de Baljeestraat W 15 te L eeuwarden werd 
verplaatst naar Utrecht, Stationsplein n°. 11 , 
de Directeur de gevraagde vergunning heeft 
geweigerd, uit overweging, dat de aangeslagene 
binnen 6 weken na de ontruiming van het 
perceel te Leeuwarden een ander perceel te 
Utrecht heeft in gebruik genomen; 

dat van de uitspraak des Directeurs Jhr. 
L. W. VAN DER GOES bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende, dat hij meent alle recht 
te hebben op ontheffing, aangezien het kantoor 
uit een ongemeubileerd gehuurd huis naar ge
meubileerde kamers is verplaatst; 

Overwegende, dat het perceel te Leeuwarden, 
waarvoor de bovengemelde Maatschappij in de 
personeele belasting over het jaar 1911 is aan
geslagen, door haar in Mei van dat jaar is ver
laten, zonder dat daarin eenige roerende goe
deren zijn achtergelaten ; 

dat de Maatschappij binnen 6 weken daarna 
te Utrecht een gedeelte van een gebouw met in
begrip van daarin aanwezige meubelen heeft 
gehuurd en dit in gebruik heeft genomen als 
kantoor; 

dat de verhuurder van bedoelde kantoorlo
kalen niet kan worden beschouwd a ls hoofd
bewoner van het gebouw, waarvan die lokalen 
deel uitmaken, daar het woord hoofdbewoner 
een tweeden bewoner onderstelt en de Maat
schappij niet als zoodanig valt aan te merken; 

dat mitsdien in het onderhavige geval ar
tikel 33, § l, der wet tot regeling van de perso
neele belasting niet toepasselijk is, maar dat 
voormelde lokalen, welke in den zin der wet een 
afzonderlijk perceel vormen, geacht moeten 
worden in gebruik te zijn bij de faatschappij ; 

dat derhalve de Maatschappij geen aanspraak 
heeft op ontheffing naar artikel 63, § 1, der wet; 

Gezien de wet van 16 April 1896 (Staatsblad 
n°. 72) tot regeling van de personeele belasting; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Met handhaving van de bestreden uitspraak 

het daartegen ingesteld beroep ongegrond te 
verklaren. 

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 van 
State, Afdeeling voor de Geschillen van Be
stuur. 

' s Gravenhage, den 20sten December 1911. 
(get. ) W I L H J<l L M I N A. 

De Minister van F inanciën, 
(get.) KoLKMAN. 

(Uitgeg. 6 Jan . 1912.) 

20 December 1911. BESL UCT, betreffende de 
aanwijzing der kringen van d~ commissiën 
van aanslag voor de belasting op bedrijfs
en andere inkomsten en van bare stand
plaatsen. S. 368. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 15 November 1911, n•. 110 
(Directe .Belastingen) ; 

Gelet op artikel 19, par. 2, der wei van 2 
October 1893 (Staatsblad n°. 149) ; 

H erzien het Koninklijk besluit van 28 Oc
tober 1893 (Staa tsblad n°. 157), laatstelijk ge
wijzigd en aangevuld bij Ons besluit van 22 
Mei 1911 (Staatsblad n°. 133) ; 

Den Raad van State geboord (Ad vies van 
28 November 1911, n°. 18); 

Gelet op het nader rapport . van Onzen 
voornoemden Minister van 16 D ecember 1911, 
no. 36 (Directe Belastingen); 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1 . De staat, beboorende bij het Konink
lijk besluit van 28 October 1893 (Staatsblad 
n°. 167), laatstelijk gewijzigd en aangevuld 
bij ons besluit van 22 Mei 1911 (Staatsblad 
n•. 133), wordt nader gewijzigd in dier voege, 
C1at tot de commissie te Nijme_qen behooren 
de gemeenten : 

Millingen, Ubbergen, Groesbeek, Heumen, 
Wijchen, Balgoij, Bergha,·en, Batenburg en 
Overasselt; 

en tot die te D,·uten de gemeenten: 
Druten, Horssen, Beunin_qen, Ewijk, l-Vamel, 

Dreumel, Heerewaarden en Appelter». 
2 . Dit besluit treedt in werking op den 

tweeden dag na dien der dagteekening van 
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het Staatsblad en van de Staatscourant, waarin . '21 Derember Hlll. BESLUIT, houdende WJJZJ· 

het is geplaatst. ging van het bij Koninklijk besluit van 
Onze voornoemde Minister is belast met de 2 April 1!108 (Staatsblad n•. 106) vastgestelde 

uitvoering van dit besluit, hetwelk gelijktijdig "Reglement op het geneeskundig onder-
in het Staatsblad en i11 de Staatscourant zal zoek voor den kolonialen militairen dienst." 
worden geplaatst en waarvan afscb rift zal S. 370. 
worden gezonden aan den Raad van State WIJ WILHELMINA, ENZ. 
en aan de Algemeene Rekenkamer. Op de gemeenschappelijke voordracht van 
. 's Gravenhage, den 20sten December 1911. Onze Ministers van Koloniën en van Oorlog, 

(get.) W I L H E L M 1 ~ A. van 30 Augustus 1911, afdeeling C, lste Bu-
De Minister van Financiën, reau, n•. 61, en van 7 September 1911, lIIde 

(get.) KOLKMAN. afdeeling, n°. 166 ; 
(Uit_qeg. 6 Jan. 1912.) Gezien Ons besluit van 2 April HI08 (Staats· 

21 December 1911. BESLUfi', houdende vast
stelling van het recht, te heffen van sui
ker, herkomstig uit Span,je. 369. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 19 December 1911, n°. 73, 
Accijnzen; 

Gelet op artikel 4 der overeenkomst be
treffende de suikerbelasting, goedgekeurd bij 
de wet Yan 12 Januari 1903 (Staatsblad no. 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 overeenkomst, van suikers af
komstig uit Spanje moet worden geheven ; 

Gezien art. XVI der wet van 24 Juli 1903 
(Staatsblad n•. 248); 

Herzien Ons besluit van 16 Januari 1909 
(Staatsblad n•. 11); 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. De uit Spanje herkomstige suiker, 
is per 100 kilogram, aan het volgende bijzon
der invoerrecht onderworpen: 

ruwe suiker . . . . . f 9.48. 
geraffineerde suiker . . . . ,, 9.36. 
2 . Dit besluit treedt terstond in werking. 

A lsdan wordt ingetrokken Ons voormeld be
sluit van 16 Januari 1909 (Staatsblad n•. 11) 
voor zooveel daarbij werd vastgesteld het bij
zonder invoerrecht bij invoer hier te lande 
van u it Spanje herkomstige suiker te heffen . 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoning van dit besluit, dat in het 
Staatsblad en in de Staa fscoi;rant zal worden 
geplaatst. 

's Gravenhage, den 2lsten December 1911. 
(get.) W I L H E L MIN A. 

De M inister van Financiën, 
(get.) K oLKMAN. 

(Uitgeg. 23 Dec. 1911.) 

blad n•. 106) en het bij dat besluit vastgestelde 
"Reglement op het geneeskundig onderzoek 
voor den kolonialen militairen dienst" met 
daarbij behoorenden staat, welk besluit en 
reglement zijn gewijzigd bij Ons besluit van 
1 Februari 1911 (Staatsblad n•. 40) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 October 1911, no. 17) ; 

Gezien het nader rapport van Onze Minis
ters van Koloniën en van Oorlog, dd. 9 De
cember 1911, afdeeling C, lste Bureau , n°. 46, en 
van 18 December 1911, IIIde afdeeling, n•. 172; 

Hebben goedgevonden en verstaan te · be-
palen: 

Eenig artikel. 

De Staat, behoorende bij het bij Ons voor
noemd besluit van 2 April 1908 (Staatsblad 
n°. 106) vastgestelde en sedert bij Ons besluit 
van 1 Februari 1911 (Staatsblad n°. 40) ge
wijzigde ,.Reglement op het geneeskundig 
onderzoek voor den kolonialen militairen 
dienst", wordt gewijzigd als volgt: 

A. Kolo1n 1: 
1. In n•. 14, sub c, vervallen de woorden: 

,,personeel van den topografisch en dienst". 
2. In datz&lfde n°. wordt na het gestelde 

sub d opgenomen : 
,,e. voor het personeel van den topogra

flschen dienst een gezichtsscherpte van het 
eene oog = 1 en van het andere = ½". 

3. In het gestelde onder N .B. van dat n°. 
worden in den aanhef de woorden : ,,In de 
gevallen sub b en c", gelezen: ,,In de gevallen 
sub b, c en e" . 

4. In n°. 18 worden aan het gestelde onder 
N.B. toegevoegd de woorden: ,,en het per
soneel van den topograflschen dienst" . 

6. In n°. 19 worden in het gestelde sub 2°. 
de woorden : ,,onder b en c", vervangen door 
de ' woorden: ,,onder b, c en e" . 

6. In n°. 20 worden in het gestelde sub 2°. 
de woorden : ,,onder IJ en c", vervangen door 
de wo0rden : ,,onder b, c en e". 

7. In n°. 21 worden b het gestelde onder 
32* 
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N.B. de woorden : ,,onder b en c", vervangen 
door de woorden: ,.onder b, c en e". 

B. Kolom II: 
l. I n n• . 160, sub 3°., vervallen de woorden: 

,,personeel van den topografisch en dienst". 
2. Na het gestelde sub 3°. van dat n•. wordt 

opgenomen: 
,,4°. voor het personeel van den topogra

fischen dienst, indien de gezichtsscherpte: 
a. van een der oogen minder is dan ½, in

d ien het andere oog een gezichtsscherpte 
heeft van¾ : 

b. van Pen der oogen minder is dan 1/ 3 . 

ook als het andere oog een gezichtsscherpte 
bezit = l." 

3. In het gestelde onder N.B. van datzelfde 
n°. wordt na "en sub 3°., a, b en c", inge
voegd: ,.zoomede sub 4°., a en b". 

4. In n•. 179 worden in het gestelde onder 
N.B. tusschen het cijfer "3°.'' en het woord 
,,met" ingelascht de woorden: ,.en 4°." . 

6. In no. 186 wordt in den aanhef van het 
gestelde onder 2°. in plaats van "en 3°." ge
lezen: ,.3°. en 4°.", terwijl in het gestelde 
onder b eveneens instede van "en 3°." gelezen 
wordt: ,.3°. en 4•.". 

6. In n°. 186 wordt in het gestelde onder 
20. zoowel in den aanhef 11ls aan het eind in 
plaats van "en 3• ." gelezen : ,,3°. en 4°.". 

7. In n°. 188 wordt het gestelde onder 2°. 
gelezen als voigt': 

,.Voor militairen in kolom II, n• . 160, 
sub 1°. , a, genoemd, indien mflt aanwending 
van sferische, en voor de militairen sub 3°. 
en 4°. van dat n°. genoemd, indien met aan
wending van sferische en cylindri~che glazen, 
- van zoodanige breking, dat hun gebruik 
zonder nadeelige gevolgen op den duur kan 
worden toegestaan -, de gezichtsscherpte 
eene van de grenswaarden heeft bereikt. die 
ir. n•. 160 dezer kolom respectievelijk snb 3°. 
en 4°. zijn vastgesteld. Voor zoover de sfe
rische glazen betreft zal bovendien het be
paalde aangaande den graad van bijziendheid, 
in n°. 186 dezer kolom vermeld, in acht ge
nomen moeten worden ." 

Onze Ministers van Koloniën en van Oorlog 
zijn, ieder voor zoo,eel hem betreft, belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats· 
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 21sten December 1911. 
(get.) W IL H E L .MI N A. 

De Minister van Kolonilfn, 
(get.) DE WAAL M..A.LEFIJT. 

De Minister van Oorlng, (get.) H. COLIJN. 

(Uitgeg. 17 Jan. 1912.) 

22 December 1911. BKSLUIT, tot : 
1 •. Vaststelling van een reglement voor 

de scheepvaart te r beveilig ing van de be
weegbare spoorwegbrug in den H olland
schen IJzeren Spoorweg van Amsterdam 
naar Rotterdam over de Delfshavensche 
Schie; 

2°. W ijziging van het opschrift van het 
bij Kon inklijk besluit van 11 SAptember 
188ó (Staatsblad n•. 181), vastgestelde en 
laatstelijk bij Koninklijk besluit van 11 Sep
tember 1908 (Staatsblad n•. 297) gewijzigde 
reglement voor de scheepvaart , ter bevei
liging van beweegbare bruggen in den 
Hollandschen IJzeren Spoorweg, den Ne
derlandschen Rijnspoorweg, den N oordhol
landschen Staatsspoorweg en den Ooster · 
spoorweg. S. 371. 

WJJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 13 November 1911, n•. 237, 
afdeeling Spoorwegen ; 

Gelet op artikel 27, laatste lid, der wet van 
9 April 1876 (Staatsblad n•. 67), laatstel ijk ge
wijzigd bij de wet van 8 April 1893 (Staats
blad n•. 62); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
6 December 1911 , n• . 26) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 December 1911, 
n•. 211, afdeeling Spoorwegen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

l•. Vast te stellen het reglement voor de 
scheepvaart ter beveiliging van de beweeg
bare spoorwegbrug in den Hollandschen IJze
ren Spoorweg van Amsterdam naar Rotterdam 
over de Delfshavensche Schie, zooals dat hier
nevens is gevoegd ; 

2°. te bepalen, dat met het in werking tre
den van het sub 1°. bedoelde reglement, uit 
het opschrift van het bij Koninklijk besluit 
van 11 8eptember 1885 (Staatsblad n°. 181), 
vastgestelde en laatstelijk bij Koninklijk be
sluit van 11 September 1908 (Staatsblad n°. 297) 
gewijzigtl.e reglement voor de scheepvaart, ter 
beveiliging van beweegbare bruggen in den 
Hollandschen IJzeren Spoorweg, den Neder
landschen Rijnspoorweg, den Noordholland
schen Staatsspoorweg en den Oosterspoor
weg, onder letter A, zullen vervallen de 
woorden: 

"3 de draaibrug over de Delfshavensche 
Schie'' . 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
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de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's Gravenhage, den 2isten December 1911. 

(qet. ) WIL HE L M IN A. 

De Minisfe,· van Waterstaat, 
(get.) L. H. W. REGOUT 

(Uitge_q. 12 Jan. 1912.) 

REGLEMENT voor de scheepvaar t ter be· 
veili,qin_q van de beweegbare spourwe_qbrug 
in dtn Hollandschen IJzeren Spoorweg 
van Amsterdam ,war Rotterdam 01;er de 
Delfshavensche Schie. 

Art. t . Alleen de brugwachter is bevoegd 
de brug te openen of te sluiten of eenig deel 
daarvan te verzetten. 

2 . (1) De brug wordt ten dienste van de 
scheepvaart zooveel mogelijk geopend ge• 
houden. 

(.!) I s de scheepvaart door ijs of door andere 
oorzaken gestremd, dan kan de brug gesloten 
blijven. 

(3) Met het sluiten van de brug wordt aan
gevangen tien minuten vóór het tijdstip, waarop 
een trein de brug zal bereiken. Indien even
wel door weersgesteldheid of andere buiten• 
gewone omstandigheden het sluiten van de 
brug vermoedelijk meer tijd dan gewoonlijk 
zal vorderen, wordt daarmede zoo,eel vroeger 
aangevangen als voor een tijdig gesloten zijn 
noodig is. 

(4) Voor werktreinen wordt de brug gesloten 
na aankomst bij en verzoek tot gebruik van 
de brug. 

(6) Alvorens over te gaan tot het sluiten 
van de brug, geeft de brugwachter het sein , 
dat de doorvaart niet is toegelaten. 

(6) Ter weer&zijden van de brug is een sein · 
paal geplaatst, waarlangs een bol met een 
minimum-middellijn van 0.90 M. en waarvan 
het oppervlak verdeeld is in 16 afwisselend 
wit en zwart geschilderde, gelijk en gelijk· 
vormige driehoeken, tot eene hoogte van ten 
minste 6.60 M. boven de spoorstaven kan 
worden opgehaald, en waaraan groen en rood 
licht ter hoogte van ten minste 3.60 M. boven 
de spoorstaven kan worden vertoond. 

(7) Is voor schepen, die niet onder de ge
sloten brug kunnen doorvaren, de doorvaart 
toegelaten, dan wordt dit, aan de zijde, van • 
waar de doorvaart is toegelaten, aangeduid : 

bij dag: door den geheel opgehaalden wit
zwarten bol ; 

bij nacht: door het groene licht. 
(8) I s voor schepen, die niet onder de ge· 

sloten brug kunnen doorvaren, de doorvaart 
niet toegelaten , dan wordt dit, aan de zijde, 
vanwaar de doorvaart niet is toegelaten , aan• 
geduid: 

bij dag : door den neergelaten wit-zwarten 
bol ; 

bij nacht: door het roode licht. 
(9) Nachtseinen worden gegeven van een 

half uur nà zonsondergang tot een half uur 
vóór zonsopgang. 

(10) Bij mist, dichte sneeuwjacht of andere 
duisternis veroorzakende omstandigheden 
wordt bovendien bij dag tevens het nacht

' sein gegeven. 
(11) ::lchepen, die nergens hooger zijn dan 

3.76 M. boven N .A.P., mogen onder de ge
sloten beweegbare brug. schepen, die nergens 
hooger zijn dan 3.74 M. boven N.A.P., mogen 
onder de vaste brug aan de westzijde van het 
vaarwater doorvaren. Behoudens door den 
brugwachter goed te keuren afwijking, in het 
bijzonder voor schepen , die getrokken worden, 
varen schepen, die onder de brug kunnen 
doorvaren, uit de richting van Overschie 
komende, onder de vaste brug en uit de rich
ting van Delfshaven komende, onder de be
weegbare brug door. 

3. Bij het naderen en doorvaren van de 
brug gedragen de schippers zich naar de be
velen van den brugwachter. 

4 . (1) Bij het naderen van de brug moeten 
de schippers bij de aan weerszijden, op een 
afstand van 260 M. uit de brug, geplaatste 
afstandspalen, waarop het woord "Langzaam", 
de zeilen hunner schepen voorzien als bij het 
volgend artikel is bepaald. of in de gei bren
gen, de ankers binnen boord brengen, de me
chanische beweegkracht geheel of gedeeltelijk 
buiten werking stellen, de trekdieren zeer 
langzaam laten stappen, en in het algemeen 
de vaart van het schip zoodanig verminderen, 
dat het bij de op een afstand van 46 M. uit 
de brug geplaatste stoppalen, waarop het 
woord "Halt", kan worden stilgehouden. 

(2) Bij harden wind, sterken stroom of bij 
snelle vaart van het schip zijn de 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 zullen de schippers ge
durende den tijd, dat de doorvaart niet is toe
gelaten voor schepen, die niet onder de geslo
ten brug kunnen doorvaren, met zoodanige 
schepen zonder vergunning van den brug
wachter de brug dichter naderen dan tot de 
boven bedoelde stoppalen. 

(4) De schippers moeten door krachtige ge-
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luidseinen den brugwachter tijdig waarschu
wen, dat hun schip de brug nadert. 

(6) Nadat de brugwachter toestemming heeft 
gegeven en niet vroeger, wordt het schip naar 
de brug gestuurd en zoodanig voortbewogen, 
dat geen deel van de brug of van de remming
werken door het stooten van het schip kan 
worden beschadigd. 

(fi) Indien door mist of andere oorzaken de 
bol en het licht aan den seinpaal niet of niet 
duidelijk zichtbaar zijn, worden de schepen 
buiten de stoppalen gehouden, totdat van den 
brugwachter vergunning tot doorvaren is 
verkregen. 

5. (1) Bij het doorvaren van de brug wor· 
den de schepen met geringe snelheid bewogen; 
schepen, met mechanische beweegkracht va
rende, met geene grootere snelheid dan 
voor het besturen van het sch ip gevorderd 
wordt. 

(2) Zeilende schepen moeten zoodanig zeil 
minderen, dat zij de brug langzaam door· 
varen. 

(3) Van het tuig mogen geen touwwerk of 
zeilen met de brug of de remmingwerken in 
aanraking komen. 

(4) Van de schepen mogen de ankers of 
kettingen niet buiten boord hangen of liggen 
en andere voorwerpen niet dan zoodanig, dat 
zij niet met de brug of de remmingwerken 
in aanraking kunnen komen. 

(5) Het is verboden met haken, boomen of 
andere voorwerpen het hout·, muur- of ijzer
werk van de brug aan te raken; de remming• 
werken, schuifbouten, haalpennen of ringen 
zijn hiervan uitgezonderd. 

(6) Het verminderen van de vaart of het 
vastmaken van de schepen geschiedt door het 
uitbrengen van kettingen of touwen aan de 
meerpalen; het uitbrengen van een anker 
mag slechts in onvermijdelijke gevallen ge
schieden. 

(7) De schippers zorgen, dat geene schade 
wordt toegebracht aan schepen, steigers , heien, 
bokken of andere werktuigen, gebezigd voor 
herstelling of vernieuwing van de brugwerken 
of voor uitdieping van het vaarwater in of 
nabij .de brug. 

6 . Het is verboden: 
a. schepen in de opening van de brug te 

doen stilhouden ; 
b. schepen aan eenig deel van de brug vast 

te leggen of te verhalen. 
7 . (1) De schippers mogen met hunne sche

pen tusschen de in artikel 4 bedoelde stop
palen niet langer vertoeven dan volgens het 
oordeel van den brugwachter noodig is. 

(2) Binnen die stoppalen varen de schippers 
elkander in de richting naar de brugopening 
niet voorbij dan met toestemming van den 
brugwachter. 

(3) Rijksschepen, schepen, welke dienst ver
richten ten behoeve van den Staat of van de 
provincie Zuid-Holland en schepen, dienende 
tot openbaar middel van vervoer, worden in 
de hier aangegeven volgorde, vóór alle andere 
schepen doorgelaten . Zij worden bij beperk
ten tijd van opening der brug met uitsluiting 
van alle andere alleen doorgelaten en daar
voor door den brugwachter aangewezen. 

(4) In zoodanig geval verplaatsen de daar
voor door den brugwachter niet aangewezen 
schepen zich binnen de stoppalen, echter niet 
in de richting naar de brug. 

(5) Indien de brug geopend is. hebben sche
pen, die niet onder de gesloten brug kunnen 
doorvaren, den voorrang tot het passeeren 
van de brngopening boven schepen, die wel 
onder de gesloten brug kunnen doorvaren. 

(6) I s eene ontmoeting te vreezen tusschen 
een zeilend of een rr.et mechanische beweeg
kracht varend schip en een schip, dat ge• 
trokken wordt, dan moet dit laatste buiten 
den stoppaal stoppen, totdat het zeilend of 
met mec:hanische beweegkracht varend schip 
gepasseerd is. 

(7) Bij verschil tusschen de schippers over 
de toepassing van dit artikel beslist de brug
wachter. 

8. Ingeval meer dan één schip, dat niet 
onder de gesloten brug kan doorvaren, aan 
dezelfde zijde voor de gesloten brug aankomt, 
blijven de later aankomende op behoorlijken 
afstand achter de eerder aangekomene. 

9. Na het weder geopend zijn van de brug 
varen de schippers door met vergunning van 
den brugwachter volgens artikel 4 en met 
inachtneming van den voorrang, als in het 
derde lid van artikel 7 omschreven : van de
zelfde zijde naar volgorde van aankomst, en 
van versch illende zijden, al naar dat het sein, 
dat ·de doorvaart is toegestaan, aan de ééne 
of aan de andere zijde vertoond wordt. 

10. Wanneer een schipper weigert zijn 
schip tusschen de in artikel 4 bedoelde stop
palen naar de aanwijzing van den brugwachter 
te doen stoppen, te bewegen of te verhalen, 
is deze, desnoods ondersteund door den ster
ken arm, bevoegd op kosten van den onwil
lil!'e het noodige te verrichten om die aan
wijzing te doen uitvoeren. 

11. Wanneer een vastgeraakt schip het 
sluiten van de brug verhindert, zijn de be
stuurders van den spoorwegdienst bevoegd 



22 DECEMBER 1911. 503 

onder toezicht van het hoofd van het bestuur 
der gemeente, waarin de brug gelegen is, en 
op kosten van den schipper of eigenaar van 
het schip, het noodige te verrichten om aan 
deze belemmering een einde te maken. 

12. (1) Onder schepen worden in dit regle
ment verstaan alle soorten van vaartuigen en 
houtvlotten. 

(2) Onder schippers worden verstaan zij, die 
op het schip het gezag uitoefenen of met de 
leiding daarvan belast zijn. 

(3) Onder brugwachter worden verstaan ook 
die personen, welke den brugwachter ver
vangen. 

13. (1) Aan den brugwachter is de hand
having van de bepalingen van dit reglement 
opgedragen. 

(2) De brugwachter, de ambtenaren in arti
kel 8, sub 1° tot en met 6°, van het W etboek 
van 8trafvordering bedoeld, de ambtenaren, 
aan wie door den Staat en de beëedigde be
ambten en bedienden, aan wie door de spoor
wegonderneming het toezicht op de brug is 
opgedragen, zijn met het opsporen van de 
overtred ingen van dit reglement belast. 

14. Aan den brugwachter wordt op zijne 
11anvraag door het hoofd van het bestuur der 
g emeente, waarin de brug gelegen is en door 
alle ambtenaren, met openbaar gezag bekleed, 
bijstand verleend. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 22 De
cember Hlll (Staatsblad n°: 371). 

Mij bekend, 
De Minister 1,mi Waterstaat, 

(get. ) L. H. W . REGO UT. 

22 Decembe,· 1911. lt!!:SOLUTIE van den :Mi
nister van Financiën tot wijziging van de 
Resolutie van 31 Januari 1908, n°. 26, hou
dende onder intrekking van het besluit van 
28 Maart 1906, n°. 69, uitvoering van art. 
6 , lit. c der wet van 15 Augustus 1862 
(Staatsblad n°. 170) en van art . 5 van het 
Koninklijk beslui t van 6 October 1862, n°. 
42 (Staatsblad n°. 182), voor zooveel betreft 
motorrijtuigen, die door ingezetenen des 
Rijks als reisrijtuigen worden gebezigd. 

a. Aan de resolutie van 31 Januari 1908, 
n°. 26, wordt als § 12 het volgende toege
voegd ; 

"Indien bij binnenkomst van een motorrijtuig 
,.een bewijs wordt vertoond, waarvan blijkt, 
,,dat het zijne geldigheid heeft verloren, door
"dien het daarop omschreven vervoermiddel 
,,in eigendom is overgegaan aan een niet•inge
"zetene des Rijks, wordt dat document door 
"de ambtenaren der invoerrechten ingetrokken 

"en toeg'lzonden aan den ontvanger die het 
,,heeft afgegeven. 

,, Laatstgenoemde ambtenaar teekent in ko
,,lom O van het in § 8 bedoelde register aan, 
"dat het bewijs niet meer geldig is en bewaart 
,,het bij het register". 

b. Op het materieel In-, Uit- en Doorvoer 
n°. 69, waarvan het model bij de sub a ver
melde resolutie is vastgesteld, wordt te begin
nen met de eerstvolgenfie oplaag de volgende 
clausule afgedrukt: 

"Dit bewijs verliest zijne geldigheid wanneer 
" de " automobiel ,, ) ,:-:-;:t daarop omschreven ) t ··t . net mo orn.1 mg 

,,in eigendom is overgegaan aan een niet·inge
,,zetene des Rijks". 

Voor gelijkluidend afschrift, 
De Secretm·is-Gene,·aal , (get.) DE J ONGE. 

22 Decemher 1911. CIRCULAIRE van den Mi
nister van Landbouw, ijverheid en Han
del aan de Burgemeesters, betreffende 
opgaven van bedrijfsarbeid, verricht door 
jeugdige personen en gehuwde vrouwen. 

Voor een juiste vervulling van de taak, 
welke aan de arbeidsinspectie is toevertrouwd, 
zou het van zeer groot gewicht zijn, zoo zij 
jaa rlijks een overzicht kon verkrijgen van de 
mate, waarin in de onderscheidene gemeenten 
bedrijfsarbeid wordt verricht door jeugdige 
personen en gehuwde vrouwen. De gegevens 
daarvoor zijn aanwezig in de kaartregisters, 
waarvan het bijhouden wordt voorgeschreven 
bij mijn beschikking van 27 ovember 1911, 
n°. 2419, afd. A, waarvan een afdruk is ge
voegd bij mijne circulaire van 1 December j.1. , 
n°. 2419, afd. A, welke stukken U nevens 
andere bescheiden door de welwillende tus-

-schenkomst van den Heer Commissaris der 
Koningin reeds zullen hebben bereikt. 

Ik zoude het op hoogen prijs stellen, zoo U 
jaarlijks te beginnen met 1913 in de maand 
Januari aan het districtshoofd .der a rbeids
inspectie een opgave wilde verstrekken van 
het aantal op ultimo December van het vorige 
jaar geldige arbeidskaarten, welke door U 
zijn afgegeven of mede-onderteekend, volgens 
de onderscheiding aangegeven in de bij dit 
schrijven behoorende tabel. De bedoeling is, 
dat de gegevens voor deze tabel eerst zullen 
worden opgemaakt, nadat op 31 December 
uit de registers zullen verwijderd zijn de 
kaarten, ,relke daarin volgens artikel 3 van 
mijne bovengenoemde beschikking niet meer 
behooren aanwezig te zijn. 

Het is niet te ontkennen, dat invulling van 
een tabel, als hierboven bedoeld, arbeid zal 



TABEL van het aantal op 31 December 191 geldige *) ai·beidskaarlen, afgegeven of mede-
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A. Afgegeven arbeidskaarten. 
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derd de kaarten, welke daarin, volgens art ikel 3 van de beschikking van den Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Bnndel van 27 November 19ll, n•. 2419, afd. Arbeid , n iet meer behooren aanwezig te zijn. 

In de tabel zijn te vermelden de personen, die op 31 December den leeftijd hebben, in het hoofd daarvan genoemd. 
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22 December 1911. ARRES'L' van den Hoogen 
Raad. 

De ambtenaarva.n den burgerlijken stand, 
die de bij artikel 107 B. W. gevorderde 
huwelijksafkondigingen niet persoonlijk 
doet . handelt in strijd met dit artikel en 
is dus strafbaar volgens art. 466 Swb. 

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

requirant voorgesteld bij memorie : 
Schending althans verkeerde toepassing van 

art. 466 Strafrecht in verband met art. lOï 
B. W .; 

Overwegende, dat bij het bestreden vonnis 
wettig en overtuigend bewe:r.en is verklaard, 
met requirants schuld daaraan, dat hij op 
Zondag. 23 Juli 1911 en Zondag, 30 Juli 1911 
te Waardenburg als ambtenaar van Jen bnr
gerlijken stand dier gemeente niet persoonlijk 
heeft gedaan de afkondiging van een voorge
nomen huwelijk tusschen F. M. SCHMIDT en 
G. W . KooLHAALt voor de deur van het huis 
dier gemeente, doch die afkondiging heeft doen 
plaats hebben door J. H. VAN DEN HEROH, 

die geen ambtenaar van den B. S. was ; 
dat de Rerhtbank dit feit heeft gequalificeerd 

en den requirant deswege heeft \·eroordeeld , 
gelijk blijkt uit het hoofd van dit ar rest; 

dat de Rechtbank daarbij heeft aangenomen, 
dat de requirant, door niet persoonlijk de beide 
afkondigingen te doen, heeft gehandeld in strijd 
met het voorschrift van art. 107 B. W., het
welk bepaalt, dat de daarbij bedoelde afkon
digingen zullen worden gedaan door den amb
tenaar van den B. S., terwijl uit geene enkele 
wetsbepaling is af te leiden, dat deze dit geldig 
door een ander, geen ambtenaar von den B. S. 
zijnde, kan laten doen: 

0. dat hiertegen door den requirant ter on
dersteuning van het middel is aangevoerd, dat, 
hoewel dat artikel, naar de letter opgevat, tot 
die conclusie kan leiden, toch, wanneer het 
wordt beschouwd in verband met andere door 
hem aangehaalde artikelen van het B. W ., 
waarin eveneens aan den ambtenaar van den 
B. S. de verplichting tot het verrichten van 
zekere handel in gen wordt opgelegd, blijkt, dat 
het nimmer de bedoeling van den wetgever 
kan geweest zijn, dat al die verrichtingen door 
dien ambtenaar persoonlijk zouden moeten 
geschieden ; 

dat dienovereenkomstig de requirant de 
ambtsverrichtingen onderscheidt in belangrijke, 
waarbij hij de verplichting van den ambtenaar 
om :r.elf handelend op te treden erkent en in 
werkzaamheden van zeer ondergeschikt belang, 
omtrent welke hij stelt, dat de ambtennar die 

onder zijne verantwoordelijkheid door een on
dergeschikte kan laten verrichten ; 

0. dat de wet eene zoodanige algemeene 
onderscheiding niet maakt en de kenmerken 
daarvan dan ook niet opgeeft, zoodat zij voor 
de beantwoording der door het middel gestelde 
vraag niet als grondslag kan dienen; 

dat, wanneer mim uit de verschillende wets
bepalingen zou· willen afleiden, dat de wet aan 
de ecne verrichting meer gewicht toekent dan 
aan de and ere, dit dan toch bij de wetstoepas
sing geene waarde heeft, omd~t het altijd de 
vraag blijft, wat de wet met betrekking tot 
deze of gene handeling voorschrijft ; 

dat men anders komt tot zuivere willekeur, 
zooals ten deze blijkt, naar requirant erkent, 
dat huwelijksvoltrekkingen wèl tot de belang
rijke verrichtingen behooren, doch meent dat 
dit met huwelijksafkondigingen niet het geval 
is, en zulks, hoewel :r.oowel van de cene als 
van de andere handeling eene ak te moet wor
den opgemaakt (art. 42 en 44 B. W.); 

dat overigens ook de wet de afkond igingen 
geensr.ins als iets onbelangrijks beschouwt, 
maar integendeel, in verband met de wettelijke 
bepalingen omtrent het sluiten des huwE.lijks, 
als een voorname waarborg tegen het voltrek
ken van huwelijken met miskenning van de 
bepalingen der eerste afdeeling van den vijfden 
titel, zoodat allerminst op grond der door 
requirant gemaakte onderscheiding kan worden 
aangenomen dat de ambte11aar de hem als zoo, 
danig bij de artt. 107 en 41 8. W. opgedragen 
handeling niet persoonlijk zoude hebben te 
verrichten ; 

dat dit anders is bij de aanplakking, wfllke 
bij art. 110 B. W. is voorgeschreven maar 
alleen, omdat dat artikel niet heeft bepaald, dat _ 
zij door den ambtenaar geschiedt ; 

0. dat de requirant nog heeft gewezen op 
verschillende bepalingen, waarbij het opmaken 
of inschrijven een er akte aan den ambtenaar 
wordt opgedragen, om daaruit af te leiden, dat 
de wetgever niet bedoeld kan hebben, dat dit 
schrijfwerk alleen met de hand van den amb
tenaar zelven rechtsgeldig kan geschieden; 

0. dat de wet dit ook niet vordert, omdat 
die werkzaamheden niet zijn voltooid r,onder 
de onderteeken ing van den ambtenaar, die 
daarmede het stuk maakt tot eene van hem 
afkomstige akte (art. 21, 2e lid B. W .) ; 

0. dat uit art. 149 der Gemeentewet, waarop 
de requirant een beroep doet niets ten zijnen 
voordeele kan worden afgeleid ; 

dat, integendeel, de wet van den len Febr. 
1904 (Staatsblad n°. 25), waarbij o.a. art. 149 
der Gemeentewet is gewijzigd, door op te heffen 
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de beperking tot de leden van den Gemeente
raad, van de benoembaarheid tot ambtenaar 
van den B. S., door het toekennen van bezol
diging, door den ambtenaar een hem onder
geschikt, onder zijne leiding arbeidend, en van 
hem zijne in structie ontvangend, personeel te 
geven en door aan den Raad voor te schrijven 
het bepalen van vaste, open baar bekend te 
maken, uren, waarop elk bureau van den .B. S. 
dagelijks voor het publiek geopend zal zijn, 
blijkens de schriftelijke 7,oowel als blijkens de 
mondelinge behandeling van het Inter wet ge
worden wetsontwerp, beoogde een einde te 
maken aan onwettige en ongewenschte toe
standen, waarbij de ambtenaar alleen zijn naam 
leende, toestanden , tegen welke reeds bij de 
behandeling van het ontwerp van 11 ov. 1822 
van den titel van de akten van den B. S. werd 
opgekomen; 

0. dat de requirant nog heeft beweerd, dat 
ook de letter der wet in deze het persoonlijk 
optreden van den ambtenaar niet vordert , maar 
deze gezegd kan worden de afkondiging te 
doen door middel van een ondergeschikte; 

0. hieromtrent, dat indien zelfs, wat blijkens 
het bestreden vonnis niet het geval was, het 
,,aflezen van het voorgenomen huwelijk", zoo
als de requirant het voorgevallene noemt, ge
sch ied ware door een ondergeschikte van den 
ambtenaar, deze handeling niet zou kunnen 
worden aangemerkt als eene afkondiging in 
den zin der wet; 

dat toch die handeling hare rechtskracht 
ontleent aan de hoedanigheid van den amb
tenaar van den burgerlijken stand en deze aan 
den persoon, die daartoe is benoemd, is ge
bonden ; 

dat dan ook de requirant zich op een vol
komen juist standpunt plaatste toen hij blijkens 
het bestreden vonnis ter terechtzitting opgaf, 
dat de inhoud der akte, waarin vermeld stond, 
dat de afkondiging door hem als ambtenaar 
van den B. S. was gedaan , was in strijd met 
de waarheid ; 

0. ten slotte, dat een beroep op de wijze, 
waa rop volgens requirant, veelal uitvoering 
zoude worden gegeven aan art. 179c in verband 
met art. 172 der Gemeentewet, ten aanzien 
van de ten deze te beslissen vraag van geenerlei 
beteekenis kan worden geacht, reeds alleen 
omdat het een daarvan verschillend onderwerp 
betreft; 

0. dat mitsdien het middel is ongegrond ; 
Verwerpt het beroep. (W. v . 'T R.) 

27 Decembe,· 1911 . BESCHIKKING van den 
Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel, tot vaststelling van een In structie 
voor de Uommissiën v8n deskundigen voor 
de Rijnvaart, omtrent de vaststelling van 
de soort en het aantal der bemanning van 
schepen van een ladingsvermogen van 15 
ton t300 centenaars) of meer, welke den 
Rijn boven Duisburg bevaren. 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel; 

Gelet op artikel 21 van het Koninklijk be
sluit van 26 0ctober 1906 (Staatsblad n°. 273), 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 2 De
cember l!Jll (Staat.9blad n°. 350), houdende be
palingen omtrent de commissiën van deskun
digen voor de Rijnvaart en omtrent de Rijn
schippers- en scheepspatenten; 

Heeft goedgevonden : 
met intrekking der "Instructie", vastgesteld 

bij beschikking van den toenmaligen Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel van 
15 November 1906, n° . 183, afdeelling Nijver
heid , 1net ingang van 1 Januari 1912, vaet te 
stellen de navolgende 

I "STRUCTIE voor de Gonwiissië,aandes
kundigen voor de Rijnvaart, omtrent de 
vaststelling van de soort en het aantal 
der bemanning van schepen van een la 
dingsvermogen van 15 Ion (300 centenaars) 
of meer, welke den Rijn boven Dui.sburg 
bevaren. 

Bij de in het scheepspater. t op te teekenen 
vaststelling der verplichte minste bemanning 
van het vaartuig moet het volgende in acht 
worden genomen : 

I . Voor schepen zonder ei_qen mechanische 
beweegkracht. 

Art. 1. 1. De scheepsbemanning bestaat, 
be~alvl' uit den schipper, die van een patent 
als schipper voorzien moet zijn , uit matrozen 
en scheepsjongens. 

2. Bij de vaststelling der bemanning wordt 
onder "matroos" een scheepsgezel verstaan, 
die 17 jaar of ouder is en ge<l.urende ten minste 
2 jaren als scheepsjongen het sch ippersbedrijf 
op den Rijn, op de zijri vieren van den Rijn 
of op niet tot den conventioneelen Rijri be
hoorende N ederlandsche rivieren heeft geleerd. 
Scheepsjongens mogen onder de voorgeschre
ven scheepsbemanning niet mede gerekend 
worden, wanneer zij niet reeds ten minste 
1 jaar op schepen gediend hebben, tenzij op 
hetzelfde vaartuig nog 2 matrozen dienen . 
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3 . Andere benamingen, 11ls bootsman, scheeps
knecht, volmatroos en lichtmatroos, mogen in 
het scheepspatent niet gebezigd worden. 

2. 1. Als regel moet voor schepen zonder 
eigen mechanische beweegkracht - behalve 
den schipper - de hieronder genoemde be
manning vastgesteld worden: 

A. voor schepen van 15 
tot en met 500 ton ladings-
vermogen. 

voor schepen van ,ninder 
dan 50 ton ladingsve.rmogen 
voor het Rijnvak boven 
Worms. 

B. voor schepen boven 500 
ton ladingsvermogen tot en 
met 750 ton ladingsv.irmog"n 

boven 750 ton ladingsver
mogen tot en met 1000 ton 

1 matroos; 

1 matroos en 
1 scheepsjongen ; 

1 matroos en 
1 scheepsjongen : 

ladingsvermogen 2 matrozen; 

boven 1000 ton ladingsver
mogen tot en met 1500 ton 
ladingsvermogen 

boven 1500 ton ladingsver
mogen tot en met 2500 ton 

2 matrozen en 
1 scheepsjongen ; 

ladingsvermogen 3 matrozen ; 

boven 2500 ton ladingsver-
mogen tot en met 3000 ton 
ladingsvermogen 3 matrozen en 

1 scheepsjongen ; 

boven 3000 ton ladingsver-
mogen . 4 matrozen . 

2 . Van dezen regel mag alleen onder bij-

zondere, hieronder nader aangegeven omstan
digheden, worden afgeweken. 

3 . Eene versterking der bemanning door 
vermeerdering van het aantal (manschappen), 
of door het stellen van den eisch, dat een 
matroos de plaats van den scheepsjongen moet 
innemen, kan vastgesteld worden: 

A. voor schepen van plompen of ondoel
matigen vorm of inrichtin!!"; 

B. voor schepen, waarop grootzeil gebezigd 
wordt. 

4 . Eene verminderin_q der bemanning, of de 
vervanging van een matroos door een scheeps
jongen kan, uitgezonderd ten aanzien van de 
in artikel 2, sub A, vermelde schepen van 
minder dan 50 ton ladingsvermogen, vastge
steld worden : 

A. voor schepen, welke met buitengewone 
mechanische hulpmiddelen voor de behande
ling van zware ankers en sleeptrossen en voor 
het verhalen enz. zijn uitgerust; 

B. voor schepen, welke volgens het patent 
alleen ,oor bepaalde korte afstanden zijn toe
gelaten, als hoedanig in het algemeen afstan
den van minder dan 50 K.M. beschouwd 
worden . 

II. Voor Stoomboofen. 

5. 1. De scheepsbemanning bestaat, be
halve uit den schipper, die van een patent als 
schipper voorzien moet zijn, uit matrozen, 
scheepsjongens. machinisten en stokers. 

2. Bij de vaststelling der bemanning geldt 
voor matrozen en scheepsjongens het in arti
kel 1 bepaalde. 

6. 1. Als regel moet - behalve den schip
per - de hieronder genoemde bemanning 
vastgesteld worden. 

A. Voor schroef en rai/erstoombooten: 

tot 60 M2 . verwarmings
oppervlak van den ketel 

of de ketels. 

1 matroos 1 machinist 

van 60-120M2• verwarmings
oppervlak van den ketel 

of de ketels. 

van 120-200 M2• verwar
mingsoppervlak van 

den ketel of de ketels. 

1 stoker 2 stokers 
1

1 matroos 1 machinist 3 matrozen 11 machinist 

__ l_ m_a_n---,---1- m_a_n--,l--l- n-,a- ,-,--t---2- m_ a_n--t----3- m_a_n __ +-l --3 man 

te zamen : 2 man 
1 

-
te zamen : 3 man te zamen : 6 man 
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B. V 001' schroef'stoombooten: 

van 200-300 M2 • verwarmingsoppervlak 
van den ketel of de ketels. 

3 matrozen 
l jongen 

4 man 

2 machinisten 
2 stokers 

4 man 

van 320 M2• verwarmingsopperv lak van 
den ketel of de ketels. 

4 matrozen 
1 jongen 

5 man 

2 machinisten 
4 stokers 

6 man 

te zamen · 8 man te zamen : 11 man 

C. Voor raderstoombooten: 

van 200-260 M2 • verwar- van 260-320 M2. verwar- boven 320 M.2 . verwarmings-
m ingsoµp ervlak van den mingsoppervlak van den oppervlak van den ketel 

ketel of de ketels. ketel of de ketels. of de ketels . 

4 matrozen 2 machinisten 5 matrozen 

1 jongen 2 stokers 1 jongen 

5 mfln 4 man 6 man 

te zamen: 9 man 
1 

te zamen: 

2. De vorenstaande bepalingen zijn ook van 
toepassing op goederen- en personenstoom
booten. 

1 . 1 . E ene versterking van het machine
personeel (machinisten en stokers) kan vast
gesteld worden voor stoombooten, welke door 
vermeerdering der stoomtoestellen meer toe
zicht en bediening Yereischen . 

2. Eene verminderin_q van het machineper
soneel (machinisten en stokers) kan vastge
steld worden voÖr stoombooten, welke blijkens 
het patent alleen voor korte locaalvaarten be
stemd zijn e~ waarop voor den machiniet tijd 
overblijft om mede werkzaam te zijn bij het 
bedienen van den ketel of de ketels en voorts, 
evenwel met inachtneming van eene behoor
lijke dienstaflossing, voor stoombooten , waar
van de bijzondere bouw of inrichting eu wel 
bepaaldelijk wat betreft de stoomketels, het 
stoomwerktuig of de stookinrichtingen, ver
mindering der bemanning mogelijk maakt. 
Bij raderstoombooten met meer dan 320 M2• 

verwarmingsoppervlak van den ketel of de 
ketels mag echter in geen geval het aantal 
stokers tot een geringer aantal dan 5 vermin
derd worden. 

3. Eene versterking van het dokpersoneel 
(matrozen en scheepsjongens) kan vastgesteld 
worden voor stoom booten van plompen of on
doelmatigen vorm of inrichting ; voorts wRn • 
neer in verband met grootte, bouw en be
stemming van de stoomboot aan te nemen is, 
da t het voorgeschreven dekporsoneel voor 

2 machinisten 6 matrozen 2 machinisten 

4 stokers 1 jongen 6 stokers 

6 man 7 man 8 man 

12 man te zamen: 15 man 

eene behoorlijke bediening van de stoomboot 
niet in alle gevallen toereikend is . 

4 . Eene vermindering van het dekpersoneel 
(matrozen en scheepsjongens) of de vervanging 
van een matroos door een scheepsjongen kan 
vastgesteld worden voor stoombooten, welke 
met buitengewone mechanische hulpmiddelen 
voor de behandelinl{ van ankers en sleep
trossen enz. uitgerust zijn. Bij raderstoom
booten met meer dan 320 n'l2 . verwarmings
oppervlak van den ketel of de ketels mag 
echter in geen geval het dekpersoneel tot een 
geringer aantal dan 5 matrozen verminderd 
worden . 

5. Op den Rijn boven Manuheim mag voor 
schroef- en rade rstoombooten van 120-200 M2 • 

verwarmingsoppervlak van den ketel of de 
ketels een het roer bedienende gepatenteerde 
stuurman (loods) tot de bemann ing medege
rekend worden. 

6. Voor goederen- en personenstoombooten 
is eene vermindering der bemanning, zoowel 
van het machinepersoneel als van het dek
personeel, niet geoorloofd . 

8. Wordt in het scheepspatent eene sterkere 
of geringere- bemanning voorgeschreven, dan 
met do regelen van de artikelen 2 en 6 over
een zou komen, dan moeten de redenen voor 
de afwijking in de verklaring, betreffende het 
scheepsonderzoek, worden opgegeven. Over 
eventuëele klachten wordt door de met het 
toezich l belaste overheid beslist. 
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III. Vo01· m otorschep en . 

9 . 1. Voor motorschepen vinden de voor 
schepen van 15 ton (300 centenaars) of meer 
ladingsvermogen geldende voorschriften toe
passing, met dien verstande, dat voor motor
schepen, waarvan de motor met een vloeibare 
brandstof (ruw-olie, petrolenm , benzine, nafta, 
spiritus en dergelijke) gedreven wordt, geen 
bijzondere machinist voor de bediening van 
den motor in dienst genomen behoeft te worden, 
indien de toestanden op het te bevaren rivier• 
gedeelte zulks schijnen te ve roorlooven en de 
inrichtingen tot het bedienen van den motor 
en van het roer van de standplaats des be
stuurders uit zóó eenvoudig te behandelen 
zijn , dat de opmerkzaamheid van den be
stuurder daardoor niet afgeleid wordt van 
hetgeen vooruit geschiedt. In alle andere ge
va!len en in het bijzonder voor motorschepen 
met zuiggasinrichting moet voor de bediening 
van den motor een machinist in dienst worden 
genomen . 

2 . Ingeval de aanstelling van een bijzonderen 
machiuist niet verplichtend is gesteld en de 
gewone bediening van · den motor den be
stuurder is opgedragen, moet deze met den 
bouw, de werking en de bediening van den 
motor grondig bekend en overigens betrouw
baar zijn . Buitendien moet een matroos met 
de behandeling van den motor in zooverre 
vertrouwd zijn, dat hij dezen desnoods aan
zetten en stoppen kan. 

's Gravenhage, 27 December 1911. 
De Minister voo,·r10emd, 

(jjû.) A. S. T A L MA. 

27 December 1911. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Uit het samenstel der bepalingen van de 
artt. 7 en 10 lid 2 der Algemeene P olitie
vero ,·dening van Amsterdam blijkt dat de 
gemeentewetgever van Amsterdam inder
daad heeft strafbaar gesteld eene bepaalde 
wijze van uitlokking tot een strafbaar feit. 
· Door deze strafbaarstelling heeft de ge

meentelij ke wetgever op grond van art . 4 7, 
2° en art . 91 Swb. de grenzen zijner straf
wetgevende bevoegdheid overschreden. 

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

requirant voorgesteld bij memorie: 
Schending im mers niet toepassing van art . 7, · 

lO al. ult. en 22 der Alg. P ol. Verord. van 
Amsterdam en verkeerde toepass ing van art. 
47 i°- 91 St rafr. ; 

Overwegende, dat bij het bestreden vonnis 

overeenkomstig de aanklach t ten laste van den 
gerequireerde met diens schuld er aan wettig 
en overtuigend bewezen is verklaard, dat hij 
te Amsterdam op 21 Nov. 1910 in pand n°. 3 
aan het Koningsplein aan F. W . F. last heeft 
gegeven tot het graven in den openbaren weg 
aan de Heerengracht voor pand n°. 430 ; heb
bende F . W. F . op voormelden datum aan den 
last gevolg gegeven ; 

0 . dat de Rechtbank heeft geoordeeld , dat 
d it b ewezen verklaarde fe it oplevert de over
t reding van de artt . 7 en 10 al. 2 j". art . 22 
der Alg. P ol. Verord. van Amsterdam, maar 
desniettemin niet strafbaar is, omdat het Ge
meentebP.stuur van Amsterdam door in zijne 
verordening de vooraangehaalde artt. 7 en 10 
al. 2 op te nemen de grenzen aan zijne wet
gevende bevoegdheidgesteld heeft overschreden 
door bij d ie artikelen als "uitlokker" een ander 
persoon dan de in a rt. 4 7 Strafr. genoemde 
daders strafrechtelijk aan sprakelijk te stellen ; 

dat op dezen grond de Rechtbank, van oor
deel dat het bewezen verklaarde feit ook 
krachtens geene andere wets- of wetskracht
hebbende bepaling strafbaa r was, den gerequi 
reerde heeft ontslagen van rechtsvervolging ; 

0. dat het middel van cassatie tegen deze 
beslissing opkomt op grond dat door de boven
aangehaalde bepalingen der Amsterdamsche 
Verordening de lastgeving tot het verrichten 
eener verboden handeling wordt geïsoleerd van 
net verrichten dier handeling zei ve en dus 
wordt gemaakt tot er.n zelfstandig feit, waarin 
geen verandering zou worden gebracht doordat 
voor de st rafbaa rheid de r lastgeving wordt 
ve reischt, dat de last zij uitgevoerd , daar dit 
voorschrift niet zou inhouden een element van 
het strafbaar gestelde fe it, maar slechts zou 
zijn eene voorwaarde voor de ontvankelijkheid 
de r strafvervolging ter zake van het geven van 
den verboden last ; 

0. ter zake van dit een en ander : 
dat art . 7 der Alg. Bep. der Alg. P ol. Verord. 

van A msterdam luidt : 
,,Het is verboden Jast te geven tot het ver

richten der in deze verordening verboden 
handelingen" ; 

en art. 10, 2de lid d ier Alg. Bepalingen: 
"Overtred ing van het ve rbod van art. 7 dezer 

A lg. Bep. wordt, indien aan den in genoemd 
artikel bedoelden last is gevolg gegeven , ge
straft met hechtenis van ten hoogste zes dagen 
of geld boete van ten hoogste f 25" , terwijl de 
in de aanklacht omschreven "handeling" wordt 
verboden bij art. 22 sub a der verordening ; 

0. dat ui t het samenstel der bepalingen dier 
artt. 7 en 10 al. :.l blijkt, dat de gemeente-
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wetgever van Amsterdam inderdaad strafbaar 
stelt een bepaalde wijze van uitlokking tot 
een strafbaar feit ; 

dat toch in de strafrechtswefenschap het be
grip "uitlokken" omvat ieder opzettelijk be
wegen van een ander strafrechtelijk aanspra
kelijk persoon tot het begaan van een strafbaar 
feit, terwijl, behoudens thans niet ter zake 
doende uitzonderingen , die strafbaarheid van 
den uitlokker als dader of mededader alsdan 
afhankelijk wordt gesteld van het werkelijk ver
richt zijn van de handeling die werd uitgelokt; 

dat dus ook naar deze algemeen geldende leer 
de wilsbepaling van den materieelen dader door 
den uitlokker de eenige handeling des uitlokkers 
is en het werkelijk verricht zijn der ui tgelokte 
daad niet anders is dan een vereischte voor de 
strafbaarheid des uitlokkers; 

0. verder, dat ons Wetboek van Strafrecht 
in zijn art. 4 7 2°. onder de strafbaar gestelde 
wijze van uitlokken niet vermeldt "het geven 
van last tot een strafbaar feit" en dus de 
Amsterdamsche verordening door ook die wijze 
van uitlokking strafbaar te stellen aan het be
grip "strafbare uitlokking" een ruimer omvang 
geeft dan het Wetboek van Strafrecht er aan 
toekent ; 

0. ten aanzien van de vraag of de gemeente
lijke wetgever daartoe bevoegd was ; 

dat, voor wat betreft de stof behandeld in 
de acht eerste titels van het lste Boek Wetb. · 
v. Strafrecht, de bevoegdheid des gemeente
lijken wetgevers n iet wordt beheerscht doo r de 
algemeene regeling der Gemeentewet, maar 
door het bijzonder voorsch rift van art. 91 
Strafr. , met het gevolg, dat de bepalingen van 
gemelde titels van het lste Boek van dat W et
boek toepasselijk zijn op de feiten, waarop bij 
eene gemeenteverordening straf wordt ge~teld, 
zonder dat het gemeentebestuur bevoegd is 
ten aanzien der straf in die bepalingen behan
deld, eenige regeling te treffen ; 

dat derhal ve het gemeentebestuur van Am
sterdam door in zijne ve rordening bijzondere 
bepalingen betreffende de strafbaarheid van den 
uitlokker op te nemen, de grenzen bij de wet 
aan zijne wetgevende bevoegdheid gesteld heeft 
overschreden ; 

0 . dat hiertegen niet met v rucht :ran worden 
aangevoerd. dat blijkens art. 47, 2°. Strafr. , 
de wetgever het begrip " uitlokking" zou heb
ben beperkt tot het opzettelijk bewegen van 
een ander st rafrechtelijk nansprakelijk persoon 
tot het plegen van een strafbaar feit "door 
een der in dat artikel omschreven middelen", zoo
dat naar ons positief recht uitlokking door een 
ander middel zou vallen buiten dat begrip en 

dus ook de Amsterdamsche gemeentelijke wet
gever in zijn vooraangehaalde bepalingen geene 
regeling omtrent eene in de acht eerste titels 
van het late Boek Strafr. behandelde stof zou 
hebben getroffen; 

dat toch uit de geschiedenis de r wet blijkt , 
dat voor onzen wetgever "uitlokking" dezelfde 
ruime beteekenis had, die de strafrechtsweten
schap er aan toekent, maar hij in het belang 
der rechtszekerheid de strafbaarheid er van 
wilde beperken tot de gevallen in art. 4 7, 20. 
Strafr. opgesomd; 

0. dat dus het middel is ongegrond; 
Verwerpt het beroep. (W. v. 'T R.) 

28 December 1911. BESLUIT, t ot nadere wijzi
ging en aanvulling van het Koninklijk 
besluit van 22 Augustus 1906 (Staatsblad 
n°. 229), gewijzigd en aangevuld bij Konink
lijk besluit van 14 Februari 1910 (Staats
blad n°. 66), waarbij worden aangewezen de 
buitenlandsche instellingen en de buiten
lan<lsche getuigschriften, bedoeld in arti 
kel 134 der Hooger-onderwijswet. . 372. 

WIJ \VlLHELMINA, ENZ. 

Op de voord racht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken, van 30 üctober 1911, 
n°. 4498/3, afdeeling H ooger en Middelbaar 
Onderwijs; 

Gelet op artikel 134 der Hooger-onderwijswet; 
Gezien Ons besluit van 22 Augustus 1906 

(Staatsblad n°. 229), gewijzigd en aangevuld 
bij Ons besluit van 14 F ebruari 1910 (Staats
blad n°. 66); 

Mede gezien de adviezen van ieder der 
senaten der Rijks-universit eiten ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 D ecember 1911, n°. 16); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 December 1911, 
n°. 10162, afdeeling Hooger en Middelbaar 
Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen : 
A.rt. t. In artikel 1 van Ons besluit van 

22 Augustus 1906 (Staatsblad n°. 229) wordt 
de zinsnede onder A , 8°., gelezen als volgt: 
,,het getuigschrift van met goed gevolg afge
legd examen, waarbij door eene der universi
teiten in Groot-Britannië en Ierland of door 
eene der navolgende universiteiten in de 
Britsche koloniën een der gr11den ,. Bachelor", 
,,Master", of " Doctor of arts" is verleend : 
Adelafde, A llahabad, Bombay, Calcutta. Cape 
of Good B ope, Madras, Melbourne, Montreal, 
Punjab, Quebec, Sydney, Toronto Victoria, uni-

1 versity 7.'oronto, Ne10 Z ealand". 
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2. In artikel 1, onder B, van Ons besluit 
van 22 Augustus 1906 -(staatsblad n°. 229), 
gewijzigd en aangevuld bij Ons besluit van 
14 Februari 1910 (Staatsblad no. 65), vervalt 
de zinsnede onder 30. en wordt "4°." in "3•.'' 
en 115°." in ,,4°." veranderd. 

3. In artikel 1, onder C, van Ons besluit 
van 22 Augustus 1906 (Staatsblad ~0 • 229), 
gewijzigd en aangevuld bij Ons besluit van 
14 Februari 1910 (Staatsblad n•. 65), wordt 
achter 3°. de punt vervangen door eene punt
komma en vervolgens ingevoegd eene nieuwe 
zinsnede, luidende als volgt : 

"4°. het getuigschrift van met goed gevolg 
afgelegd examen, waarbij door een der onder 
A, 8°., bedoelde universiteiten een der graden 
,,Bachelor", ,,Master", of " Doctor of Science" 
is verleend, mits door den bezitter worde aan· 
getoond , dat bij dit of een daaraan voorafgaand 
examen door hem blijk is gegeven van vol
doende kennis van het Latijn of het Grieksch". 

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 28sten December 1911. 
(get.) WIL.HELM INA. 

De Minister 
(get. ) 

van Binnenlandsche Zaken, 
HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 13 Jan. 191:l.) 

28. December 1911. BESLUIT, tot aanwijzing, 
overeenkomstig artikel 157 der Hooger
onderwijswet, van het Gereformeerd ~ym
nasium te Arnheni der vereeniging voor 
gymnasiaal onderwijs op Gereformeerden 
grondslag te Arnhem. S. 373. 

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

Bin:ienlandsche Zaken, van 20 November 
1911, n°. 8980/3, afdeeling Rooger en Middel
baar Onderwijs ; 

Gelet op artikel 157 der Rooger-onderwijs
wet ; 

Gezien Ons besluit van 16 November 1905 
(Staatsblad n•. 306) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 December 1911, n•. 7); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Min ister, van 23 December 1911, 
n°. 10150, afdeeling Hooger en Middelbaar 
Onderwijs; 

H ebhen goedgevonden en verstaan: 
het Gereformeerd gymnasium te Arnhem 

der vereeniging voor gymnasiaal onderwijs op 
Gereformeerden grondslag t.i Arnhem, met 

ingang van 1 Decembe r 1911, voor een tijd
perk van zes jaren, aan te wijzen als bevoegd 
om, met inachtneming der desbetreffende 
wettelijke voorschriften aan zijne leerlingen, 
die het O{!derwijs tot aan het einde hebben 
bijgewoond, een getuigschrift van bekwaam
heid 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 gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 28sten December 1911. 
(qet. ) W IL HE L M INA. 

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

(Uitge_q. 13 Jan. 1912.) 

28 December 1911. WET, tot wijziging van de 
Beroepswet en van de Wet van 24 Juli 
1908 (Staatsblad n°. 268.) S. 374. 

B ijl. · Hand. 2• Kamer 1910/11, n•. 233, 1-4 ; 
1911/12, n•. 46, 1. 

Hand. id. 1911/12, bladz. 996, 997. 
Hand. 1• Kamer 1911/12' bladz. 78, 95. 

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

dat wijziging van de Beroepswet ell' van de 
Wet van 2-1 Juli 1908 (Staatsblad n•. 268) 
wenschelijk is : 

Zog is het. dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. I. In artikel 42 van voormelde wet 

worden de woorden: ,,ten minste" gelezen: 
ten hoogste 
Art. II. In het eerste lid van artikel 49 van 

voormelde wet worden de woorden: ,,met vijf 
leden" gelezen: 

in kamers van drie leden 
Art. III. In het eenig a rtikel der wet yan 

24 Juli 1908 (Staatsblad n°. 268) tot wijziging 
der wet van 5 Juni 1905 (Staatsblad n•. 161), 
houdende wijziging van artikel 2:l der Beroeps· 
wet, worden de cijfers: ,,1908" en " 1909" tel
kens gelezen: 

,,1911" en " 1912". 
Art, lV. :Oeze wet treedt in werking op 

den dag harer afkondiging. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 28sten De

cember 191 l. 
(get. ) W I L R E L M I N A. 

De Min. van Justitie, (get.) E. R. H . REGOUT. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(get.) A. S. TALMA. 

(Uifgeg. 30 Dec. 1911.) 
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28 D ecernber 1911. WE1' , tot wijziging en aan
vulling van het vierde hoofdstuk der 8taats
begrooting voor het dienstjaar 1910. S. 376. 

Bij deze wet worden een ige artikelen ver
hoogd en verminderd en wordt een nieuw art. 
ingevoegd. 

Ten gevolge hiervan worden de totalen van 
de I ste, llde, IV de, Vde, Vlde, Vllde, VIIIste, 
IXde en XI<l~ afdeeling van het I V de hoofd
stuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 
1910 nader vastgesteld respectievelijk op een 
bed rug vanJ 228,648.60 ;fl,903,346 .f210,687 .50; 
/494 ,000 ;fl,734 ,823; /2,450,403 ;f l ,672,332.60 ; 
/910,679 ; f 51,400, en wordt het eindcijfer van 
dat hoofdstuk nader vastgesteld op een bedrag 
van f 10,371,242.50. 

28 Decernber 1911. WET, tot wijziging van het 
vierde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1911. S. 376. 

Bij deze wet wordt één art. verhoogd en één 
art. verminderd met hetzelfde bedrag. 

28 Dece,nbe,· 1911. KONINKLIJK BESLUIT. 
De bevoegdheid van een polderbe

stuur om krachtens art. 4 der Wet van 
20 Juli 1896 (Staatsblad n°. 139) keuren 
of politieverordeningen vast te stellen , 
sluit niet in zich de bevoegdheid om aan 
eigenaars van bepaaldelijk aangewezen 
gronden onderhoudslasten op te leggen. 

D eze laatste bevoegdheid behoort tot de 
inrichting der waterschappen, die krach
tens art. 190 der Grond wet aan de Staten 
der provincie is voorbehouden. 

WrJ WILHELMINA ENZ.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

A. KLAPWIJK AzN. te Berkel tegen het be
sluit van Gedep. Staten van Zuidholland , dd. 
21 Maart 1911 , n° 24, tot goedkeuring van 
eene wijziging der keur of politieverordening 
op het maken en onderhouden der scheidings
kaden , dijken, vaarten, molentochten, slooten, 
bruggen, hoofdeneinden , duikers en andere 
kunstwerken (enz.) in den polder Berkel ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 29 
Nov. 1911 , n°. 299; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
W aterst:iat van 23 Dec. 1911, n° . 215, afd. 
Waterstaat ; 

Overwegende: dat op 1 Maart 1911 het be
stuur van den polder Berkel besloten heeft 
bovengenoemde keur onder meer in dier voege 
te wijzigen, dat art. 11 zou luiden als volgt: 

De Ringvaart of .Boezem, vermeld onder 
letter a van art. 10 alsmede de Vaart vanaf 

het Verlaat bij het M eerhek tot de brug n•. 
21 aan de Watering en vanaf die brug de 
Watering tot · de Windaassloot, de Windaas
sloot en de sloot tusschen de perce-,len Ge
meente Berkel Sectie C nos. 16, 34 en 6, als
ook de sloot, volgende de P ynackersche Kade 
tot de Noordeindsche Vaart, vermeld onder 
letter d van art. 10 benevens de molentochten 
in den Noord-, den Zuid- en den WPstpolder, 
in den Rodenrijsschen Polder, in de Nieuwe 
Droogmaking, in den Polder Oude Leede en 
den .Bergboezem, zullen, voorzooveel het diep
werk betreft, voor reken ing van den Polder 
worden gemaakt en onderhouden, terwijl de 
aangelanden van al deze wateren de kanten 
hunner landen behoorlijk moeten slooten of 
inhakken en van het instaande grond- en kroos
vuil zuiveren tot op de halve breedte dier 
wateren ; de aloot tusschen Sectie B nos. 139 
en 141, welke dient tot doorlating van het 
water uit den Bovenpolder in den Rodenrijs 
naar den Bergboezem moet geheel door den 
Polder worden gemaakt en onderhouden ; de 
sloot, liggende in Sectie .B n°. 642 moet door 
den Polder op de wijdte van 2.60 M. op het 
peil worden gehouden, terwijl de eigenaar deze 
uit de schouwen moet houden; de Windaas
sloot vanaf de Watering, de Rloot tusschen de 
perceelen Sectie C nos. 1634 en 6, alsmede de 
sloot, volgende de Pynackersche Kade tot de 
Noordeindsche Vaart, vermeld onder letter d 
van art. 10, zullen door den Polder met de 
zomerschouw worden gekroosd, terwijl de aan 
gelanden of huurders evenwel moeten gedoo
gen, dat die op de bepaalde breedte en diepte 
worden gebracht en daarop blijven; als ook 
dat de bagger en andere uit de wateren ko
mende speciën op de kaden hunner landen 
worden gelegd en wel op zoodanige tijden als 
het Bestuur zal dienstig achten. 
· Mocht het Bestuur niet verlangen die bagger 
of specie ten dienste van den Polder te ge
bruiken, dan zal daarvan worden kenn is ge
geven aan de aangelanden of huurders, die 
zulks alsdan binnen een door het Bestuur te 
bepalen termijn zullen moeten wegwerken en 
opruimen ; 

dat Gedep. Staten van Zuidholland bij be
sluit van 21 Maart 1911 , no. 24, de wijziging 
hebben goedgeke~rd; 

dat van het beslnit van Gedep . Staten A. 
KLAPWTJK AzN., warmoezier, wonende te 
B e,·kel, bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe
rende dat bij het gewijzigd art. 11 aan de 
aangelanden van de daar genoemde wateren 
een onderhoudslast wordt opgelegd, waartoe 
de wet geen vrijheid geeft en Gedep. Staten 
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m itsdien aan de wijziging hunne goedkeuring 
hadden behooren te onthouden; dat hij eige
naar is van het perceel kadaster gemeente 
Berkel en Rodenrijs Sectie B no. 2048, en als 
zoodan ig aangeland aan de in genoemd art. 
genoemde wateren en belanghebbende bij de 
vastgestelde wijziging ; weshalve hij verzoekt, 
dat het bestreden besluit van Gedep. Staten 
worden vernietigd : 

Overwegende : dat appellants bezwaar ge
r icht is tegen den onderhoudslast hem door 
genoemd art. 11 der gewijzigde keur opgelegd; 
als hoedanig de verplichting om het water 
van de Ringvaart of Boezem van het instaande 
grond- en kroosvuil tot op de halve breedte 
te zuiveren is te beschouwen ; 

dat hier dient te worden onderzocht, of het 
bestuur, van den polder Berkel de bevoegd
heid had, eene zoodanige vetplichting aan de 
aangelanden op te leggen ; 

Overwegende te dien aanzien, dat die be
voegdheid niet volgt uit het recht van het 
polderbestuur om voor den polder eene keur 
of politieverordening vast te stellen ; 

dat toch deze laatste bevoegdheid , welke 
haar grond vindt in art. 4 der wet van 20 
Juli 1895 (Stbl. n°. 139) welke wet uitvoering 
geeft aan art. 191 der Grond wet , niet in zich 
sluit de bevoegdheid om aan eigenaars van 
bepaaldelijk aangewezen gronden onderhouds
lasten op te leggen : 

dat het opleggen van lasten behoort tot de 
inrichting der waterschappen, die krachtens 
art. 190 der Grond wet aan de Staten der pro
vincie is voorbehouden; 

dat derhalve de bovengemelde vraag ont
kennend moet worden beantwoord ; 

Gezien de wet van 20 Juli 1895 (Stbl . n°. 
139) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met vern ietiging van het bestreden besluit 

van Gedep. Staten van Zttidhollan<l, waarbij de 
wijziging der keur of politieverordening op 
het maken en onderhouden der scheidings
kaden, dijken, vaarten, molentochten, slooten, 
bruggen, hoofdeneinden, duikers en andere 
kunstwerken (enz.) in den polder B erkel is goed
gekeurd, aan deze op 1 Maart 1911 door het 
polderbestuur vastgestelde wijziging dier keur 
goedkeuring te onthouden . 

Onze Minister van Waterstaat is belast enz. 
(W. v. D. B. A.) 

29 December 1911, WET, houdende vaststelling 
van het slot der rekening van ontvangsten 
en uitgaven van Nederlandsch-Indië over 
het dienstjaar 1907. S. 377. 

1911. 

Bij deze wet wordt het slot der rekening 
van de koloniale ontvangsten en u itgaven voor 
Nederlandsch-Indië over het dienstjaar 1907 
vastgesteld als volgt : 

De ontvangsten hebben bedragen : 
f 185,803,862.085• 

De uil_qai·en hebben bedragen : 
J 173,676,040.04°. 

H et voordeeli'g slot der rekening bedraagt : 
f 12,227,822.04. 

29 Decembe.,. 1911. W et , houdende kwijtschel
ding aan PHOA TJIN THAE en PHOA 
TJIN TJIANG van eene den Lande aan
komende vordering. S. 378. 

W IJ WILHlJ:LMINA, ENZ ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat ingevolge artikel 22 der Indische Comp
tabiliteitswet (Staatsblad 1895, n•. 145) van 
eene den Lande aankomende vordering, wanneer 
zij meer bedraagt dan f 10,000, geene kwijt
schelding verleend wordt dan bij de wet en 
er termen gevonden zijn om de bier na te 
noemen kwijtschelding te verleenen ; 

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

Ee11i,q artikel. 

Aan PHOA TJ!N THAE en PHOA TJIN TJI.ANO 
wordt kwijtgescholden eene som van/57,473.42 
(zeven en ifjftig duizend vierhonderd drie en 
zeventig _gulden, ftl'ee en vee,·tig cent), zijnde het 
restant van hetgeen zij ter zake van de opium
pacht in de residentie Banjoemas over de jaren 
1875, 1876 en 1877 aan het einde van den 
pachttermijn nog verschuldigd waren. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 29sten Decem

ber 1911. 
(qet. ) WILHELMINA . 

De Mini ster van Kolonil!n , 
(get. ) Dl: W AAL MALEJfIJT. 

(Uifge_q. 17 Jan. 1912.) 

29 Dece,nber 1911. W ET, houdende gedeelte
lijke kwijtschelding aan C. J . M. W .ELTER 
van eene hem opgelegde vergoeding. S. 379. 

W1J WILHELMINA, ENZ . .. doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat ingevolge artikel 22 der Indische Comp
tabiliteitswet (Staatsblad 1895, n•. 145) van 
eene den Lande aankomende vordering, wan
neer zij meer bedraagt dan f 10,000, geene 
kwijtschelding verleend wordt dan bij de wet 
en er termen gevonden zijn om de hier na te 
noemen kwijtschelding te verleenen ; 

Zoo is het, dat Wij, den .Raad van Stat!', enz. 
33 
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Eenig artikel. 
Aan den gepensionneerden Oost-Indischen 

ambtenaar C. J . M. WELTER, laatstelijk alge
meen pakhuismeester te Batavia, wordt van de 
hem bij besluit van de Algemeene Rekenkamer 
m Nederlandsch-Indië van 15 November 1909 
n°. 14059a/2 opgelegde vergoeding ad/17,814.:,W 
(zeventien duizend achthonderd veertien gulden 
vier en twintig en een halve cent) kwijtgescholden 
eene som van J 17,532.99• (zeventien duizend 
vijfhonde1·d ticee m dertig guldm ne,qen en 
negentig en een halt•e cent) . 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 29sten Decem

ber 1911. 
(get.) W IL l:l E L MIN A. 

De M inister van Kolo1iiën, 
(get. ) DE \VA AL MALE ~' IJ T. 

( Uitqeg . 17 Jan. 1912.) 

29 Dece,nbe,· 1911. WET, houdende aanvulling 
van het tarief van uitvoerrechten in Neder
landsch-Indië. S. 380. 

·wIJ WILHELM! ' A , ENZ ... doen te weten : 
Alzoo "Vij in overweging genomen hebben, 

dai het weascbelijk is ia Nederlandsch-Indië 
een uitvoerrecht van petroleum-benzine en 
-gazoline te beffen: 

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

In het tarief van ui tvoerrechten, vastge
steld bij artikel 4 der Indische tariefwet (Neder
landsch Staatsblad 1909, n•. 341 ; Indisch Staat~
blad 1910, n°. 79), wordt na den post "buiden" 
ingelascbt: petroleum-benzine en -gazoline 
(hectoliter) f 0.03. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 29sten De

cem bcr 1911. 
(gel.) WlLHELMINA. 

De M in iste,· van K oloniën, 
(get. ) DE vVAAL MALE~'IJ'L 

( Uilgeg. 16 Jan . 191.!.) 

29 Dece,nber 1911. WETTl.:N, houdende natu• 
rali satie van : 

Friedrich Johann Locher, kantoorbediende, 
geboren te I sselbiirg (Pniissen) den 11 
Januari 1876, wonende te Haarlem (pro
vin cie Noordholland). S. 381. 

)Iarcu Cohn, wijnhandelaar, geboren te Bor
zesti (Roemenië) den 13 Februari 1882, 
wonende te Rotterdam, (provincie Zi,idhol
land). S. 382. 

Johann Heinrich Kaak, borstelmaker, ge
boren te Altendor/ (Pmisen) den 27 No
vember 1875, wonende te Schwelrn (Prui
sen). S. 383. 

Gretcben Stern, weduwe van Siegmund 
Leeser, koopvrouw, geboren te B iele/eld 
(Pruisen ) den 30 l\fei 1863, wonende te 
Amsterdam (provincie Noordholl«nd). S. 384. 

Philippus Theodorus Schultz, winkelier, ge
boren te Nordhorn (Pruisen) den 21 Juli 
1855, wonende te Lochem (provincie Gel
derland). S. 385. 

Simon l\farkus, geboren te Stadthagen (Prni
sen) den 30 Juni 1871 , wonende Essen
Ruhr (Pruisen). S. 386. 

J ohann Eduard Erdelmann, muziekdirec
teu r, geboren te Barmen (Pruisen) d en 
1 l\faart 1865, wonende te Dordrecht (pro-
vincie Zuidholl<ind). '. 387. 

Abraham tolz, meester geweermaker, ge
boren te Ober-Buch-Buch ctm lrchel (Z wit
serland) den 13 December 1840, gegageercl 
adjudant-onderofficier, wonende te Bcm
doeng (Ned. 0.-Indië). 8. 388. 

Nils Persson, gezagvoerder op eene zeesleep
boot, geboren te R eslö/ (Zweden) den 23 
December 1867, wonende te Jfacissluis 
(provincie Zitidholland). S. 389. 

29 Decembe,- 1911. Bi<:SLUIT, regelende de voor
waarden wt1uronder voor rekening van 
's Rijks Koloniën en Bezittingen stempels 
- geen muntstempels of medaillestempel 
zijnde - en hulpmiddelen - geen stempels 
zijnde - aan 's Kijks Munt kunnen ..-er
vaardigd worden. S. 390. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien artikel 3, 3de li,l , der bij de wet 

van 1 Juli 1909 (Staatsblad 11°. 253), gewijzigde 
wet van 28 Mei 1901 (Staatsblad n•. 130), 
houdende bepalingen omtrent het toezicht en 
de zorg over de zaken der Munt ; 

Gelet op artikel 23, l ste lid, van Ons, laat
stelijk bij Ons besluit van 7 Juli 1911 (Staats
blad n•. 202), gewijzigd besluit van 19 Decem
ber 1901 (Staatsblad n°. 271), regelende de 
voorwaarden, waaronder voor rekening van 
anderen dan het Hijk aan 's Rijks Munt kan 
worden gemunt, medailles kunnen worden 
geslagen en stempels kunnen worden ..-er
vaardigd; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Financiën van 16 November 1911, no. 51 , 
Generale Thesaurie, en van Koloniën, van 
16 November 1911, afdeeling F., n°. 34; 

Den Raad van State gehoord (advies van ó 
December 1911, no. 24); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 16 December 1911 , 
n°. 50, Generale Thesaurie en van 23 Decem
ber 1911, afdeeling F., n°. 40 ; 
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Hebben goedgevonden en versta,m : 
Te bepalen als volgt : 
Art. 1. Alle hier te lande voor rekening 

van 's Rijks Koloniën en Bezittingen te ver
vaardigen stempels voor het zegel en voor 
den ijk der maten en gewichten alsmede de 
h iertoe noodige modellen worden aan 's Rijks 
Munt vervaardigd. 

2. Aanvragen tot het doen vervaardigen van 
stempels als bedoeld in artikel 1 moeten door 
of namens Onzen Minister van Koloniën ge
richt worden tot den Muntmeester. 

Hetzelfde geldt ten aanzien van andere 
tempels - geen munt- of medaillestempels 

zijnde - en van hulpmiddelen - geen stem
pels zijnde - welker vervaartliging voor 
rekening van 's füjks Koloniën en Bezittingen 
aan 's Rijks Munt verlangd wordt. 

De vergoedingen die voor de vervaardiging 
van de in dit artikel bedoelde stempels of 
hulpmiddelen in rekening zullen worden ge
bracht worden , voor zoover zij niet in dit be
sluit zijn vastgesteld, in elk bijzonder geval 
berekend en desgewenscht vóór de vervaar
diging aan den aanvrager medegedeeld. 

3 . Voor het vervaardigen van de in dit 
artikel genoemde stempels wordt eene ver
goeding in rekening gebracht berekend naar 
de onderstaande tarieven : 

I. Stempels voor het zegel. 
Per stempel (oud model) . f 2ó 
Per stempel (nieuw model) . .. 30 

II. Stempels voor den ijk der maten en 
gewichten. 

In zooverre de . stempels voor den ijk der 
maten en gewichten ten dienste van de 
Koloniën en Bezittingen , overeenstemmen 

. met die ten dienste van het Rijk in Europa, 
worden aan de Koloniën en Bezittingen de 
vergoedingen in rekening gebracht, die door 
Ons voor het Rijk zijn vastgesteld. 

Voor de vijfhoekige stempels ten dienste 
van Nederlandsch-Indië worden, nnar gelang 
van de grootte der 4 soorten, prijzen in reke
ning gebracht van / 4.50, f 4, f 3 en f 2. 

4. Indien de Muntmeester van oordeel is, 
dat in eenig bijzonder geval de in artikel 3 
vastgestelde tarieven te laag of te boog zijn, 
kan de vergoeding op zijn voorstel door Onzen 
Minister van Financiën worden gewijzigd. 

Aan Onzen Minister van Koloniën wordt 
hiervan kennis gegeven. 

5. De kosten verbonden aan Je vervaardi. 
ging van modellen, matrijzen en poinçoenen, 
benoodigd voor den aanmaak van de in arti
kel 3 bedoelde stempels, worden afzonderlijk 
in rekening gebracht. 

6 . Verrekening van bestellingen welke vóór 
het in werking treden van dit besluit gedaan , 
nog niet zijn betaald , zal geschieden volgens 
de bepalingen van dit besluit. 

7 . Ons besluit van 31 Januari 1906 (S taats
blad n°. 11) wordt ingetrokken. 

Onze Ministers van Financiën en van K o
loniën zijn belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden go
zonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 29sten December 1911. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van F inanciën, (get. ) KOLKMAN. 

De Minister van Koloniën, 
(get.) DE WAAL MALEFIJ'I. 

(Uitgeg. 18 Jan. [912.) 

29 December 9111. BESCHIKKING van den Mi
nister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel, tot wijziging van de beschik
king van 27 November 1911, betreffende 
de wijze van aanteekening van arbeids
kaarten, afgegeven of medeonderteekend 
door of van wege den burgemeester. 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel, 

Heeft goedgevonden : 
het bij zijne beschikking van 27 November 

1911, n°. 2419, Afdeeling Arbeid vastgestelde 
model der registerkaarten, waarop door den 
burgemeester aanteekening wordt gehouden 
van de medeonderteekening van arbeidskaarten, 
afgegeven aan personen, als bedoeld in artikPl 1 
sub II a en b dier beschikkin!(, in zoo verre 
te wijzigen, dat daaruit vervalt : ,,Einde leer
verplichting : . . . 

's Gravenhage, 29 December 1911. 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, (get.) VERSTEEG . 

29 December 1911. MissIVE van den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel 
aan de burgemeesters, ten vervolge op 
de missive van 1 December 1911, be
treffende uitvoering van de Arbeids
wet 191 l. 

Het is mij gebleken, dat de, krachtens het 
6de lid van artikel 12 der Arbeidswet 1911 
(Staatsblad n°. 319), bij mijne beschikking 
van 27 November j .l., n°. 2419, Afdeeling 
Arbeid, gegeven voorschriften op een enkel 
punt wijziging behoeven. In verband daar
mede is bij mijne beschikking van heden, 
waarvan een afdruk hierbij is gevoegd, in die 
voorschriften eene wijziging aangebracht. 

Ik heb de eer U te verzoeken, de U uit-
83• 
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gereikte registerkaarten, waarop aanteekening 
wordt gehouden van de medeonderteekeniny 
van arbeidskaarten, afgegeven aan personen, 
als bedoeld in artikel 1, sub II a en b van mijne 
bovenbedoelde beschikking van 27 November 
j.l. , in overeenstemming met mijne beschikking 
van heden, te doen wijzigen, n.l. door daarop 
te doen schrappen : ,,Einde leerverplich 
ting: . .... " . 

Met betrekking tot de registerkaarten voor 
afgegeven arbeidskaarten, als bedoeld in artikel 
1, sub I a en b van mijne beschikking van 27 
November j.l. , moge ik hierbij aanteekenen, 
dat daarop voor jeugdige personen, ten aan
zien van wie in verband met hun leeftijd als 
vaststaande kan worden aangenomen, dat 
zij niet meer leerplichtig zijn, het einde der 
leerverplichting kan worden aangeduid door 
invulling van het jaar, waarin ilie verplichting 
moet geëindigd zijn. Alleen dus ten aanzien 
van hen, die nog niet zoo oud zijn dat uit hun 
leeftijd blijkt, dat zij niet meer onder de leer
verplichting vallen (dus de 12- en 13-jarigen) 
zal zijn te onderzoeken, of aan de leerver
plichting is voldaan en - zoo ja -, wanneer 
deze verplichting is geëindigd. Voor hen 
zal op de registerkaart (voor de afgegeven 

arbeidskaart) de juiste datum van het einde 
der leerverplichting z~jn te vermelden. Hierbij 
moge nog worden herinnerd aan het 7de lid 
van artikel 12 der Arbeidswet 1911, dat het 
uitreiken van a rbeidskaarten voor kinderen 
beneden 12 jaar of nog leerplicht ig verbiedt. 

Voorts is de vraag gerezen, op welke wijze 
de nummering der registerkaarten moet ge
schieden, in verb_and met het voorschrift, 
dat die kaarten in de volgorde der geboorte
data moeten worden geborgen. Ten deze 
z\j aangeteekencl, dat invulling van een num
mer in den linker bovenhoek der kaart kan 
geschieden op de wijze, welke het best wordt 
geoordeeld en dat die invulling desgewenscht 
ook achterwege kan worden gelaten. De 
kaarten zijn ingericht om te worden genum 
merd, omdat het voorkomt dat men bij het 
bij houden van een kaartregister prijs stelt 
op doodoopende nummering der kaarten, 
niettegen taande deze in eene andere volg
orde clan de nummering aangeeft, opgeborgen 
worden. 
De M in. v. Landbouw, Nijverheid en Handel, 

Voor den Minister, 
De Secretaris-Generaal, (get.) VERSTEEG. 

30 December 1911. WET , houdende vaststelling van de begrooting van Nederla.ndsch-Indië voor 
het dienstjaar 1912. (Hoofdstuk I. Ui tgaven in Nederland.) S. 391. (verko,·t.) 

WIJ WILHELMINA, ENZ . . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat volgens artikel 2 der Indische Comp1abili

teitswet de begrooting van Nederlandsch-Indië jaarl\iks 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 Nederlandsch-Indië voor het 

dienstjaar 1912, betreffende de 1.itgaven in N ederland, wordt vastgesteld als volgt : 
1 • Afdee/i11,q : Regeering en Hooge Colleges. f 22,000 

331,800 2• Departement van Justitie ... 
3• Departement van Financiën . . 
4• Departement van Binnenlandsch Bestuur 
5• Departement van Onderwijs en Eeredienst 
6ç Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel. 
7• Departement der .Burgerlijke Openbare Werken 
8• Departement van Gouvernementsbedrijven. 
9• Departement van Oorlog . 

10• Departement van Marine 

" 15,816,789 
972,600 
663,025 
~32,698 

1,586,000 
9,309,188 
6,236,040 
6,306,262 

f 41 ,464,392 

30 December 1911. WET, houdende vaststelling van de begrooting van Nede,·landsch-Indië 
voor het dienstjaar 1912. (Hoofdstuk ll. Ui~qaven in Nede,·landsch-Indië.) S. 392. (verk01•t. ) 

WrJ WILHELMINA, ENZ . .. . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat volgens artikel 2 der Indische Comptabili

teitswet de begrooting van Nede?·land-sch-Indiii jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten moet 
worden vastgesteld ; 
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Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het tweede hoofdstuk der begruoting van uitgaven van Nederlandsch-Indië voor het 

dienstjaar 1912, betl'effende de uitgaven in Nede-,·landsch-Indië, wordt vastgesteld als volgt: 
1• Afdeeling : Regeering en Hooge Colleges. f 1,309,640 
2• Departement van Justitie . . . 7,682,807 
3• Departement van Financiën • . ,, 29,903,013 
4• Departement van Binnenlandsch Bestuur " 28,305,999 

• 5• Departement van Ondel'wijs en Eeredienst. ,, 16,429,393 
6• D epartement van Landbouw, Nijverheid en Handel 8,644,705 
7• Departement der Burgerlijke Openbare Werken " 30,263,536 
8• Departement van Gouvernementsbedrijven . ,, 54,164,087 
9• Departement van Oorlog . . . . . . ,, 29,936,028 

10• Depa rtement van Marine. . . . . . ,, 11 ,304,950 
11 • Plaatselijk en gewestelijk zelfbestuur 6,454,673 

f 2'23,397,831 

30 December 1911. WET, houdende aa11w1Jzmg van de middelen tot goedmaking van de uit
gaven, begrepen in de begrooting van Nederlandsch-I1idii! voor het dienstjaar 1912. 
(Hoofdstuk I. Middelen in Nederland.) S. 393. (verkort. ) 

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 Nederlandsch
Indië, jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten worden a.angewezen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Tot goedmaking van de uitgaven, begrepen in de beid e hoofdstukken der begroo

ting van Nederlandsch- Indië voor het d ienstjaar 1912, worden over dat jaar gebezigd de 
na te noemen in Nederland te ontvangen middelen, te weten : 

l. Verkoop van koffie , enz. 
2. In het bedrag, dat aan de in Nederlmid en in Nederla,ndsch-I ndië te ontvangen middelen 

tot goedmaking der in artikel 1 dezer wet bedoelde uitgaven ontbreekt, wordt voorzien uit 
de opbrengst van de geldleening, aangega.an krachtens de wet van 1 Maart 1905 (Staats
blad n°. 97) en voorts zoo noodig door eenc geldleening, 1.rachtens eene nader vast te stellen 
wet aan te gaan. 

3. Deze wet treedt in werking met den laten Januari 1912. 
Lasten en bevelen, enz. 

MI D DE L E N I N N E D E R L A N D. 
Raming voor het dien.stjaar 1912. 

1. Verkoop van koffie. . . 
2. Verkoop ,,an kinabast. . 
3. Verkoop van Banka-tin . 
4. Verkoop van caoutchouc 
5. Verkoop van coca . . . 
ll. Aandeel in de winst van de Billiton-maatschappij over het boekjaar 

1911- 1912 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
7. Aandeel in de winst van den door de Nederlandsch-Indische Spoorweg

maatschappij geëxploiteerden spoorweg Sernarang-Vorstenlanden _. . . . . . . 
8. Uitkeering aan de geldmiddelen van Nederlandsch-Indië uit de opbrengst 

der Nederland che bedrijfsbelasting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
9. Aandeel in de ontvangsten wegens kabeltaksen uit de door de Deutsch

~iederländiscbe Telegraphengesellscbaft geëxploiteerd e lijnen. . . . . . . . . 
10. Ontvangsten van civielen of algerneenen aard. . . . . . . . . . . . . 
ll. Ontvangsten in betrekking tot het departement van oorlog in Neder

landsch-Indië. . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . 
12. Ontvangsten in betrekking tot het departement van marine in Neder

landsch-lndië . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

/ 715,146 
396,000 

" 24,446,404 
417,500 

74,250 

927,000 

261,000 

825,000 

75,000 
188,200 

33,500 

327,500 

/ 28,686,500 
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30 December 1911. WE'!', houdende _aanwijzing van de middelen tot goedmaking van .de 
uitgaven, begrepen in de begrooting van Nederlandsch-Indié' voor het dienstjaar 1912. 
(Hoofdstuk II. Middelen in Nederlandsch-Indil. ) S. 394. (verktYrt.) 

WIJ WILHELMINA, ENZ •... doen te "eten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat volgens artikel 2 der Indische Comptabili

teitswet de middelen tot dekking der uitga;,en, begrepen in de begrooting van Nederlandsch
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 be

grooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1912, worden over dat jaar gebezigd 
de na te noemen in Nederlandsch-Indië te ontvangen middelen, te weten : 

1. Ontvangsten van het hulpbureau voor den industrieelen eigendom, enz. 
2. Deze wet treedt in werking met den lsten Januari 1912. 
Lasten en bevelen, enz . 

.M I D D E L E N I N N E D E R L A N D S C H-1 N D I Ë. 
Rnminq voor het dienstjaar 1912. 

Departement van Justitie. 
1. Ontvangsten van het hulpbureau voor den industrieelen eigendom 
2. Gerechtelijke (1) boeten en confiscatiën. . . . . . . . . . . . . 
3. Terugbetaling van gerechtskosten in strafzaken . . . . . . . . 
4. Leges en salarissen van de griffiers der Europeesche rechtscolleges en van 

die der landraden en emolumenten van de gewestelijke secretarissen . . . . 
5. Hetgeen den Staat aankomt uit de opbrengst der wees- en boedelkamers. 
6. Betaling ,oor het afleggen van de examens ter verkrijging van de be-

voegdheid tot uitoefening van het notarisambt 
7. Opbrengst van den arbeid der gevangenen . . . 
8. Voor het ,·erstrekken van voeding aan gegijzelden . 
9. Registratie ,·an werkcontracten, gesloten door eigenaren of administra

teurs van landbouw-, mijnbouw- of nijver!aeidsondernemingen met van elders 
afkomstige arbeiders. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10. Heffing ter zake van de op Java en Madoera met -inlanders te.sluiten 
werkove:reenkomste~ ~oor het verrichten v~n arbeid in de buitenbezittingen of 
buiten Nederlandsch-Indië (uitgezonderd de kolonie Suriname) . . . . . . . 

Departement van Financiën. 
11. Verpachte mi<l.delen . . . . . . . . . . . . . . . . 
12. Opiumregie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
13. Opbrengst der exploitatie van pandhuizen in eigen bel·eer. 
14. In- en nit,oerrechten en accijnzen en andere ontvangsten daamrede in 

verband .... . .... . 
15. Personeele belasting . . .' 
16. Inkomsten belasting 
17. VerpoJ1ding, belasting op de door niet-inlanders zonder ingeschreven 

wettigen titel geoccupeerde op het la.nel Bloeboer gelegen erven, en belasting van 
onroerende goederen, bezeten krachtens een titel van het voormalig Britsche 
gouven1ement . . . . . . . . 

18. Openbare verkoopingen. 
19. Zegelrecht . . . . . . 
20. Recht van overschrijving van vaste goederen. 
21. Rechten van successie en van overgang bij overlijden 
22. Licentiën voor den aankoop van opium. . ·. . . . . 
23. Licentiën tot het houden van Chineesche speel- of dobbeltafels. 
24. Belasting op het slachten van runderen, -bufi'els; paarden en ven.lens . 

/ 5,700 
374,000 
32,000 

157,000 
.159,000 

1,000 
2,076,700 

24,000 

108,000 

62,000 

" 4,646,670 
" 26,908,400 
" 5,871,000 

" 31,793,000 
1,279,000 

" 5,806,000 

2,047,000 
738,900 

1,961,000 
814,000 
152,000 

3,000 
86,200 

2,277,000 

(1) De administratief opgelegde boeten wegens te la.te betaling ,an belasting enz. zijn 
onder het tedrag der inkomsten begrepen. 
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25. Belasting op het slachten van varkens . . . 
26. Belasting op de bedrijfs- en andere inkomsten . 
27 . Bijzondere belastingen in de buitenbezittingen . 
28. Kortingen ten behoeve van de burgerlijke pensioenen . 
29. RiJdragen van Europeescbe onderwijzers bij het bijzonder onderwijs ten 

behoeve van hunne pensioenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

519 

.f 323,000 
" 6,032,000 
" 3,436,180 

516,000 

30. .Aandeel in de winst van de Javasche bank over het boekjaar 1911-1912. ,, 
Memorie. 

!98,000 
31. Terugbetaling van voorschotten, vóór dit dienstjaar aan Europeesche 

burgerlijke landsdienaren en aan andere Europeanen verstrekt ...... . 
32. Terugbetaling van voor~chotten vóór dit dienstjaar aan inlandsche bur

::;;erlijke landsdienaren verstrekt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Departernent oon Binnenlandsc.h Bestuur. 

33. Bijdragen aan de landsmiddelen uit niet onder rechtstreeksch bestuur 
gebrachte landschappen . . . . . . . . . . . 

34. Hoofdgeld van heerenclienstplichtigen 
35. Afkoop van heerendiensten. . . . . . . 
36. Kadaster . . . . . . . . . . . . . 
37. Landelijke inkomsten en andere grondlasten. 
38. Afstand van grond . . . . . . . . . . . . 
39. Landbouwconcessies op de buitenbezittingen 
39a. Vergunningen tot landexploratie in de buiten bezittingen.. 
40. Verhuur van de visc~vijvers te Tello en te Sambong-Djawa (gouver

nement Celebes en Onderhoorigheden) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
41. Aflossing en rente ter zake van voor de oprichting van tuinbouwhoeven 

verleend landbouwkrediet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
42. Aflossing en rente voor kapitaaherstrekking en terugbetaling van uitga

ven YOOr de aan~telling van personeel ten behoeve van particuliere kredietbanken 
en desa-kredietinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43. Centrale kas voor het volkscredietwezen . . . . . . . . . . . . . . 
44. Terugbetaling van aan de inlandsche bevolking van Java en Madoera 

verstrekte , voorschotten voor den aankoop van ambtsveldèn voor de desa-
besturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

45. Inkomsten uit bestuurs-telefoonnetten . . . . . . . . . . . . . . . 
46. Terugbetaling van het aan radja en mantri's van Bolaäng Mongondou 

(residentie Menado) verleend renteloos voorschot . . . . . . . . . . . . . . 
47. Terugbetaling van het aan de landscbapskas van Karangasem (residentie 

Bali en Lombok) verleend renteloos voorschot . . . . . . . . . . . . . . . 
48. Terugbetaling van het aan den waarnemenden Panembahan van het land

schap Landak, Pangerang Mangkoe Boemi Goesti Boedjang, verleend renteloos 
voorschot . .. ............................ . 

Departement van Onderwijs en Eeredienst. 

49. Onderwijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
50. Entréegelden voor de bezichtiging van Hindoe-monumenten . . . . . 
51. Vergoeding voor de verpleging en begrafenis van lijders in de krank

zinnigengestichten en burgerlijke ziekeninrichtingen . . . . . . . . . . . . . 
52. Vergoeding voor bet g011eeskundig onderzoek van passagiers van pelgrims-

schepen. . ........ . ............ . .. .. .... . 
53. Landskoepokinrichting te Batavia en vaccinatie-bureau's te Semarang en 

Soerabaja ... . . .... .... .. . 
54. Geneeskundig laboratorium . . . . . 
55. - Belasting op .het houden van' lote1·ijen 
56. Ontvangsten uit den verkoop van kin inetaL!etten 

Departement van Landbomc, 'Nijverheid en Handel. 
57 . Inkomsten van de reproductie-ateliers. 
58. Schoolgelden van de landbouwschool . . . . . . . . . 

842,500 

400,000 

937,000 
" 3,822,000 
" 1,108,000 

89,000 
" 20,282,000 
" 2,092,000 

2,000 
Memorie. 

2,450 

900 

7,000 
64,000 

5,000 
Memorie. 

3,000 

1,000 

1,920 

" f,127,250 
Memorie. 

86,000 

21,500 

2,500 
900 

43,000 
Afemorie. 

1,700 
Memorir. 
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59. Schoolgelden van de cultllurschool . . . . . . . . • . . 
60. Verkoop van producten uit den cultuurtuin . . ... . 
61. Verkoop van producten van de proef- en demonstratievelden en van 

den selectietuin voor rijst en tweede gewassen . 
62. Koffie .. . . .. . .. ... • ... 
63. Kina ... 

• 64. Opbrengst van de gouvernementsguttapercha-onderneming 
65. Opbrengst van de gouvernementseaoutchouc-onderneming 
66. Boschwezen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
67. Verkoop van zout ten behoeve van vischzollterij en . . 
68. Inkomsten uit de parel visscherij . . . . . . . . . . . 
69. Inkomsten voortvloeiende uit de heffing van dekgelden 
70. Inkomsten van den Cllrsus voor hoefbeslag te Bandoeng. 
71. Inkomsten van de inlandsche veeartsenschool en van den cursus tot oplei

ding van mantri's voor den burgerlijken veeartsenijkundigen d ienst en van 
keurmeesters van slachtvee en vleesch 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 sc],ildpadeieren ter westkust van het 

district Djampangkoelon der afdeeling Soekaboemi (Preangerregentschappen), 
tusschen de monding der rivieren Tjiboekan en Tjibantengpaeh . . . . . . 

76. Abonnementsgelden voor de publicaties van de afdeeling Nijverheid 
en Handel .. ...... .... . . .. . 

ï7. Inkomsten van het handelslaboratorium 
78. IJk van maten en gewichten. . . . . 

Departement der Burgerlijke Openbare IV erken. 
79. Verkoop en verhuur van huizen en andere gebouwen . . . . 
80. Ontvangsten voortvloeiende uit waterleidingen en overvaarten . . . . 
81. Schut- of doorvaartgelden bij enkeie landssluizen in de residentiën 

Memorie. 
f 1,025 

3,700 
472,080 

10,000 
186,800 

Memorie. 
" 6,641,000 

10,600 
36,980 

5,700 
llfenwrie. 

1,100 
Memorie. 

21,400 
49,300 

1,418 

1,000 
3,400 
7,500 

72,700 . 
22,200 

Batavia, Semarang en Soerabaja. . . . . . . . . . . . . . . . . • • ,, 64,000 
14,700 82. Vergoeding voor het gebruik van loskranen. . . . . . . . . . . . . ,, 

83. Retriblltiën van ondernemingen van landbouw en nijverheid ter vergoe
ding van de uitgaven voor het toezicht op de waterverdeeling tusschen de 
daar bij belanghebbenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

84. Vergoeding der kosten van onderzoek en beproeving van stoomtoe-
stellen en van vernieuwde akten van vergunning tot gebruik dier toestellen . 

85. Canon van het in erfpacht gegeven gedeelte van het tot de haven van 
Tandjoeng Priok behoorende terrein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86. Vergoeding door den erfpacb ter van een gedeelte van het tot de haven van 
Tandjoeng Priok behoorende terrein voor het gebruik van het 4000-tons dok . ,, 

87. Retributiën voor het gebruik van gouvernementsgrond en andere goll
vernementseigendommen te Tandjoeng Priok en in de benedenstad Batavia, 

97,000 

36,000 

3,020 

49,000 

te Emmahaven en te Makasser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
88. Terugbetaling door de gemeente Soerabaja van de kosten van den aanleg 

der drinkwaterleiding aldaar en van verschuldigde rente . . . . . . . . . . 
89. Terllgbetaling door de locale raden van de uitgaven voor ter beschikking 

van die raden gesteld personeel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Departement van Gouvernemen,sbedrijven. 
90. Opium bereiding. 
91. Landsdrukkerij . 
92. Mijnwezen 
93. Tin . .. . 
94. Steenkolen . 
95. Zout 
96. Brie,en- en pakketpost . 

10,500 

94,500 

12,690 

" 6,404,740 
425,000 

" 1,467,600 
" 1,049,300 
" 4,144,000 
" 14,309,500 
" 2,725,000 
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98. 
99. 

30 DECEMBER 1911 . 

Binnenlandsche paarden post 
Telegrafie . . . . . . . . . . 
Telefonie. . . . . . . . . . . 

100. Bijdrage van het departement van financiën in de kosten van het perso-
neel van den post- en telegraafdienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101. Hetgeen den Staat aankomt uit de opbrengst van de particuliere telefonen. 
102. Restitutie van de uitgaven ten behoeve van de postspaarbank. 
103. Spoor- en tramwegen 
104. Transportdiensten . . . . 

Departement van Oorlog. 

105. Bijdragen voor de opleiding van jongelingen bij het pupillenkorps. 
106. Boeten en andere ontvangsten, voortspruitende uit de contracten van 

aanneming en uit leverantiën. . . . . . . . . . . . . . 
107. Terugbetaling van verplegings- en begrafeniskosten in de hospitalen 

door patiënten, voor eigen rekening opgenomen . . . . . . 
108. Artillerie-constructiewinkel . . . . . . . . . . . . . . 
109. Topographisch bureau en lithographisch etablissement . 
ll0. Verkoop en verhuur van voor 's lands dienst bestemde bruikbare vaste 

en andere goederen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
lll. Verkoop van bier aan de militaire cantines. . . . . . . . . . . . 

f 

52 L 

1,000 
1,838,000 
1,172,500 

4 ,7ï5 
30,900 
81,505 

" 26,210,000 
30,000 

l,800 

9,000 

102,000 
750 

15,000 

112. Verkoop van onbruikbaar geworden en overtollige vaste en andere goederen " 

356,000 
212,000 
32,000 

113. Stoomtramwegen in Atjeh . . 
114. IJsfabriek te Koeta Radja . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
115. Militair telefoonnet in Atjeh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
116. Verstrekking van water tegen betaling uitclegouvernementswaterleidingen. ,, 

562,000 
18,500 
39,000 
10,000 

117. Terugbetaling van voorschotten, vóór dit dienstjaar aan militairen en 
tot het departement van oorlog behoorende burgerlijke landeclienaren verstrekt. 

ll8. Andere ontvangsten . . . . . . . . . . . • . . 

Departement van Jlfarine. 

119. Haven- en ankeragegelden. . . . . . 
120. Loodsgelden . . . . . . . . 
121. Vergoeding voor het keuren van stoomschepen .. 
122. Scheepsmeting . . . . . . . . . . . . 
123. Scheepsverklaringen . . . . . . . . . . . . 
124. Verrekening met het departement van onderwijs en eeredienst ter zake 

van de keuring van passagiers van pelgrimsschepen . . . . . . . . 
125. Vergoeding door vreemde oorlogsschepen en particuliere vaartuigen 

,·oor het gebruik van 's lands los- en laadhoofden, met uitzondering van die te 
Tandjoeng Pr_iok en die behoorende tot het marine-etablissement, zoomecle 
kaaigelden Tandjoeng Priok en steigergelden Emmaha,en. . . . . . .. 

126. Vergoeding voor het gebruik van 's lands los- en laadinrichtingen en 
huur van kolenloodsen en opslagterreinen te Tandjoeng Priok . . . . . 

127. Verkoop van zeekaarten en boekwerken uit bet depot en de onderde
pots van kaarten en gidsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

128. Verkoop van voor 's lands dienst bestemde bruikbare goederen niet 
afkomstig uit den voorraad der marine-magazijnen te Soerab·aja . . . . . . 

129. Verkoop van onbruikbaar geworden en overtollige goederen, permanente 
of tijdelijke werken, zoomede schepen en vaartuigen en hun inventaris, een en 
ander voor zoover niet afkomstig van het marine-etablissement en de daar
toe behoorende inrichtingen en van de diensten ressorteerende onder scheepvaart. 

130. Verkoop van onbruikbaar geworden en overtollige goederen, permanente 
of tijdelijke werken, zoomede schepen en vaartuigen en hm1 inventaris, een 
en ander afkomstig van de diensten ressorteerende onder scheepvaart. 

131. Ontvangsten en verrekeningen met betrekking tot het marine-etablis
sentent en de daartoe behoorende inrichtingen . . . . . . . . . . . . . . . 

330,000 
60,000 

597,500 
937,000 

30,600 
10,700 
15.900 

10,750 

171,700 

128,000 

7,000 

32,100 

7,050 

7,150 

" 3,232,Gl ii 

l 
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132. Door het departement rnn gouvernementsbedrijven te restitueeren kosten 
voor het gebruik van het gouvernements-kabelschip T elegraaf ten behoeve 
van den post- en telegraafdienst. . . . . . . . . . . . . . f 

133. Terugbetaling van voorschotten vóór dit die~stjaar aan landsdienaren 
125,147 

13,000 
6,000 

verstre1.t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
134. Andere ontvangsten. . . . . . . . . . . . . . 

Plrw.tselijk en gewestelijk zelfbestiiur. 

135. Rente en terugbetaling van ge ldleeningen door plaatselijke en geweste
lijke zelfbesturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,680 

Ontvangsten van gemengden aard en toevallige baten. 

l36. Verkoop van voor 's lands die'!St bestemde bruikbare goederen uit den 
voorraad van het civiel departement . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160,000 

115,000 
916,000 

137. Verkoop vau onbruikbaar geworden en overtollige goederen uit a ls voren. ,, 
138. Alle and ere on tv angsten. . . . . . . . . . . . . . . 

30 December 1911. WET, houdende verhooging 
van de begrooting van uitgaven van Nede,·
landsch-Indië voor het dienstjaar 1911 ten 
behoeve van den aanleg van een spoorweg 
in Zt,id-Sumati-a. S. 395. 

30 December 1911. WET, houdende verhooging 
van het elfde hoofdstuk der Staatsbegroo
ting voor het dienstja,1r 1910. S. 396. 

Bij deze wet wordt één art. verhoogd. 

30 December 1911. WET, houdende wijziging 
van het eerste hoofdstuk der begrooting 
van uitgaven yan_. Nederlarrdsclt-I11dië voor 
het dienstja11r 1910. S . 397. 

30 Dece:mbe,· 1911. WET, houdende w1Jz1gmg 
en verhooging van het tweede hoofdstuk 
der begrooting van uitgaven van Nede,·
la11dsch-I11dië voor het dienstjaar 1910. 
s. 398. 

30 Dece,nbe,· 1911. WET, houdende voorziening 
in het kas-tekort van den Indischen dienst 
in 1912. S. 399. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . . . doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben , 
dat de wijze behoort geregeld te worden, 
waarop in afwijking van artikel 26, laatste 
alinea, der Indische Comptabiliteitswet voor 
het jaar 1912 zal moeten worden te gemoet 
gekomen in het kas-tekort van den Indischen 
dienst hier te lande ; 

Zoo isiliet,-dat,-W.ij,;dè1i,-Rnad van State, enz: 
Art. 1. Ûn?.e Minister van Financiën wordt 

bevoegd verklaard om, bij het openen van 
kredieten aan On?.en Minister van Koloniën 
gedurimde het jaar 1912, het bedrag der volgens 

Totaal . f 205,276,845 

art. 33 der Indische <.Jomptabiliteitswet in 
's Rijks schatkist gestorte gelden te boven te 
gaan met eene som van acht en dertig millioen 
gulden. 

Onze Minister van Financiën zal in dat 
voorschot aan de Indische· kas mogen voor
zien door uitgifte of beleening van bewijzen 
van vlottende schuld, met inachtneming van 
de daaromtrent bestaande of nog vast te stellen 
wettelijke bepalingen. 

2. Deze wet treedt in werking op den laten 
Januari 1912. 

Lasten en bevelen, enz . 
.. Gegeven te 's .Gravenhage, den 30sten Decem

ber 1911. 
(.flet. ) WIL H EL M I N A. 

De Minister 11a,i Finan cië11 , 
(qet.) KoLKMAN. 

De Ministe,· van Kolonii11, 
(.flet.) DE WAAL MALEFIJT. 

( Di tgeg. 10 Jan. 1912.) 

30 Decembe,· ]911. WET, tot wijziging van de 
begrooting der uitgaven van de Algemeene 
Landsdrukkerij voor het dienstjaar 1910. 
s. 400. 

30 D ecember 1911. WET, tot vaststelling van 
de hegrooting der uitgaven van de Alge
meene Landsdrukkerij voor het dienstjaar 
1912. s. 401. 

Bij art. 1 wordt de begrooting der uitgaven 
van de algemeene Landsdrukkerij voor het 
jaar 1912• va-Stgesteld bp' j"687 .696,33. 

Bij de artt. 2, 3, 4 en 5 worden de middelen 
tot dekking, overschrijving en betaling van 
onvoorziene uitgaven en het saldo geregeld. 
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30 December 1911. WET, tot wijziging van het 
vijfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1910. S. 402. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en verminderd en wordt een nieuw 
artikel ingevoegd. 

Ten gevolge van deze verhoogingen, bijvoe
ging van een nieuw artikel en verminderingen, 
worden de totalen der navolgend e afdeelingen 
van vorengenoemd hoofdstuk gewijzigd als 
volgt, 

Verhoogd, afdeeling I met /4050, afdeeling 
Il met f 43.500, afdeeling IIl met f 3750 en 
afdeeling VII met f 269.769.026• 

Verminderd , afdeeling IV met f 54,000 en 
afdeeling V met f 267.059,025 • 

30 December 1911. WET, tot afwijking van den 
regel, gestE>ld bij artikel 24 l der Gemeente
wet, omtrent plaatselijke belastingen, ten 
behoeve van de gemeente Vlissingen. S. 403. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . . . doen te weten , 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat afwijking van den regel, gesteld bij artikel 
241 der Gemeentewet, in het belang der ge
meente Vlissin_qen raadzaam is ; 

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

Eenig a,·tikel. 

Ten behoeve der gemeente Vlissingen kan , 
behoudens Onze goedkeµring, gedurende het 
jaar 1912, belasti_ng p p het gedistilleerd, tot 
een bedrag van ten hoogsts zeventien gulden 
vijftig cents per hectoliter, ad 50 percent sterkte, 
worden geheven. 

Deze wet treedt in werking op den dag 
harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, euz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 30sten Decem

ber 1911. 
(gel.) W- I L HE L M IN A. 

De Ministe,· van Binnenlandsclie Zaken, 
(get. ) HEEMSKERK. 

(Uitgeg . 17 J an. 1912.) 

30 Dece,nber 1911. WET, tot !lfwijking van 
den regel, gesteld bij artikel 241 der Ge
meentewet, omtrent plaat8elijke belastin
gen , ten behoeve van de gemeente Vlie
land. S. 404. 

WIJ WlLHELMIN A, ENZ ... doen te weten, 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat afwiJking van den regel, gesteld bij art. 
241 der Gemeentewet, in het belang der ge
meente Vlieland raadzaam is ; 

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

Eenig a,·tikel. 

Ten behoeve der gemeente Vlieland kan , 
behoudens Onze goedkeuring, gedurende het 
jaar 1912, belasting op het gedistilleerd, tot 
een bedrag van ten hoogste twaalf gulden 
vijftig cents per hectoliter, ad 50 percent sterkte, 
worden geheven. 

Deze wet treedt in werking op den dag harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 30sten De

cember 1911. 
(get. ) W I L H K L MIN A. 

De Ministe1· van Binnenlandsclie Zakm, 
(get. ) HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 17 Jan. 1912.) 

30 December 1911. WET, tot afwijking van den 
regel, gesteld bij artikel 241 der Gemeente
wet, omtrent plaatselijke belastingen, ten 
behoeve van de gemeente Helder . S. 405. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .. . doen te weten, 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben , 
dat afwijking van den regel, gesteld bij artikel 
241 der . Gemeentewet, in . he.t belang der ge
meente HelàP.r raadzaam is ; 

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

Eenig a,·tikel. 

Ten behoeve der gemeente Helder kan, be
houdens Onze goedkeuring, gedurende het jaar 
1912, belasting op het gedistilleerd, tot een be
drag van ten hoogste vijftien gulden per hec
toliter, ad 60 percent sterkte, worden geheven . 

Deze wet treedt in werking op den dag harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 30sten De

cember 1911. 
(qet. ) WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(gel.) HEllMSKERK. 

(Uit_qeg. 17 Jan. 1912.) 

30 December 1911. WET, tot wijziging en ver
hoüging van het vijfde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1911. 
s. 406. 

Tengevolge van deze wet wordt artikel 52 
gelezen , Onderstand aan gemeenten die bui
ten staat zijn in alle of sommige kosten harer 
huishouding behoorlijk te voorzien f 2166; 

en worden volgende artikelen verhoogd , 
Artikel 163. Reis- en verblijfkosten en va-
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catiegelden der leden van commissiën tot het 
afnemen der eindexamens voor de hoogere 
burgerscholen, benevens verdere kosten van 
die examens, met /15,000 en daardoor gebracht 
op f 95,000. 

Artikel 187. Reis- en verblijfkosten en vaca
tiegelden der leden van de commissiën tot het 
examineeren van hen, die wenschen te ont· 
vangen eene der akten van bekwaamheid, ver
meld in art. 77, onder a en b. of eene akte 
van bekwaamheid voor de handwerken, voor 
de vrije- en orde-oefeningen der gymuastiek 
of voor het handteekenen, vermeld in art. 87 
der wet tot regeling van het lager onderwijs, 
benevens verdere kosten van die examens. 
met f 6000 en daardoor gebracht op f 158,000. 

/ Ten gevolge van voorschreven wijziging en 
verhoogingen wordt verhoogd het totaal van 
de llde afdeeling met f 2165, 

dat der V de afdceling met f 15,000, 
dat der Vlde afdeeling met f 6000, 
en het ·totaal van het Vde hoofdstuk der 

Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1911 met 
f 23,165. 

30 December 1911. W!!:T, tot goedkeuring eener 
overeenkomst met de provincie en de ge
meente G.·oningen over aanleg van ver
keerswegen langs aan den Staat behoo
rende gebouwen en terreinen aldaar. S. 407. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ••• doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is, in het belang van aan 
den Staat toebehoorende terreinen en gebou
wen te Groningen, met de provincie en de 
gemeente Groningen een overeenkomst aan 
te gaan betreffende den aanleg van verkeers
wegen langs die terreinen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van St11te, enz. 
Art. 1. De overeenkomst, geconstateerd bij 

de aan deze wet gehechte akte van den l '2den 
October 1911 wordt goedgekeurd. 

2. De in artikel l bedoelde akte wordt ge
registreerd en overgeschreven in de openbare 
registers zonder heffing van registratie- en 
overschrijvingsrechten. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 30sten De

cember 1911. 

(get.) W I L H E L M IN A. 

De Ministet· van Binnenland-sche Zaken, 
(get.) HEEMSKERK. 

De Minister van li'inanciën, 
(get. ) KoLKMAN. 

( Uitgeg. 23 Jan. 1912.) 

AKTE VAN OVEREENKOMST. 

Tusschen den Staat der Nederlanden, ver· 
tegenwoordigd door Curatoren der Rijksuni• 
versiteit te Groningen, hiertoe gemachtigd 
door den Minister van Binnenlandsche Zaken 
bij missive van 9 October 1911, n°. 2579, af
deeling K . W., en door den Minister van 
Financiën, bij missive van 5 October 1911, 
n°. 65, Domeinen; 

de provincie Groningen, vertegenwoordigd 
door Gedeputeerde Staten der provincie, han
delende ter uitvoering van het besluit der 
Staten van Groningen d.d. 29 November 1910, 
n•. 18, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 
2 Februari 1911, n°. 54; 

en de gemeente Groningen, vertegenwoor· 
digd door Burgemeester en Wethouders dier 
gemeente, handelende ter uitvoering van het 
besluit van den Raad der gemeente Groningen 
d.d. 26 November 1910, n°. 3 ; 

is overeengekomen omtrent hetgeen volgt: 
A.rt. 1. De gemeente Groningen verbindt 

zich tot: 
a. verbreeding en verbetering van den Ooster

singel, tusschen de Walstraat en de Bloem· 
straat door den aanleg van een 5 Meter bree
den met scoriaebricks bestraten rijweg, een 
3.5 Meter breed beklinkerd trottoir langs de 
laboratoria der Rijksuniversiteit en een klinker· 
trottoir langs het terrein der suikerraffinaderij 
en het Hof, een en ander met inbegrip van 
rioleering, geleidingen voor licht en water, 
brandkranen en beplanting; 

b. het aanleggen en onderhouden van een 
hoofdverkeersweg van af den sub n bedoelden 
Oostersingel bij de Bloemstraat tot de in het 
verlengde der Boteringesingel gelegen dwars
straat der Nieuwe Nbbingestraat , bestaande 
uit twee gedeelten; 

I. het eene gedeelte loopende van de Bloem
straat af tot de bocht bij de voormalige Israë· 
lietische begraafplaats, zullende dit gedeelte 
bestaan uit een 8 Meter breeden rijweg, waar
van 5 Meter breedte met behakte keien en 
2 maal 1.50 Meter breedte met klinkers zal 
worden bestra:it; twee verhoogde, begrinte en 
beplante wandelpade11, elk 6 Meter breed, ter 
weerszijden van den rijweg, een en ander met 
inbegrip van rioleering, geleidingen voor licht 
en water en van brandkranen ; 

II. het tweedo gedeelte van de bocht bij de 
voormalige Israëlietische begraafplaats af tot 
de dwarsstraat der Nieuwe Ebbingestraat, 
welk gedeelte zal bestaan uit eenen 8 Meter 
breeden rijweg, waarvan 5 Meter breed met 
behakte keien en 2 maal 1.50 MetP.r breedte 
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met klinkers zal worden bestraat, twee ver
hoogde, begrinte en beplante wandelpaden, elk 
4 Meter breed, ter weerszijden van den rijweg, 
een en ander met inbegrip van r:oleering, ge
leidingen voor licht en water en van brand
kranen ; 

c. het aanleggen en onderhouden van een 
10 Meter breeden weg van den sub b bedoel
den weg, bezuiden langs de voormalige Israë
lietische begraafplaats tot en in aansluiting 
met de Jodenkampsteeg, zullende deze weg 
bestaan uit eenen 6 Meter breeden rijweg van 
veldkeien met twee klinkervoetpaden ter weers
zijden, elk ter breedte van 2 Meter, een en 
ander met inbegrip van rioleering, geleidingen 
voor licht en water , brandkranen en beplan
ting ; 

d. de verbreeding en verbetering van den 
weg bewesten het Boterdiep van den hoofd
verkeersweg sub b II bedoeld tot de Korre
brug, door aanleg van een minstens 5.50 Meter 
breeden met behakte keien bestraten rijweg 
met een klinkertrottoir langs de westzijde en 
een begrint wandelpad langs het Boterdiep , 
ter breedte van ten minste 3 M . ; 

e. het aanleggen en onderhouden van de 
noodige toegangen van den sub b genoemden 
hoofdweg naar den na te noemen door de 
provincie aan te leggen loswal langs het ver
bindingskanaal Boter-Damsterdiep en het ter 
beschikking- stellen van de provincie van de 
veldkeien noodig voor ongeveer 3000 M1. be
strating op bedoelden loswal ; 

f. het dempen van de binnenhaven van het 
Boterdiep en het aanleggen en onderhouden 
van een hoofdverkeersweg van het Schuiten
diep langs het gedempte Boterdiep tot den 
sub b genoemden hoofdverkeersweg, bestaande 
voor het zuidelijk gedeelte tot de Joden kamp
steeg en het Brouwerstraatje uit twee 7 meter 
breede bekeide rijwegen met een verhoogd 
7 meter breed wandelpad daartusschen en 
klinkervoetpaden wederzijds langs· de huizen 
en voor het noordelijk gedeelte uit een minstens 
10 meter breeden bekeiden rijweg met klinker
voetpaden ter weerszijden , een en ander met 
inbegrip van rioleering, geleidingen voor licht 
en water, brandkranen en beplanting ; met dien 
verstande, dat omtrent de wijze van uitvoering 
der onder deze littera genoemde werken nader 
met Gedeputeerde St11ten za; 1rnnnen worden 
overeengekomen ; 

g. het aanleggen en onderhouden van een 
25 meter breeden hoofdverkeersweg van den 
sub b bedoelden hoofdweg af naar de in het 
plan van uitbreiding der gemeente geprojec
teerde brug. over het verbindingskanaal naar 

den Singelweg buiten het verbindingskirnaal 
met bijzwaaiingen naar de Bloemstraat en naar 
een in dat plan ontworpen straat door 't Hof 
naar de Maagdebrug ; 

h. het leggen van de sub _q bedoelde brug ; 
i. het opruimen van de bestaande werken 

tot lossen en laden aan het verbindingskan811l 
ten behoeve van de gasfabriek, zood ra de door 
de provincie aan te leggen werken gereed en 
in gebruik zullen zijn genomen. 

2 . De provincie Groningen verbindt zich 
tot : 

het verbreeden van het verbindingskanaal 
Darnster-Boterdiep van het Boterdiep af tot 
de sluis in het verbindingskanaal en, vandaar 
tot 120 meter bezuiden het zuidelijk front der 
sluis, het beschoeien van het aldus verbreede 
kanaal en het aanleggen van een 8 meter bree
den met de door de gemeente ter beschikking 
te stP.llen veldkeien te best.raten loswal, zoomede 
het onderhouden dier werken. 

3. De provincie staat aan de gemeente af 
hare rechten op de binnneC? haven van het Bo
terdiep en stelt te harer beschikking de provin . 
ciale kunstwerken, zich in en langs de binnen · 
haven bevindende, zoomede den grond, voort• 
komende uit de verbreeding van het in artikel 2 
bedoelde kanaal ten gebruike bij de demping 
van de binnenhaven. 

4 . De werken in artikel 1 en artikel 2 om
schreven zullen moeten zijn uitgevoerd binnen 
15 maanden na de inwerking treding der wet 
waarbij deze overeenkomst zal zijn goedgekeurd 
behalve dat voor de uitvoering der in artikel 1 
sub/genoemde werken die termijn ondergoed
keuring van Gedeputeerde Staten zal kunnen 
worden gewijzigd. 

De aanleg van de brug bedoeld in artikel I 
sub h zal moeten geschieden binnen drie jaren 
na de voltooiing van den in artikel 1 sub g be
doelden hoofdverkeersweg, zullende deze ter
mijn met goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
verlengd kunnen worden. 

De aanleg van het klinkertrottoir langs het 
terrein van de suikerraffinaderij en het Hof 
zal kunnen wachten tot het gemeentebestuur 
daarvoor den tijd ·gekomen zal achten . 

5 . De uitvoering der werken zal geschieden 
naar de aan deze overeenkomst gehechte door 
partijen gewaarmerkte kaart. 

6 . De gemeente Groningen zal aan de pro 
vincie Groningen uitkeeren eene bijdrage van 
1/3 der kosten van den aanleg der in artikel 2 
omschreven werken, welke bijdrage echter de 
som van f 10,000 niet zal te boven gaan. 

7. Tegenover de verplichtingen die de pro
vincie en de gemeente bij dezen op zich nemen 
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draagt de Staat der Nederlanden in vollen en 
v rijen eigendom over : 

aan de p rovincie Groningen het perceel n°. 
2125 van sectie F der gemeente Groningen, 
groot 0.53.20 Hectare en aan de geineente 
G roningen: 

het perceel n°. 2126 van sectie F der gemeente 
Groningen groot I".80.90 Hectare en de per· 
ceelen n°•. 4484, 1486 en 4475 van sectie G, 
groot respectievelijk 0.07.05, 0.01.35 en 0.29. 70 
Hectare, welke overdracht door de provincie 
Groningen en de gemeente Groningen ieder 
voor zoover haar betreft wordt aangenomen. 

8. De kosten op deze overeenkomst vallende 
komen ten laste van de provincie en de ge
meente Groningen , ieder voor de helft . 

Deze overeenkomst verbindt den Staat niet 
alvorens de wet, die haar voor zoover noodig 
zal hebben te bekrachtigen, uitgevaardigd zij . 

Aldus in viervoud opgemaakt en geteekend . 
Groningen, 12 October 1911. 
Curatoren der Rijksimive,·siteit te G·roningen, 

(get.) GEERTSEM.A. , 

Voorzi tter. 
(get. ) B . TEN BRUGG ll:N ÜATE, 

Secl'etaris. 
G roningen, 12 October 1911. 

De Gedeputeerde Staten der p rovincie Groningen, 
(ge t.) GE:ERTSEM.A., 

Vourzi tter. 
(get.) S YBEN GA, 

Griffier. 
Groningen, 12 October 1911 . 
Burgemeester en Wethoi,ders van Groningen, 

(qet,) E. TJ. VAN S·r.A.RKENHORGH. 

De Secretaris, 
(gel.) A. PEKELHARING. 

30 December 1911. WET, houdende nadere 
wijziging van het zesde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1910. 
s. 408. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ve r
hoogd en verminderd. 

Ten gevolge van deze verhoogingen en ver
minderingen wordt het totaal van de I ste 
onderafdeeling der lste afdeeling verminderd 
met f 5000; dat van de Ilde onderaideeling 
van die afdeeling verhoogd met f 193,000; 
dat van de lilde onderafdeeling van die af• 
deeling verminderd met f 84,lóO; dat van de 
IVde onderafdeeling van die afdeeling ver
minderd met f 4000 en dat van de Vde ond~r
afdeeling van die afdeeling verhoogd met 
f 28, 7ó0, terwijl het totaal van de lste afdee
ling wordt Yerhoogd met f l:lS,600. 

Het totaal van de Iste onderafdeeling van 

de 2de afdeeling en het totaal van de 2de af
deeling worden verminderd met f 128,600. 

30 December 1911. WET, tot nadere wijziging 
van het achtste hoofdstuk der Staatsbe
grooting voor het dienstjaar 1910. S. 409. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver 
hoogd en ve rminderd. 

Ten gevolge van deze verhoogingen en Yer
minderingen worden de ar tikelen 60 en 131 
van meoi·gemelde begroot ing respectievelijk 
gebracht op f 49,085 en f60,200 en ondergaan 
de totalen van de hierna genoemde afdeelingen 
dier hegrooting de wijzigingen, daarbij aan
gewezen : 

de lido a fd eeling wordt venninde,·d met 
f 2,950 ; de IIlde :ifdeeling wordt verminderd 
metfl0,500 ; de IVde afdeeling wordt ve,·hoogd 
met f 3,500; de Vde afdeeling wordt verhoogd 
met f 97,000; de Vlde afdeeling wordt ver
minderd met f 55,300; de VII de afdeeling wordt 
i·e,·hoogcl met f 48,300; de Vlliste afdeeling 
wordt verhoogd m et f 48,500; de IXde afdeeling 
wordt verminderd met f 13,500; de Xde af
deeling wordt verhoogd met f 3,650; de Xlde 
afdeeling wordt ve,·m inderd met f 53,500 ; de 
XIIde afdeeling wordt verniillderd metf35,000 ; 
de XIIIde ufdeeling wordt verhoogd met f3,800 ; 
de XVde afdeeling wordt ve,·ininderd met 
f 48,000 ; de XVIIIde afdeeling wordt t•erhoogd 
met f 41,000 ; de XXste afdeeling wordt i·er
minde,·d met f 27,000. 

30 December 1911. WET, houdende aanvulling 
en ve rhooging van het negende hoofdstuk 
der S taatsbegrooting voor het dienst jaar 
1911 S. 410. 

Bij deze wet worden eenige artikelen inge
voegd. 

Ten gevolge hiervan wordt het totaal de r 
Ilde afdeeling, alsmede het eindcijfer rnn 
voormeld hoofdstuk verhoogd met f 51,720. 

30 Decembé.r 1911. WET, tot wijziging van het 
negende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1910. S. 411. 

Bij deze wet worden eenige artikelen Yer
hoogd, verlaagd en ingelascht en wordt ternns 
de tekst van een artikd gewijzigd. 

30 December 1911. W r;T, tot verhooging nm 
het tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1911. S. 412. 

Bij deze wet wordt een artikel verhoogd . 
Ten gevolge h iervan wordt het totaal der 

lide afdeeling en het eindcijfer van het ti ende 
hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienst
jaar 1911 verhoogd met f 500,000. 
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30 December 1911. WET, tot verhooging van 
het tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1911. Reis- en ver
blijfkosten enz. veflartsenijkundigen dienst 
in verband met het heerschen van mond
en klauwzeer. S. 413. 

Bij deze wet _wordt een artikel verhoogd. 
Ten gevolge hiervan wordt het totaal der 

Ilde Afdeeling en hat eindcijfer van het tiende 
hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienst
jaar 1911 verhoogd met f 65,000. 

30 December 1911. WET, tot verhooging van 
het zevende hoofdstuk A der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1910. S. 414. 

Bij deze wet wordt een artikel verhoogd . 
Ten gevolge van voorschreven verhooging 

wordt het totaal van de Iste afdeeling en dat 
van het geheele hoofdstuk met gelijk bedrag 
verhoogd en alzoo gebracht respectievelijk op 
f 31,651,256.30 en f 36,634,256.30. 

30 December l\JlL WKT, tot regeling van de 
ontvangsten en uitgaven van het Wedu
wen• en Weezenfonds voor burgerlijke 
ambtenaren voor het jaar 1912 S. 415. 

Bij art. 1 dezer wet wordt de begrooting 
vastgesteld als volgt : 

Arf. I. Traktementen , voor 
zoover zij niet uit het volgende 
artikel moeten bestreden wor
den, van den directeur en van 
de verdere ambtenaren, van 
den kamerbewaarder-concierge, 
van de boden en van den vaste· 
knecht, toelage aan den kamer
bewsarder-concierge als abon
nement voor het schoonhouden 
der lokalen, belooning van een 
vaste-knecht voor het stoken 
en onderbonden van den heet
water verwarmingsketel, bene· 
vens belooningen voor schrijf. 
en rekenwerk van tijdelijk bij 
het fonds werkzaam gestelde 
personen . . . f 

.-1.rt. Ibis. Periodieke trakte
mentsverhoogingen in vorige 
jaren toegekend en in den loop 
van het begrootingsjaar nog 
toe te kennen aan de in arti-
kel I bedoelde ambtenaren be-

37,323.60 

Art. III. Toelagen en pre· 
sentiegelden voor commissaris-
sen. . . . . . f 2,400.-

A,·t. IV. Reis- en verblijf
kosten van commissarissen, van 
den directeur en van de amb· 
tenaren en bedienden. 500. -

Art. V. Aandeel van het 
Weduwen- en Weezenfonds 
voor burgerlijke ambtenaren 
in de toelagen en · presentie
gelden van de leden van den 
Pensioenraad voor burgerlijke 
ambtenaren 950.-

Arf. VI. Onderhoud, assu
rantiepremie en bewakings
kosten door de gemeente
brandweer van het gebouw 
waarin de bureelen zijn geves
tigd en onderhoud van den 
tuin achter dat gebouw, bene
vens toelage van een bouw
kundige. belast met het toezicht 
over het !lebouw . 2,000.-

A,·t. VII. •. Pensioenen van 
weduwen en weezen van bur
gerliike ambtenaren over 1912 
en afgesloten dienstjaren 1,570,000. -

A rt. VUL Pensioen.en van 
w.idnwen en weezen van onder
wijzers over 191:.! en afgesloten 
dienstjaren. . 200,000.-

Art. IX. Aankoop van in
sch rijvingen op de Grootboeken 
van de Nationale Schuld, van 
effecten en van andere gelds
waardige papieren, beleggin 
gen in schuldvorderingen door 
hypotheek gewaarborgd, als
mede alle met dien aankoop 
en die beleggingen in verband 
staande uitgaven 3,664,851.50 

Art. X. Restitutie van inge
houden bijdragen, bedoeld bij 
het 6de lid van artikel 17 der 
Weduwenwet voor de ambte
naren 1890 en bij het 8ste lid 
van artikel 21 der Weduwen • 
wet voor de onderwijzers 1906 2,000.-

.4rt. XI. Aankoop van per· 
ceelen, welke het gebouw van 
het fonds belenden en verbou-

neden clen rang van adjunct• 
commies en aan de bedienden 

Arf. IL Bureel- en lokaal
beh()eften, drukwerk en aan
koop van boeken 

wing van een of meer dier per 
3,825.- ceelen tot uitbreiding van de 

bureau's, alsmede alle met dén 
aankoop en de verbouwing in 

8,000.- verband staande uitgaven . 60,000.-
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A r t. XII. Onvoorziene uit-
gaven. . . . . . . . . . f 2,000.-

en alzoo tot een bedrag van 
vijf millioen v ijfhonderd d,·ie en 
dertig <foizend achthonderd vijf-
tig guldm . . . . . . . . f 5,533,850.-

Bij de artt. 2, 3 en 4 worden de middelen 
tot dekking, overschrijving en betaling van 
onvoorziene uitgaven geregeld. 

30 D ecembe'I· 1911. WET, tot wijziging en ver
hooging van het zevende hoofdstuk B der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1910. 
S. 416. 

Bij deze wet worden een ige arti kelen ver
hoogd en verminderd. 

Ten gevolge hiervan wordt het totaal der 
Vlllste afdeeling en het eindcijfer van het 
hoofJstuk verhoogd met f 173,000. 

30 D ecember 1911. WET, tot verhooging van 
het zevende hoofd stuk B der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1911. S. 417. 

Bij deze wet wordt een artikel verhoogd. 
T en gevolge hiervan worden het totaal van 

de IVde afdeeling en het eindcijfer van het 
hoofd stuk ve~hoo_qd met f 11,000. 

30 December 1911. W ET , tot regeling van de 
ontvangsten en uitgaven van het Weilu
wen- en W eezenfonds voor militairen en 
gepens ionneerde militairen der landm1;1cht 
voor het dienstjaar 1912. S. 418. 

30 D ecember 1911. WET , tot regeling van de 
on tvangsten en uitgaven van het W edu
wen- en Weezenfonds voor militairen en 
gepensionneerde militairen der zeemacht 
voor het dienstjaar 19_12. S. 419. 

30 December 1911. WET, tot vaststelling van 
de begrooting van uitgaven van het Fonds 
voor de uitvoering van de Tiendwet 1907 
(Staatsblad -no. 222), voor het die1,stjaar 
191:l. S. 420. 

Bij art. 1 dezer wet wordt de begrooting 
van uitgaven van het Fonds voor de uitvoe
ring van de Tiendwet 1907 (Staatsblad n°. 222) 
voor den dienst van 1912 vastgesteld op 
f 10,538,230.-. 

Bij art. :l, 3 en 4 worden de middelen tot 
dekking, overschrijving en betaling van onvoor
ziene uitgaven geregeld. 

30 December 1911. WET, tot vaststelling van 
het eerste hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1912. S 421. 

Bij deze wet wordt het I ste hoofdstuk der 
begrooting van Staatsuitgaven voor het dienst
jaar 1912, betreffende het H uü der Konin_qin, 
vastgesteld als volgt : 

A •·t. 1. Inkomen van de Koningin . f 600.000 
A rt. 2. Inkomen van de Koningin-

W eduwe. . . . . . . . . . . . . 150,000 
Art. 3. Onderhoud der K onink-

lijke paleizen. . . . . . . . 
A,·t. 4. Verbouw en bijbouw in en 

aan het Koninklijk zomerverblijf 
het Loo en verplaatsing en vervan
ging van bijgebouwen, met de 
voorbereiding van de hiertoe betrek
kelijke plannen en werkzaamheden 
en de uitvoering er van . . . . . 

50,000 

145,000 

f 945,000 

30 D ecember 1911. WET, tot vaststelling van 
het zevende hoofdstuk A der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1912. S. 422. 

Bij deze wet wordt het VIIde hoofdstuk A 
der begrooting van Staatsuitgaven voor het 
dienstjaar 1912, betreffende de Nationale Schuld, 
vastgesteld als volgt : 

1• Afd.: Interesten enz. . . f 32,437,363.30 
2• Afd. : Amortisatie en aflos-

sing van rentegevende a-
tionale Schuld. . . ,. 5,381,000.-

3• Afd . : Onvoorziene uitga-
ven . . . . . . . 25,000.-

f 37,843,363.30 

30 Dece'lnber 1911. WET, tot aanwijzing van 
de middelen ter goedmaking van de uit
gaven , begrepen in de Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1912. S. 423. 

WIJWILHELMlNA,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 uitga.ven, 

begrepen in de algemeene begrooting voor het 
dienstjaar 1912, zullen over dat jaar worden 
gebezigd de middelen en inkomsten hierna. om
schreven, te weten : 

A. de rlirecte belastingen : 
1. de grondbelasting, 
2. de personeele belasting, 
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I. 25. de opbrengst der Staatsloterij ; 3. de belasting op de bedrijfs- en andere in-
komsten, 1 J. 26. de opbrengst der uitgifte van akten 

voor de jacht en visscherij en van concenten 3a. 1/ 3 gedeelte van de krachtens de wet van 
31 December 1910 (StaatBblad n°. 426) geheven 
wordende tien opcenten op de belasting op de 
bedrijfs- en andere inkomsten, over het be
lastingjaar 1911- 1912, 

4. de vermogensbelasting, 
4a. 1/ 3 gedeelte van de krachtens de wet van 

31 December 1910 (Staatibl,ad n°. 426) geheven 
wordende tien opcenten op de vermogensbe
lasting, over het belastingjaar 1911-1912: 

B. de accijnzen : 
5. de accijns op de suiker, 
6. de accijns op den wijn, 
7. de accijns op binnenlandsch en buiten

landsch gedistilleerd, tot een bedrag van ten 
hoogste vijf en twintig millioen twee honderd 
ditizend gulden, 

8. de accijns op het zout, 
9. de accijns op bieren en azijnen, 
10. de accijns op het geslacht; 
C. de. indirecte belaBtingen : 
11. de rechten en boeten van zegel, 
lla. vijftig opcenten op de rechten en boeten 

van 7,egel, met uitzondering van die genoemd 
bij de letters a, b en c van artikel 13 der wet van 
11 Juli 1882 (StaatBblad n°. 93) en bij de wet 
van· 24 Mei 189ï (StaatBblad 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; 
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 belaBting der gouden en 

zilveren werken : 
17. de bel8(Sting op de gouden en zilveren 

werken, 
18. het essaai.loon in geval van verbreking 

der werken en voor gehalteproeven, welkegeene 
betaling van belasting ten gevolge hebb~n ; 

F. de inkomsten der domeinen, wegen en vaar
ten: 

19. de inkomsten và.n de gewone domeinen, 
enz., 

20. de inkomsten van hetdomein van Oorlog, 
21. de inkomsten van de groote wegen, 
22. de inkomsten van vaarten, veren en 

ha.vena; 
G. 23. de opbrengst der posterijen ; 
H. 24. de opbrengst der Rijkstelegra.fen en 

-telephonen ; 
l\J ll. 

voor de kustvisscherij ; 
K. 27. de opbrengst der loods~elden; 
L. het recht op de mijnen : 
28. het vaste en proportioneele recht op 

, de mijnen, 
28a. vijftien opcenten van het recht op de 

mijnen voor kwade posten en collecteloon ; 
M. 29. het aandeel van het Rijk in de op

Órengst van de exploita.tie 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 (StaatBblad 
no. 335) ; 

0. 31. de in art. 2 bedoelde bijdrage uit het 
Fonds, voortspruitende uit koopprijzen va.n 
domeinen ; 

P . 32. de leges geheven ingevolge de wet 
van 9 Mei 1890 (StaatBblad n°. 80), gewijzigd bij 
die van 29 December 1893 (Staatsblad n°. 246); 

Q. aandeel van de geldmiddelen van Neder
landsch-lndië in de uitgaven wegens de Nationale 

Schuld: 
33. de renten van kasvoorschotten aan 

Nederlandsch-Indië, 
34. het aandeel van de geldmiddelen van 

Nederlandsch-Indië in · de uitgaven voor ren
ten, kosten en aflossing van drie ten honderd 
rentegevende Nationale Schuld; 

R. 35. de opbrengst van voor het publiek 
verkrijgbaar gestelde stukken ; 

S. de verschillende ontvangsten en toevallige 
baten het Departement van Bi,itenland8che Zaken 
betrefjende : 

36. de consulaatrechten, 
37. de door de Chineescbe Regeering ver

schuldigde schadevergoeding ter zake van de 
onlusten in 1900, 

38. de bijdragen voor pensioen van burger
lijke ambtenaren onder het Departement van 
Buitenlandsche Zaken ressorteerende, 

39. de opbrengst der verkochte Rijksgoede
ren en -eigendommen, 

40. de andere ontvangsten niet tot de ge
noemde behoorende ; 

T. de verschillende ontvangsten en toevallige 
baten het Departement van JUBtitie betrefjende: 

41. de inkomsten van den Roogen Raad van 
Adel en de renten van de te zijnen na.me op 
het Grootboek der Nationale Schuld, rentende 
2½ ten honderd, ingeschreven kapitalen, 

42. de inkomsten voortvloeiende uit den ar
bèid in de gevangenissen en de Rijkswerk
inrichtingen, 

34 
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43. de baten het beheer van den gewonen 
dienst der gevangenissen en der Rijkswerk
inrichtingen betreffende, 

44. de inkomsten voortvloeiende uit den 
dienst van het Rijkstucht-en -opvoedingswezen, 

45. de inkomsten ingevolge de wet van 30 
September 1893 (Staatsblad n°. 146), houdende 
bepalingen op de fabrieks- en handelsmerken, 

46. de Griffierechten, 
47. de gerechtelijke boeten, 
48. de bijdragen voor pensioen van burger

lijke ambtenaren onder het Departement van 
Justitie ressorteerende, 

49. de opbrengst der verkochte Rijksgoede
ren en -eigendommen, 

50. de andere ontvangsten niet tot de ge
noemde behoorende ; 

U. de verschillende ontvangsten en toevallige 
baten het Depcirtement van Binnenlandsche 
Zeiken betrefjende : 

51. de bijdrage van de gemeente Rotterdam 
in de kosten der aldaar bestaande Rijksin
richting tot opleiding van vroedvrouwen, 

52. de baten voortvloeiende uit het beheer 
van de Rijkskrankzinnigengestichten, 

53. de baten voortvloeiende uit het beheer 
van het Universiteitsziekenhuis te L eiden, 

54. de baten voortvloeiende uit het beheer 
van de klinieken der Rijksuniversiteit te 
Utrecht, 

55. de bijdragen voor het volgen der lessen 
aan de Rijksuniversiteiten, 

56. de betalingen voor het afleggen der exa
mens bedoeld bij art. 138 der wet tot regeling 
van het hooger onderwijs, 

57. de bijdragen voor het volgen der lessen 
aan de Technische Roogeschool, 

58. de betalingen voor het afleggen der 
examens aan de Technische Roogeschool, 

59. de bijdragen van leerlingen op de Rijks
hoogere burgerscholen, 

60. de bijdragen van gemeenten in de kosten 
van Rijks- hoogere burgerscholen, 

61. de schoolgelden van leerscholen, ver
b':?nden aan de Rijkskweekscholen van onder
wijzers, 

62. de betalingen voor het afleggen der exa
mens bedoeld bij art. 88 der wet tot regeling 
van het lager onderwijs, 

63. de bijdragen voor pensioen van onder
wijzers bij de lagere scholen, 

64. de teruggaven door gemeenten ter zake 
VIJ-'1 hetgeen door haar, volgens art. 48 der wet 
tot regeling van het lager onderwijs, over 1910 
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 kun tnijverheid, 

68. het batig slot van het Fonds der A.lge
meene Landsdrukkerij, 

69. de vergoeding door gemeenten in de 
kosten van wachtgelden van onderwijzers, 

70. de bijdragen voor pensioen van burger
lijke ambtenaren onder het Departement van 
Binnenlandsche Zaken ressorteerende, 

71. de opbrengst der verkochte Rijks
goederen en -eigendommen, 

72. de andere ontvangsten niet tot de ge
noemde behoorende ; 

V. de verschillende ontvangsten en toevallige 
baten het Departement van J1arine betrefjende : 

73. de bijdrage voor de opleiding van adel
borsten bij het Koninklijk Instituut voor de 
marine, 

74. de bijdragen voor de opleiding van ad
spirant-administrateurs, 

75. de bijdragen voor de opleiding van ad
spirant-machinisten, 

76. de uitkeering van België wegens de vuur
gelden op de IV ester-Schelde, 

77. de vergoeding door België, ingevolge 
artikel 11 van de overeenkomst van 27 October 
1904, goedgekeurd bij de wet van 12 December 
1905 (Staatsblad n°. 316), betreffende de ver
betering der verlichting van de IV ester-Schelde, 

78. de teruggave door B elgië van de trakte
menten van de opzichters en lichtwachters bij 
rle verlichting van de Wester-Schelde, 

79. de bijdragen voor pensioen van burger
lijke ambtenaren onder het Departement van 
Mar· e ressorteerende, 

·80 de opbrengst der verkochte Rijksgoede
ren n -eigendon1men, 

81 de andere ontvangsten niet tot de ge
noe de behoorende ; 

W. de verschillende ontvangsten en loevallige 
baten het Departement van Financiën betrefjende : 

82. de verjaarde renten, 
83. de inkomsten van de Grootboeken der 

Nati nale Schuld, 
84. de baten van 's Rijks Munt, 
85. de vergoeding door provinciën en ge

meenit6n, in 1912 verschuldigd, voor de invor
dering van opcenten op de grondbelasting over 
het dfenstjaar 1911, op de personeele belasting 
over het dienstjaar 1910 en op de bedrijfs- en 
verm gensbelastingen over het belastingjaar 
1910/ 911, 

86. de teruggave wegens het aandeel der 
niet n behoeve van 's Rijks kas geheven op
cente in de kwade posten op de grondbelasting 
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en op de personeele belasting over het dienst
jaar 1909 en op de bedrijfs- en vermogensbelas
tingen over het belastingjaar 1908/1909, 

87. het aandeel van 75 ten honderd in de op
brengst van de boeten en verbeurd verklaringen 
bij de personeele belasting, de rechten op den 
in voer en de accijnzen vallende, 

88. de kosten van vervolging tot in vordering 
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 verrichtingen be
trekkelijk het kadaster, 

92. de opbrengst van het door de landmeters 
en de boekhouders van het kadaster voor par
tic,1lieren verrichte werk, 

93. de annuïteiten van voorschotten inge
volge art. 33 der Woningwet, 

94. de renten van voorschotten aan het 
Tiendfonds, 

95. de geconsigneerde gelden, waarvan het 
recht van uitkeering in 1912 rnrvalt, 

96. de opbrengst van het verkort verslag 
van de vergaderingen der Tweede Kamer van 
de Staten-Generaal, 

97. de bijdragen voor pensioen van burger
lijke ambtenaren tot de Hooge Staatslichamen 
behoorende, 

98. de bijdragen voor pensioen van burger
lijke ambtenaren onder het Departement van 
Financiën ressorteerende, 

99. de opbrengst der verkochte Rijksgoede
ren en -eigendommen, 

100. de andere ontvangsten niet tot de ge
noemde behoorende ; 

X. de verschillende ontvangsten en toevallige 
baten het Departement van Oorlog betref/ende : 

101. de bijdragen voor de opleiding van ca
detten bij de Koninklijke Militaire Academie, 

102. de bijdragen voor de opleiding van 
cadetten aan de Cadettenschool, 

103. de teruggaven van voorschotten aan 
officieren verstrekt, tot aanschaffing van paar
den, 

104. de bijdragen voo1· pensioen van burger
lijke ambtenaren onder het Departement van 
Oorlog ressorteerende, 

105. de opbrengst der verkochte Rijksgoe
deren en -eigendommen, 

106. de andere ontvangsten niet tot de ge
noemde behoorende ; 

Y. de verschillende ontvangsten en toevallige 
baten het Departement van Waterstaat betre f/ende : 

107. de baten voortvloeiende uit het beheer 
van de Rijksvischhal en -visschershaven te 
IJmuiden, 

108. de teruggave door Bdgië van de kosten 
van exploitatie en onderhoud van de Rijks 
electriciteitswerken te Terneuzen, 

109. de baten voortvloeiende uit den aanleg 
der Staatsspoorwegen, 

ll0. de rente door de gemeente Venlo ver
schuldigd van het haar verleende voorschot 
voor het inrichten der spoorwegbrug over de 
11faas voor gewoon verkeer, 

ll 1. de teruggaven van voorschotten voor 
den aan leg van spoorwegen met beperkte snel
heid , 

ll2. d e uitkeering van Bdgië voor werken 
voor de uitloozing der Vlaamsche wateren, vol
gens art. 10 van de overeenkomst van 31 Oc
tober 1879, goedgekeurd bij de wet van 22 
April 1880 (Staatsblad n°. 63), aangevuld bij 
de overeenkomsten van 29 Juni 1895 en 8 Maart 
1902, goedgekeurd bij de wetten van 29 Ja
nuari 1897 (Staatsblad n°. 62) en 14 Juli 1903 
(Staatsblad n°. 196), 

ll3. de bijdragen in de kosten van aanleg 
en onderhoud van landswerken, 

114. de rente à 3 ten honderd over het voor
schot aan de Noorcloosterlocaalspoorwegmaat
schappij verstrekt ingevolge artikel 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, 

115. de baten en opkomsten voortvloeiende 
uit den dienst der posterijen, 

l 16. de baten en opkomsten voortvloeiende 
uit den dienst der Rijkstelegrafen en -telepho
nen, 

J 17. de teruggave van de uit de Staatsbe
grooting bestreden kosten van de Rijkspost
spaarbank, 

ll8. de bijdragen voor pensioen van burger
lijke ambtenaren onder het Departement van 
Waterstaat ressorteerende, 

119. de opbrengst der verkochte Rijks
goederen en -eigendommen, 

120. de andere ontvangsten niet tot de ge
noemde behoorende ; 

Z. de verschülende ontvangsten en toevallige 
baten het Departement van Landbouw, Nijverheid 
en H ande/, betref/ende : 

121. de baten voortvloeiende uit het beheer 
der Rijkslandbouwinrichtingen te Wageningen, 

122. de bijdrage uit de geldmiddelen van 
Nederlandsch-Indië in de kosten van de Rijks
hoogere land-, tuin- en boschbouwschool, 

123. de bijdragen van leerlingen der Rijks-
34* 
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zuivelschool t e Bol,sward en de bijdrage der 
provincie Friesland in de kosten dier school, 

124. de bijdragen van leerlingen op de 
winterscholen, 

125. de inkomsten van het hengstveulen
depot te B ergen op Zoom, 

126. de ontvangsten wegens Rijkskeuring 
van hengsten, 

127. de baten voortvloeiende uit het beheer 
van 's Rijks veeartsenijschool, 

128. de baten voortvloeiende uit het Ko
ninklijk besluit van 1 December 1910 (Staats
blad n°. 364), houdende bepalingen ter bestrij
ding van tuberculose onder het rundvee, 

129. de baten voortvloeiende uit de keuring 
van voor uitvoer bestemd vleesch, 

130. de baten voortvloeiende uit het beheer 
van 's Rijks seruminrichting, 

131. de opbrengst der Rijkslandbouwproef
stations, 

132. de justeerloonen van gewichten, 
133. de baten voortvloeiende uit het Staats

mijn bedrijf, na aftrek van de vrachten en ver
dere onkosten op den verkoop van de pro
ducten vallende, 

134. de ont vangsten voortvloeiende uit de 
uitvoering van de Octrooiwet 1910 (Staatsblad 
no. 313), 

135. de terugbetaling door de Rijksver
zekeringsbank van premiën door den Staat 
aan de Bank als oninbaar vergoed, doch later 
nog ingekomen , 

136. de bijdragen voor pensioen van bur
gerlijke ambtenaren onder het Departement 
van Landbouw, Nij verheid en Handel ressor
teerende, 

137. de opbrengst der verkochte Rijksgoe
deren en -eigendommen, 

138. de andere ontvangsten niet tot de ge
noemde behoorende: 

AA. de verschillende ontvangsten en toevallige 
baten het Departement van Koloniën betreffende: 

139. de renten van kasvoorschotten aan de 
koloniën Suriname en Citraçao, 

140. de rente door de kolonie Suriname ver
schuldigd van het voorschot voor den aanleg 
vai1 een spoorweg naar het Lawa-gebied, 

141. het aandeel in de ontvangsten wegens 
kabeltaksen uit- de door de Deutsch-Nieder• 

ländische-Telegraphen-Gesellschaft geëxploi
teerde lijnen in Nederlandsch-Indië, 

142. de bijdragen voor pensioen van burger
lijke' ambtenaren onder het Departement van 
Koloniën ressorteerende, 

143. de opbrengst der verkochte Rijksgoe
deren en -eigendommen, 

144. de teruggave door Nederlandsch -Indië 
van de kosten van het personeel van het sta
tistisch bureau en van het technisch bureau 
bij het Departement, alsmede van de trakte
menten van de leden van de commissie van 
keuring en van het pakhuispersoneel bij het 
koloniaal etablissement te Amsterdam, 

145. de _andere _ontvang~ten niet tot de ge
noemde behoorende. 

2. Van het voordeelig slot der rekening van 
het Fonds voortspruitende uit koopprijzen van 
domeinen, over het jaar 1910 en de in 1911 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 vijf honderd duizend gulden toegevoegd 
aan de middelen tot goedmaking der uitgaven, 
begrepen in de Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1912. 

3, Naar aanleiding van art. 35 der wet van 
21 April 1810 (Bulletin des Lois, n°. 285) wordt 
het proportioneel recht op de mijnen voor het 
jaar 1912 bepaald op twee en een half ten hon
derd der zuivere opbrengst. 

4, In de som welke aan de middelen en in
komsten bij artikel 1 dezer wet aangewezen, 
tot goedmaking van de daarbij ver melde uit
gaven ontbreekt, kan , in afwachting van nadere 
wettelijke bepalingen, worden voorzien door 
uitgifte van schatkistbiljetten en schatkist
promessen of door beleening van schatkist
biljetten tot een bedrag van ten hoogste twintig 
millioen gulden. 

5. Deze wet treedt in werking op l Januari 
1912, 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 30sten lJe

cember 1911. 
(JJet. ) W I L H E L M I N A. 

De Minister van Financiën, (JJet. ) KOLKMAN. 

(Uitgeg. 4 Jan. 1912.) 
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WET OP DE MIDDELEN. 

Raming voor het dienstjaar 1912. 

BENAMING DER MIDDELEN OF INKOMSTEN. 

A. Directe belastingen. 

1. Grond belasting . 
Af: ontheffingen, kwijtscheldingen en oninbare posten 

f 15,120,000 
50,000 

2. Personeele belasting . / 12,850,000 
Af: ontheffingen, verminderingen, ahchrijvingen en oninbare 

posten . . 715,000 

3. Belasting op bedrijfs- en andere inkomsten . 
3a. 10 opcenten op die belasting (1/ 8 gedeelte). 

Af: ei ontheffingen, verminderingen, afschrijvingen, terug-
gaven en oninbare posten . / 283,000 

b uitkeering aan de geldmiddelen van N ederlandsch-
Indië volgens de wet van den 9den April 1897 (Staci/s-
blad n° 84) . . ,, 825,000 

4. Vermogensbelasting . 
4-1. lU opeentf:n op die ~ elasting (1/ 3 ge<leelte) 

Af: ontheflingen, kwijtscheldingen, verminderingen, afscbriJ
vingen en oninbare posten, welke in 1912 worden betaald. 

B. Accijnzen. 
5. tluiker . . . . . . . . . . . . . . . 
6. Wi.Jn . . ........... . 
7. Binnenlandsch en buitenlandsch gedistilleerd 
8. Zout . . 
9. Bieren en a1ijnen. 
10. Geslacht 

11. Zegelrecb te1, . . . 
C. Indirecte belcistinqen . 

50 opcenten op zcgelrech ten . 
f 5,150,000 

590,000 

12. Registratierechten . . . . . 
J 3. HypotheeJ..recnten . . . . . 
14. Rechten van successie en van overgang bij overlijden 

D . Rechten op clen invoer. 

10,830,000 
356,000 

11,186,000 

" l,108,000 

f 9,800,000 
323,000 

I 10,183,000 

33,000 

/ 24,300,000 
" 1,650,000 
" 25,200,000 
" 1,750,000 
" 1,380,000 
" 5,350,000 

/ 5,740,000 
" 7,250,000 

750,000 
" 15,760,000 

15. Rechten op den invoer • • . 
16. Formaatzegel. . . . • . . . 
50 opcenten op het formaatzegel 

· · · . • f 13,800,000 
• f 16,600 
. ,, 8,250 

24,760 

.Beloop 
per· middel of 

inkomst. 

/ 15,070,000 

12,135,000 

10,078,000 

10,150,000 

59,630,000 

29,500,000 

13,824,760 
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Beloop 
BENAMING DER MIDDELEN OF INKOMSTEN. per middel of 

E. Waarborg en belasting der gouden en zilveren we1·ken. 
17. Belasting . ...... . .. ... .......... f 470,000 
18. Essaailoon in geval van verbreking der werken en voor ge

halteproeven, welke geene betaling van belasting ten gevolge 
hebben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 

F. Domeinen, enz. 
19. Inkomsten van de gewone domeinen . f 1.418,000 
20. Inkomsten van het domein van Oorlog . 
21. Inkomsten van de groote wegen . 
22. Inkomsten van vaarten, veren en havens 

G. 23. 
H. 24. 
I. 25. 

Opbrengst der posterijen. . . . . . . . . 
Opbrengst der Rijkstelegrafen en telefonen . 
Opbrengst der Staatsloterij . . . . • . . 

J . 26. 
K. 27. 

Opbrengst der uitgegeven akten voor de jacht en visscherij . 
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 

f 

80,000 
43,000 

111,000 

7,400 
1,100 

M. 29. Aandeel van het Rijk in de opbrengst van de exploitatie der Staats• 
spoorwegen . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 

N. 30. Aandeel van den Staat, ingevolge de wet van den 3lsten December 
1903 (Staatsblad n°. 335), in de winsten der Nede1·/anclsche Bank, zijnde één 
vierde gedeelte der over het boekjaar 1911/1912 en drie vierde gAdeelten der 
over het boekjaar 1912/1913 den Staat toekomende winsten. . . . . . . . . 

0 . 31. De in artikel 2 der Middelenwet bedoelde bijdrage uit het Fonds 
voortsP'ruitende 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) 

Q. Aandeel van de geldmiddelen van Nederlandsch-Indië in de i,itgaven 
wegens de Nationale Schuld. 

33. Renten van kasvoorschotten aan Nederlandsch-Indië ... f 700,000 
34. Aandeel van de geldmiddelen van Nederlandsch·Indië in de 

uitgaven voor rente, kosten en aflossing van drie ten honderd 
rentegevende schuld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 3,863,000 

R. 35. Opbrengst van voor het publiek verkrijgbaa,· gestelde stukken . . 
S. Ve1·schillende ontvangsten m toevallige baten het Depa..te1nent van 

Buiten/a,iclsche Zaken betreffende. 
36. Consulaatrechten . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . f 
37. Schadevergoeding door de Chineesche Regee~ing verschul

digd, ter zake van de onlusten in 1900 . . • . . . . . . . . . ,, 
38. Bijdragen voor pensioen van burgerlijke ambtenaren, onder 

het Departement van Buitenla,idsclte Zaken ressorteerende. . . . ,. 
39. Opbrengst van verkochte rijksgoederen en eij!'endommen " 
40. Andere ontvangsten niet tot de genoemde behoorende . . ,, 

T. Ve1·schillende ontvangsten en toevallige baten het Departement 
van Ju.,titie betreffende. 

41. Inkomsten van den Hoogen Raad van Adel en renten van 

56,800 

62,000 

13,000 
800 
600 

inkom t. 

f 470,500 

f 

1,652,000 
16,688,000 
4,573,000 

654,500 
142,000 

3,300,000 

8,500 

177,876,250 

4,188,140 

2,392,000 

500,000 

170,000 

4,563,000 
21,000 

133,100 
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de te zijnen name op het Grootboek der Nationale Schuld, ren
tende 2½ ten honderd, ingeschreven kapitalen. . . . . . . . . f 

42. Inkomsten voortvloeiende uit den arbeid in de gevange
ni@sen en de Rijkswerkinrichtingen . . . . . . . . . . . . . • .. 

43. Baten, het beheer van den gewonen dienst der gevange
nissen en der Rijkswerkinrichtingen betreffende . . . . . . . . ,. 

44. Inkomsten voortvloeiende uit den dienst van het Rijks
tucbt- en opvoedingswezen . . . . . . . . . . . . . . . . : ,. 

45. Inkomsten ingevolge de wet van den 30,ten September 
1893 (Staatsblad n°. 146), houdende bepalingen op de fabrieks- en 
handelsmerken . . . . . . 

46. Griffierechten. . . . . . . . . . . . . . . . . .. · .. ,. 
47. Gerechtelijke boeten . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. 
48. Bijdragen voor pensioen van burgerlijke ambtenaren, onder 

het Departement van Justitie ressorteerende . . . . . . . . . . ,. 
49. Opbrengst van verkochte rijksgoederen en eigendommen . ,. 
50. Andere ontvangsten niet tot de genoemde heboorende . . ,. 

25,000 

853,000 

106,700 

20,200 

23,000 
240,000 
380,000 

120,000 
1,300 

17,000 

Verschillende ontvan_qsten en toevallige baten, het Departement van 
Binnen /andscht Zaken betreffende, 

51. Bijdrage van de gemeente Rotterdam in de kosten der 
aldaar bestaande Rijksinrichting tot opleiding van vroedvrouwen f 

52. Baten voortvloeiende uit het beheer van de Rijkskrank
zinnigengP.sticbten . . . . . . . . . . , . . . . • . • • - . ,. 

53. Baten voortvloeiende uit het beheer van het Universiteits
ziekenhuis te Leiden. • • . . • . . . . . . . . • • . . • • .• , 

54. Baten voortvloeiende uit het beheer van de klinieken der 
Rijksuniversiteit te Utrecht. . . • • • . . . • . . • . . . . . ., 

55. Bijdragen voor het volgen der lessen aan de Rijks-univer-
siteiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. 

56. Betalingen voor het afleggen der examens, bedoeld bij art. 
138 der wet tot regeling van het hooger onderwijs. . . . . . . .. 

57. Bijdragen voor het volgen der lessen aan de Technische 
Hoogeschool . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . 

58. Betalingen voor het afleggen der examens aan de Tech 
nische Hoogescbool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. 

59. Bijdragen van leerlingen op de füjks-boogere burgerRcholen " 
6û. Bijdragen van gemeenten in de kosten van Rijks- boogere 

burgerscholen. . . . . . . . . . . . . . _ . . 
61. Schoolgelden van leerlingen , verbonden aan de Rijks-

kweekscholen van onderwijzers. . . . . . . . ........ ., 
62. Betalingen voor het afleggen der examens, bedoeld bij art. 

88 der wet tot regeling van het lager onderwijs . . . . . . . . ., 
63. Bijdragen voor pensioen van onderwijzers bij de lagere 

scholen ..... ... . .... . .... .•.. , ... 
64. Teruggaven door gemeenten ter zake van hetgeen door 

baar, volgens art. 48 der wet tot regeling van het lager onderwijs, 
over 1910 te veel is genoten . • . . . . . . . . . . . . . . . ., 

65. Bijdragen van kweekelingen der Rijks-academie van beel-
dende kunsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 

66. Schoolgelden van leerlingen aan de Hijksnormualscbool 
voor teekenonderwijzers . 

5,000 

33,500 

20,000 

41,000 

310,000 

35,000 

148,000 

25,000 
114,000 

23,300 

14,000 

48,000 

550,000 

105,000 

6,000 

2,500 

Beloop 
per middel of 

inkomst. 

f 1,786,\!00 
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67. Schoolgelden van leerlingen aan de Rijksechool voor kunst
nijverheid • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . f 1,550 

68. Batig slot van het Fonds der Algemeene Landsdrukkerij Meniorie. 
69. Vergoeding door gemeenten in de kosten van wachtgelden 

van onderwijzers . • . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . ,, 
70. Bijdragen voor pensioen van bul'gerlijke ambtenaren, onder 

het Departement van B innenlandscke Zaken ressorteerende . . . ,, 
71. Opbrengst van verkochte rijksgoederen en eigendommen " 
72. Andere ontvangsten niet tot de genoemde bohoorende . . ,, 

V . Verschillende ontvangsten en toevallige baten het Departement 
va11 Marine betreffende. 

73. · Bijdragen voor de opleiding van adelborsten bij het Ko-
ninklijk Instituut voor de Marine . . . . . . . . . . . . . . f 

74. Bijdragen voor de opleiding van adspirant-administrateurs " 
75. Bijdragen voor de opleiding van adspirant-machinisten. • ,, 
76. Uitkeering van België wegens de vuurgelden oµ de Wester-

Schekle . . ... .•. ••.. .... . ....... . •. ,, 
77. Vergoeding door België ingevolge art. 11 van de overeen

komst van den 27sten October 1904, goedgekeurd bij de wet van 
den 12den Decem her _1905 (Staatsblad n°. 316), betreffende de ver· 
betering der verlichting van de w~ster-Schelde. . . . . . . . . ,, 

78. Teruggave door België van de traktementen van de op· 
zichters en lichtwachters bij de verlichting van de WP.ster-Sclielde " 

79. Bijdragen voor pensioen vau hurgerlijke ambtenaren onder 
het Departement van Marine ressorteerende . . . . . . . . . . ,. 

80. Opbrengst van verkochte rijksgoederen en eigendommen " 
81. Andere ontvangsten niet tot de genoemde behoorende . . ,, 

W. Verschillende ontvangsten en toevallige baten het Departement 
van Financiën belt-effende. 

82. Verjaarde renten . . . . . . . . . . . . . . . . . f 
83. Inkomsten van de Grootboeken der Nationale Schuld 
84. !:laten van 's Rijks Munt . . . . . . . . . . . . . 
85. Vergoeding door provinciën en gemeenten voor de invor

dering van opcenten op de grondbelasting over het dienstjaar 
1911, op de personeele belasting over het dienstjaar 1910 en op 
de bedr\jfs- en vermogensbelastingen over het belastingjaar 
1910/19li. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 

8ö. Teruggave wegens het aandeel der niet ten behoeve van 
's Rijks kas geheven opcenten in de kwade posten op de grond
belasting en op de personeele belasting over het dienstjaar 1909 
en op de bedrijfs. en vermogensbelastingen over het belasting-
jaar 1908-1909. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ,, 

87. Aandeel van 75 ten honderd in de opbrengst van de boeten 
en verbeurdverklaringen bij de personeele belasting, de rechten 
op den invoer en de accijnzen vallende . . . . . . . . . 

88. Kosten van vervolging tot invordering van directe belas
tingen aan de schatkist vervallen. . . . . . . . . . . , 

89. Leges aan de schatkist vervallen. . . . . . . . . 
90. Ontvangsten wegens houtgeest, gebezigd tot vermenging 

van gedistilleerd en wegens stoffen, gebezigd tot vermenging 
van zout .... . ..... . .............. . 

16,000 

:.!60,000 
1,000 

19,000 

36,550 
2,200 
8,250 

10,000 

33,600 

9,225 

19,000 
120,000 

25,000 

25,000 
17,000 

301,500 

417,700 

244,500 

60,000 

136,000 
250,000 

88,100 

Beloop 
per middel of 

inkomst. 

f 1,777,850 

263,825 
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91. Ontvangsten wegens verrichtingen betrekkelijk het kadaster f 
92. Opbrengst van het door de landmeters en boekhouders van 

het kadaster voor particulieren verrichte werk. . . • . . . . . ,. 
93. Annuïteiten van voorschotten ingevolge art. 33 der Wo-

ningwet: 
a. rente. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
b. aflossing . . . . . . . . . . . . . . . . . 
94. Rente van voorschotten aan het Tiendfonds. 
95. Geconsigneerde gelden, waarvan het recht van uitkeering 

in 1912 vervalt . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . ,. 
96. Opbrengst van het verkort verslag van de vergaderingen 

der Tweede Kamer van de Staten-Generaal . . . . . . . . . . ,. 
97. .Bijdragen voor pensioen van burgerlijke ambtenaren, tot 

de Hooge Staatslichamen behoorende . . . . . . . . . . . . . ,. 
98. .Bijdragen voor pensioen van burgerlijke ambtenaren, onder 

het Departement van Financiën ressorteer<:,nde. . . . . . • . . ,. 
99. Opbrengst van verkochte Rijks~oederen en eigendommen " 

100. Andere ontvangsten niet tot de genoemde behoorende . . ,. 

78,000 

87,100 

160,000 
45,000 

105,000 

:.!,200 

4,800 

6,000 

175,000 
6,000 

80,000 
-------

X. Verschillende ontvangsten en toevallige baten het De']Jarte11ient van 
Oorlog betreffende. 

101. Bijdragen voor de opleiding van cadetten bij de Koninklijke 
Militaire Academie . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . f 71,900 

102. Bijdragen voor de opleiding van cadetten aan de Cadetten-
school ... .....•... . ...... . ....... 

103. Teruggaven van voorschotten aan officieren verstrekt tot 
aanschaffing van paarden • • . . . . . . . . . . . • . . . . ,. 

104. Bijdragen voor pensioen van burgerlijke ambtenaren, 
onder het Departement van Oorlog ressorteerende : . . . . . . ,. 

105. Opbrengst van verkochte rijksgoederen en eigendommen· ,. 
106. Andere ontvangsten niet tot de genoemde behoorende. . ,. 

IJ. Ve,·schillende onfvan_qsfen en toevallige baten het Departement 
uan Waterstaat betreffende. 

107. Baten voortvloeiende uit het beheer van de Rijksvischhal 
en visschershaven te IJmuiden . . . . . . . . . . • . . . . . 

10!:!. Teruggave door Belgili van de kosten van exploitatie en 
onderhoud van de Rijkselectriciteitswerken te 'l'erneuzen . . • . 

109. Baten voortvloeiende uit den aanleg der Staatsspoorwegen 
110. Rente door de gemeente Venlo vllrschuldigd van het haar 

verleende voorschot voor het inrichten der spoorwegbrug over de 
Maas voor gewoon verkeer . . . . . . . . . . . . . . . . . 

111. Teruggaven van voorschotten voor dEln aanleg van spoor-
wegen met beperkte snelheid . . . . . . . . . . . . . . . . 

112. Uitkeering van B elgië voor werken voor de uitloozing der 
Vlaa.nsche -i;i;'ateren . . . . . . . • . . ..• .• .. 

113. Bijdragen in de kosten van aanleg en onderhoud van 
landswerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

114. Rente a 3 ten honderd over het voorschot aan de N.-0. 

f 

" 
" 

" 

Locaalspoorwegmaatschappij verstrekt, ingevolge art. 11 der over
eenkomst, goedgekeurd bij de wet van 15 Juli 1898 (Staatsblad 
n°. 185) en dividend over de aandeelen dier maatschappij in het 
bezit van het Rijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. 

l:.! ,500 

3,000 

15,000 
300,000 
25,000 

163,500 

2'2,000 
30,000 

900 

5,600 

94,500 

765,000 

215,000 

537 

Beloop 
per middel of 

inkomst. 

f 2,288,900 

427,400 
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115. Haten en opkomsten, voortvloeiende uit den dienst der 
posterijen . · . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . • f 

116. Baten en opkomsten, voortvloeiende uit den dienst der 
Rijkstelegrafen en telefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 

117. Teruggave van de uit de Staatsbegrooting bestreden kosten 
van de Rijkspostspaarbank. . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 

118. Bijdragen voor pensioen van burgerlijke ambtenaren, onder 
het Departement van Waterstaat ressorteerende . . . . . . . . ,, 

119. Opbrengst van verkochte rijksgoederen en eigendommen " 
120. Andere ontvangsten niet tot de genoemde behoorende. . ,, 

65,000 

68,800 

880,260 

260,000 
20,000 
8,000 

Z. Ve,-schi llende ontvangsten en toevallige baten, hef Dtpa,· fement van 
Landbouw, N ijverheid en Handel betreffende. 

121. Baten voortvloeiende uit het beheer der Rijkslandbouw
inrichtingen te Wageningen • . . • . . • . . . . . • . . . . f 

12'2. Bijdrage uit de geldmiddelen van Nederlandsch-Indië in 
de kosten van de Rijks-hoogere land-, tuin- en boschbouwschool " 

123. Bijdragen van leerlingen der Rijkszuivelschool te Bols1oard 
en de bijdrage der provincie F'l·iesland in de kosten dier school " 

124. Bijdragen van leerlingen op de winterscholen . . . . . ,, 
126. Inkomsten van het hengstveulendepöt te Bet·gen op Zoom " 
126. Ontvangsten wegens Rijkskeuring van hengsten . . . . ,, 
127. Baten voortvloeiende uit hPt beheer van 's Rijks veeart• 

senijschool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 
128. Baten voortvloeiende uit het K oninklijke besluit van 1 

December 1910 (Staatsblad n°. 364). houdende bepalingen ter be
strijding van tuberculose onder het rundvee. . . . . . . . . . ,, 

129. Baten voortvloeiende uit de keuring van voor uitvoer 
bestemd vleesch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 

130. Baten voortvloeiende uit het beheer van 's Rijksserumin-
rich ting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

131. Opbrengst der Rijkslandbouwproefstations . . . . 
132. Justeerloonen van gewichten . . . . . . . . . . 
133. Baten voortvloeiende uit het Staatsmijnbedrijf, na aftrek 

van de vrachten en verdere onkosten op den verkoop van de 

23,000 

20,000 

3,600 
3,600 

12,200 
1,000 

30,000 

50,000 

176,000 

6,000 
35,000 
20,700 

producten vallende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 2,163,000 
134. Ontvangsten, voortvloeiende uit de uitvoering van de 

Octrooiwet 1910 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • M emorie. 
135. Terugbetaling door de Rijksverzekeringsbank van premiën 

door den Staat aan de. Bank als oninbaar vergoed, doch later 
nog ingekomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

136. Bijdragen voor pensioen van burgerlijke ambtenaren, onder 
het Departement van Landbomu, Nijverheid en Handel ressorteerende " 

Metnm-ie. 

137. Opbrengst van verkochte rijksgoederen en eigendommen " 
138. Andere ontvangsten niet tot de genoemde behoorende . ., 

AA. Verschillende ontvari_qsten ,n toevallige baten het Depa1·tement 
van Koloniën betreffende. 

139. Renten van kasvoorschotten aan de koloniën Sil-riname 

99,000 
7,000 

20,000 

en Gtt,-açao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . M etnorie. 
140. Rente, door de kolonie Su.ritiame verschuldigd van het 

voorschot voor den aanleg van een spoorweg naar het Lawa-gebied " 265,000 
141. Aandeel in de ontvangsten wegens kabeltaksen uit de 

Beloop 
per middel of 

inkomst. 

f 2,688,650 

2,668,100 
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Beloop 

BENAMING DER MIDDELEN OF INKOMSTEN. per middel of 
iukomst. 

door de "Deutsch-Niederländische-Telegraphen-Gesellschaft" ge
exploiteerde lijnen in Nedel·landsch-Indië . •.•••••.• • f 

142. Bijdragen voor pensioen van burgerlijke ambtenaren, 
onder het Departement van Koloniën ressorteerende . . . . . . ., 

75,000 

8,000 
400 143. Opbrengst van verkochte rijksgoederen en eigendommen " 

144. Teruggave door Nederlandsch-Indië van de kosten van 
het personeel van het statistisch bureau en van het technisch 
bureau b\j het Departement, alsmede van de traktementen van 
de leden van de commissie van keuring en van het pakhuisper
soneel bij het koloniaal etablissement te Am.9/erdam . . . •. 90,600 

li,000 146. Andere ontvangsten niet tot de genoomde behoorende. . ., 
433,900 

30 December 1911. BESCHIKKING van den 
Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel tot uitvoering van art. 9 van het 
koninklijk besluit van 6 December 1911, 
s. 364. 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel ; 

Heeft goedgevonden : 
den navolgenden vorm vast te stellen voor 

Bladzijde l: 

f 

Totaal f 202,068,216 

de in artikel 9 van het Koninklijk besluit van 
6 December 1911 (Staatsblad n°. 364) bedoelde 
geneeskundige verklaring met daaraan beves
tigde coupons, welke vrouwen bij zich moeten 
dragen, die na 10 uur des namiddags haring 
speten : 

I. De bedoelde verklaring met coupons heeft 
den vorm van een boekje, op den omslag 
waarvan het volgende is vermeld : 

[ 
SPEETBOEKJE No. · · ·· Il 

= ==='. 

Bladzijde 2 : 

Het aantal uren, gedurende welke een vrouw 
haring speet, mag in het etmaal, waarin zij 
na 10 uur des avonds dien arbeid verricht, 
niet meer dan arht bedragen. Voor de toe
passing van deze bepaling wordt de arbeid 
tusschen middernacht en 2 uur des nachts ge· 
acht op den voorafgaanden dag te zijn verricht. 

De invulling der coupons moet duidelijk en 
met inkt geschieden. De dag, waarop de 
speetarbeid na 10 uur des avonds aanvangt, 
moet op de strook, die in het boekje bl\jft, 
worden aangegeven door doorhaling van den 
naam der maand en het dagcijfer. 

Het hoofd of de bestuurder of diens plaats· 
vervanger dragen zorg, dat de verklaring met 
de coupons op aanv-raaq van een der in a,·tikel 
23 der .Arbeidswet 1911 genoemde ambtenaren 
onmiddellijk worden te•· inzage versh-ekt. 

Het hoofd of de bestuurder of diens plaats· 
vervanger zendt telkens bimim 16 uren, nadat 
in of voor de onderneming door een vrouw 
na 10 uur des namiddags haring is gespeet, 
doch uiterlijk te 2 uur 's namiddags de inge· 
vulde en onderteekende coupons aan den Burge• 
meester van de gemeente, waar de onderneming 
is gevestigd. 

BI a d zijde 3 en 4 blijven blanco. 
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II. De eerste twee bladzijden van het boekje zijn bedrukt als volgt: 
Bladzijd e 1: 

.;, .., a> O i:l i::l ~ . - - F'... Geldig van 
~T'""'ii;:d<Dc,~~Q) bil"' • ="O ~--::, ~ Q) (Hier wordt nevensvermeld seizoen ingevuld). ,...c:1 S,...:_ :llc .... i..c:1o"q,: 

. :g1;1~~ E Q>w.:a..O=M ----. . ::l >~"" a:,";~blJ.-,~;:!: 
ti.o=-AO=s"'O a:,H o · 
~ 8_~-~ ~H ~~ SPEETBESLUIT • 00 ~ c:o Q 

. ~ s 1;j"!::l ,:. • ,:...<:1 a, A..e,: Koninklijk besluit van 6 December 1911 
~ 0 I> (:$ ·- -~ ~ s:~~ (Staatsblad n°. 364.) . '"OÖ.a:Ö 

bC • o~ 1.1:i ~"O bll . Q).l:t:·5~ 
8~"'"'t:::1$A8 . ~cil] ..S: 5 a,"~ A-~~..<:I 

~ : t!..O~ : ~rg~ ~-== ~ § Boekje N°. afgegeven aan 
0 .:a ~:;;~ ,c,,.o,...,,~.,, .... 
!! ] .e~cti :& Q) ~ ~ -~ (1) :g .:a 

: $:"O.Sr-1 .:aQ) •oo ,::So<D..2...-:... echtgenoote 

} 
·- • "' l:I:I .,!'l • 

r... 6 § :v re, • ro . '"' - ~ § -= weduwe van -~ :g~.o A . ~.; g ö_:~"; ~ H dochter ~A . ::,.S~c:Z. S-,,, 

Bladzijde 2: 

De ondergeteekende verklaart, dat blijkens een op heden door hem ingesteld genees

kundig onderzoek . 

geboren te ... . den 1 

7,onder schade voor hare gezondheid des nachts kan speten. 

Gedaan te . . . . . . . . . . , den . . . . . . 19 . • . 

(Handteekening.) 

Deze verklaring is niet langer geldig dan één jaar na afgifte. 

III. Overigens bevat het boekje zooveel coupons, met souche, van onderstaand model 
als het aantal malen bedraagt, dat in eene gemeente eene vrouw na 10 uur des avonds 
haring mag speten . 

BOEKJE No. 

COUPON No. 

GESPEET 

van . . uur. 

af op heden 

Maart 

April 

1, :.!, 3, 4, 

7, 8, 9, 10, 

13, 14, 16, 16, 

19, 20, 21, 2:.l, 

26, 26, 27, 28, 

31. 

. min. 

6, 6, 
11, 12, 

17, 18, 

23, 24, 

29, 30, 

BOEKJE No .. .. . COUPON N° .. 

S P E E T B E S L U I T. 
(Koninklijk besluit 6 Deer. 1911, Stbl. n°. 364.) 

Heden den . .. . . . . . . 19 
is de vrouw, wier boekje het nummer draagt, dat op 
deze coupon in den linkerhoek is vermeld , te . . . 
uu r . . . . minuten 1J aangevangen met haringspeten. 

1) In te vullen het uur, 
waarop de speetarbeid na 
10 .. ..,. des avonds is aan
gevangen. 

2) Handteeken ing van het 
hoofd of den bAstuurder of 
van diens plaatsvervanger. 

2) 

Deze coupon blijft, ingemûd en onderteekend, in het boekje 
bevestigd zoolang de arbeid, waarop zij betrekking heeft, 
voortduurt. Gedurende dien tijd moet de vrouw het boekje 
bij zich dragen. 

N .B. Voor de gemeente Monnikendam (winterseizoen) komen op de souche in plaats van 
Maart, April, Mei, te staan de maanden October, November, December, Januari, 
Februari, Maart. 

Voor de gemeenten 't Bildt, Harlingen en Barradeel komen op de souches slechts 
te staan de maanden Maart en April. 
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IV. In de boekjes voor de gemeenten Huizen en Kampen bevindt zich tusschen de 
15de en de 16de coupon een blaadje, waarop het volgende is vermeld: 

Van de volgende coupons mag slechts worden gebruik gemaakt, voor zoover 

de Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel heeft V!)rgund een vrouw meer 

dan 15 maal tusschen 10 uur des avonds en 2 uur des nachts haring te doen speten. 

V. De coupons in ieder boekje zijn van af 1 doorloopend genummerd. De souche heeft 
hetzelfde nummer als de coupon. 

Ieder speetboekje krijgt een volgnummer, hetwelk wordt vermeld op bladzijde 1 van den 
omslag, op de eerste bladzijde van het boekje en op iedere coupon en de souche .daarvan. 

's Gravenhage, 30 December 1911. 

30 Decernbet· 1911. B ESCHIKKING van den 
Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel tot uitvoering van het Koninklijk 
besluit van 6 December 1911, S. 352 .. 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel; 

Heeft goedirevonden : 
I. den navolgenden vorm vast te stellen voor 

de verklaring, bedoeld in het vierde lid van 
art. 9 van het Koninklijk besluit van 6 De
cember 1911 (Staatsblad n°. 352) tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld bij art. 5 der Arbeidswet 1911 
(Staatsblail no. 319) : 

A,·tikel 9 van het Koninklijk besluit 
van 6 Decembet· 1911 (Staatsblad no: 
352) lot vaststelling van een algernee
nen 'maatregel van bestuu•·, als bedoeld 
b'ij artikel 5 det· Àrbeidswet 1911 
(Staatsblad n°. 319). 

Ondergeteekende verklaart, dat blijkens een 
op heden door hem ingesteld onderzoek het 
verrichten van arbeid, als bedoeld in artikel 9, 
sub K, van het in den hoofde dezer genoemde 
besluit, voor het gezichtsvermogen van . . • 
. . . . . . . . . . . . . . . • geboren te 
........... den .... ... . 
geen bijzonder gevaar oplevert, indien daarbij 

door hhem wordt gebruik gemaakt van . aar 

Gedaan te ., den . 

(Handteekening.) 

De Minister voornoemd, 
A.s. TALMA. 

II. den navolgenden vorm vast te stellen 
voor de verklaringen, bedoeld in art. 24, sub 2, 
van bovengenoemd Koninklijk besluit: 

A rtikelen 24 tot en met 30 en 32 van 
het Koninklijk besluit van 6 Decetnbet· 
1911 (Staatsblad n•. 352) fot vaststel
ling van een algemeenen ,nqatregel van 
bestuur, als bedoeld bij artikel 5 der 
A,·beidswet 1911 (Staatsblad n°. 319). 

Ondergeteekende verklaart, dat blijkens een 
op heden door hem ingesteld onderzoek de 

bestaande in arbeid, 
in 

voor . . geboren te . . . . . . . 
den . . . . . . . geen bijzonder gevaar voor 
leven of gezondheid oplevert. 

Gedaan te . . . . . . , den . ·. . . 

(Handteekenin_q. ) 

III. d,in navolgenden vorm vast te stellen 
voor de verklaring, bedoeld in artikel 31 van 
bovengenoemd Koninklijk besluit: 

A t·tikel 31 van het Koninklijk besluit 
van 6 December 1911 (Staatsblad no. 
352) tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld bij 
artikel 5 der Arbeidswet 1911 (Sta>1ts
blad n•. 319). 

Ondergeteekende verklaart, dat blijkens een 
op heden door hem ingesteld onderzoek 

geboren te . . . . . . . den . 
den arbeid in , . . . . . • . • kan ver-
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richten, zonder dat dit bijzonder gevaar voor 
leven of gezondheid oplevert. 

Gedaan te . . . . . . , den . . . . . 
(Ha,ulteekening. ) 

Deze verklaring is niet langer geldig dan éénjaar. 
Zij kan te allen tijde worden ingetrokken. 

IV. den navolgenden vorm vast te stellen 
voor de verklaring, bedoeld in artikel 34, 
tweede lid, sub I, van bovengenoemd besluit : 

Artikel 34 van het Koninklijk besluit 
van 6 December 1911 (Staatsblad n•. 
362) tot vaststelling van een algemeenen 
maatre,qel van bestuur, als bedoeld bij 
artikel 6 der Arbeidswet 1911 (Staats
blad no. 319). 

Ondergeteekende verklaart, dat blijkens een 

V. te bepalen: 

op heden door ,hem ingesteld onderzoek 
het verplaatsen van beladen kruiwagens 

het in de ovens naast en op elkaar leggen van 
de steenen ter plaatse waar zij gei:>akken 
zullen worden 

in de st~en bakkerij . . voor 
geboren te . . 

. den . ....... . 
ook met het oog op haren leeftijd, voor haar 
geen gevaar oplevert. 

Deze verklm·ing is niet langer geldig dan 

Gedaan te . . . . . . den . . . . 

(Handteekening. ) 

N.B. Deze verklaring kan te allen tijde w01·
de11 i ngetrokken. 

a. dat de vorm van het register , b~doeld in artikel 37 sub 3, tweede lid, van boven
genoemd besluit, zal zijn als volgt : 

Keuring. 
- ---

6 7 8 9 10 11 12 

IJ. dat de kolommen 1 tot en met 7 door het hoofd of den bestuurder der onderneming 
en de overige kolommen door den in artikel 37 sub 3, tweede lid, bedoelden geneeskundige 
zullen worden ingevuld. 

's Gravenhage, 30 December 1911. 
De Minister voornoemd, (gel.) A. S. TALMA. 

30 Dece,nber 1911. MISSIVE van den Minis
ter van Landbouw, Nijverheid en Han
del, aan de Commissarissen der Koningin 
in de provinciën, aangaande inrichting van 
declaratiën in zake veeziekten. 

In verband met de voortdurende stijging der 
uitgaven ten behoeve van de wering van vee
ziekte, acht ik het van belang in 't vervolg 
een zoo:ianig overzicht van die uitgaven te 

krijgen, dat door mij steeds nauwkeurig kan 
worden nagegaan, waaraan die stijging is toe 
te schrijven . 

Dit overzicht is alleen te verkrijgen uit de 
ter zake door de burgemeesters in te dienen 
aanvragen om décharge en declàratiën wegens 
gedane voorschotten. 

Aangezien echter de declaratiën door de ver
schillende burgemeesters voor 't meerendeel 



30 DE C E M B E R 1 911. 543 

ook verschillend worden opgemaakt, is 't bij 
deze werkwijze niet doenlijk een juist over
zicht te verkrijgen. 

Het wil mij evenwel voorkomen, dat bij eene 
gewijzigde inrichting der declaratiën hieraan 
is tegemoet te komen, tevens zonder de werk
zaamheden op de Secretariën der gemeenten 
noemenswaard te verzwaren. 

In verband daarmede zou ik er prijs op stel
len, dat, in afwijking van het voorgest~lde in 
het schrijven van den toenmaligen Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid van 
21 Maart 1902, n°. 255, afd. Compt., te begin
nen met de uitgaven ten laste van den dienst 
1912, alle uitgaven per ziektegei•al worden ge
specificeerd op eenen bij eiken declaratie be
hoorenden staat, gelijk is aangegeven op het 
bij dit schrijven gevoegde model. 

Op deze wijze worden de soorten der uit
gaven gesplitst in uitgaven betreffende ont
s11ietting, verbranding en begraving, kenteekenen, 
vergoeding voor de huid en diversen (telegrammen; 
schrijf- en taxatieloon bij onteigening; enz.). 

Op de declaratiën zijn dan alleen te vermel
den : de totalen der verschillende onderdeelen, 

benevens wanneer eventueel onteigening van 
vee en voorwerpen plaats heeft, de posten wegens 
deze schadeloosstellingen . Deze laatste posten 
kunnen niet voorkomen op den staat, omdat 
daarvan afzonderlijk reeds vastgestelde quitan
tiën (formulier H) moeten worden overgelegd. 
Een en ander is op de mede hierbij gevoegde 
model-declaratie aangegeven. 

Het gevolg van deze inrichting der decla
ratiën is, dat in 't vervolg geen afzonderlijke 
quitantiën meer zullen worden overgelegd en 
dat alle gemeenten des Rijks op dezelfde wijze 
hunne declaratiën opstellen , wat zeer zeker in 
't belang eener ordelijke administratie is en 
't verifieeren zal ten goede komen. 

Deze voorgestelde inrichting der declaratiën 
brengt natuurlijk geen verandering in het over
leggen van de verschillende formulieren C 
t/m I bij even tueele cnteigening van vee en 
voorwerpen. 

U H.E.G. gelieve hierbij een aantal, ter ver
duidelijking, gedeeltelijk ingevulde, ,nodel
declarafiën en model-staten aan te treffen, ter 
uitreiking aan de versehillende burgemeesters 
in Uw gewest . 

. MODEL-DEC LARA TIE. 
Vrij van zegel- en registratierecht, ingevolge art. 43 der Wet van den 20sten Juli 1870 (Stbl. n°.131). 

DECLARATIE van . . ...... . . . . . .. . 
Burgemeester der Gemeente . . . . . . . . . . . ten laste--van het -Rijk, wegens gedane 

voorschotten uît de gemeentekas, uit krachte van de Wet van den 20sten Juli 1870 (Staats
blad n°. 131), laatstelijk ge~ijzigd bij die van den 15den April 1896 (Staatsblad n°. 68). 

1912 Betaald: (Zie voor specifi - 1912 Transport . . f 77.40 
catie de bij deze declaratie 
behoorende omschrijving der 
uitgaven). 

Aan: 

ontsmettingsmiddelen 
arbeidsloon bij ontsmetting . 
toezicht ,. ,. . 
leveringen enz. bij verbran-

ding of begraving . . .. 
arbeidsloon bij verbranding 

of begraving . . . . . . 
toezicht bij verbranding of 

begraving ....... . 
,;eleverde kenteekenen . . . 
arbeidsloon wegens plaatsen 

en weghalen der kentee-
kenen ..... . ... . 

toezicht op de kenteekenen. 
vergoeding voor de huid .. 
voorgeschoten telegramkos-

17.40 
3.75 
6.-

30.40 

3.75 

3.75 
2.20 

-.60 
1.20 
8.-

ten. . . . . . . . . -.35 
Transporteeren . . f 77.40 

Aan : 

schrijfioon. 

taxatieloon 

schadeloosstelling aan 
. . . . . . . voor ont

eigend of in beslag geno
men vee .... . 

schadeloosstelling aan . . . 
. . . . . . . voor ont

eigende voorwerpen . . . 

Totaal . . . 

Aldus opgemaakt door mij Burgemeester der Gemeente tot een bedrag van 
verklarende de ondergeteekende deze declaratie te zijn deugdelijk en onvergolden. 

den 191 De Burgemeester voornoemd, 
Vorenstaande declaratie gezien en na onderzoek goedgekeurd tot een bedrag van 

door mij Commissaris der Koningin in de Provincie 
den HJJ 



M O DE L S T A A ·r. 
(a) Nuum der vouziekto. Omschrijving del' uitgaven wegens leveruntiën on werkzuumhedou 
(b) Naam van den eigenuul'. in zaken (a) bij het vee van (b) 
(c) Woonplaats van den eigenaar. . . . . . . . . . . . . te (c) • • • . • • . . . • . . . . • . . 

Ontsmet1lng. 
- . - -

<l .. . Arbeidsloonen . Toezicht. 
NAMEN t> l>C Ontsmettingsmiddelen, Be- Handteekening voor s·ê DER :; a, brandstoffen enz. drag. 

Aantal uren 
\ Be- Aantal uren I Be- quitantie. BELANGHEBBENDEN. .. t> en eenheidsprijs. en prijs per drag . en prijs per drag. .. a, o- 1 uur. uur. ---
1 1 1912. 

.P. Bender. 6Jan. 2 L. carbol . 30 c. /-.60 P. Bender. 
2 KG. chloorkalk 10 " -.20 
1000 turven . . /7.- 7.-
100 bossen hout . 6 c: 6.-
20 liter petr. 8" 1.60 

K. Daalder. 6Jan. 10 emmers kokend K . Daalder. 
water. 2 c. f-20 

20 L. koolteer . 8" 1.öO 
10 KG. zeep. 8 

" 
-.80 

10 soda. 2" -.20 
2 st. 'àweilen 10 " -.20 

P. Fransen. 6 Jan . 10 à26c. f 2.60 C. Fransen. 

C. Carelsen. 
" 6 à 26" 1.26 C. Carelsen. 

K. Vonk .. 6 Jan. , 
1 

20 à 20 C. f 4.- K. Vonk. 

A. Rand. 10à20" 2.- A. Hand. 
" 

1 

1 
1 

--- --- ---
Totaal /17.40 f 3.76 f 6.-

c.., 
0 



..... 
co ..... ..... 

NAMEN 
DER 

BEL~NGHEBBENDEN. 

P. Daalder. 

Nic. Bolijn. 

L. Bloem. 

A. van der Veer. 

P. van Dalen . 

K. Gracht. 

L. Stad. 

1 

1 

~ :~ 
s·.:: 
::1"' ..., I> 

"' "' ~-
1912 
Jan. 

Jan . 

Jan. \ 

. J an. ! 
1 

,lan. 1 

,Jan. 

. Jan. 

1 

1 

1 

Verbranding en Begraving . 

Arbeidsloonen. Kosten van omheining, 
Be-brandstoffen, vergoeding Aantal uren 

1 Be-gebruik grond, enz. en drag. en prijs per drag. eenheidsprijs. uur. 

1000 turven .. J 7.- f 7.-
1()() bossen bout. 5 C. 5.-
10 liier petr. 8 

" 
-.80 

20 
" 

koolteer. 8 
" 

1.60 

10 planken. à/1.- \110.-spijkers . 1.-
6 palen à f 0.60 1 3.-

Vergoeding gebruik 
grond . . . .. l12.-

1 

(verbranding) 1 

10 à 25 C. f 2.50 

(begraving) 
5 à 26 c. 1.25 

1 

--- ---
Totaal / 30.40 f 3.76 

1 

Toezicht . 

Aantal uren \ Be-
en prijs per drag. 

uur. 

1 

(verbranding) 
f '.l .60 10 à .!5 C. 

(begraving) 
U!6 6 à 25 C. 

---
f 3.76 

Handteekening voor 
quitantie. 

P. Daalder. 

Nic. Bolijn. 

L. Bloem. 

A. van der Veer. 

P. van Dalen. 

K. G;acht. 

L. Stad . 

c.:, 
0 

t:::i 
t_,,j 

0 
t_,,j 

t::: 
t:d 
t_,,j 

~ 

CJl 
~ 
CJl 



NAMEN 
DER 

llELANOREBllY.NDY.N. 

. T. van Dalen. 

A. Hendriks. 

P . van Fuffolen. 

NAAM VAN D1!.:N 
EIGENAAR. 

J . Jansen. 

NAMEN DER 
B II LANOHEBBENDEN. 

A :~ 
81:: 
::, a, 
+> > ,. ., 
o-

I 1912. , 
1 Jan . 

1 
1 

Jan. l 
1 

1 .. ' 

Jan. 

DA'.l'U M. 

1912 
Jan. 

Kenteekenen. 

Arbeidsloonen bij het 
GelcYcrde kenteekenen lk plaatsen en weghalen . 

Aant~\ uren I B _ en eenheidsprij s. drng. 
en prlJS per \ d e 

uur. rRg. 

2 kenteekenen à f 1.10 f 2.20 

plaatsen 
2 uur à 15 c. / - .30 

weghalen 
2 uur à 15 c. -.30 

Totaal . .~ ~ 
Vergoeding voor de huid. 

0 M S C HR IJ V I N G. 

Toezicht. 

Aantal uren 1 
en prijs µer dBe 

uur. 1 rag. 

6 uren à :ID c. f 1.20 

---
f 1.20 

BEDRAG. 

Handteekening voor 
quitantie. 

J. van Dalen. 

A. H endriks. 

P. van Puffclon. 

HANDTEEKENIN G 
VOOR 

QUlT ANTIE. 

Voor 2/ 8 deel der waarde van de huid geschat op f 12.- J . Jansen. 

Diversen. (Telegrammen, schrij f- en taxatleloon bij onteigening, enz.) 

0 M S C H R lJ V I N 0 , 

1 telegram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Voor schrijfloon (wanneer onteigening heeft plaats gehad). 
Voor taxatieloon (wanneer onteigening heeft plaats gehad). 

Totaal , , 

1 BEDRAG. / 
HAND'.l'EEKEN I NO 
VOOR QUl'J'AN'l'IE, 

t::, 
t:tJ 
0 
t:tJ 
~ 
b:l 
t:tJ 
~ 

..... 
co ..... 
..... 
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AAN VU L L I N G E N. 

28 J anuari 1911. BESLUIT, houdende WIJZI

ging in de samenstelling van het Wapen 
der Koninklijke Marechaussee. 

WI.J WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog van 14 Januari 1911, Kabinet, Litt. B3 ; 

Gezien . het Rapport van Onzen Minister 
van Justitie van 25 Januari 1911, 2e Afd. C 
n°. 562; 

Gezien het Koninklijk besluit van 30 Maart 
1894, n°. 9, zooals dit herhaaldelijk gewijzigd 
is, o. a. bij Koninklijk besluit van 12 Maart 
1909, n°. 44, en laatstelijk bij Koninklijk 
besluit van 21 September 1910, n°. 49; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen : 

De Tabel, houdende samenstelling van het 
Wapen der Koninklijke Marechaussee, zooals 
deze tabel is vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 12 Maart 1909, n°. 44, en laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 21 Sep
tember 1010, n°. 49, wordt vervangen door 
de Tabel, behoorende bij dit besluit. 

Onze Minister van Oorlog is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrüt 
zal worden gezonden aan Onze Ministers van 
Justitie, van Binnenlandsche Zaken en van 
Financiën, alsmede aan de Algemeene Reken
kamer. 

's Gravenhage den 28sten J anuari 1911. 
(get.) W I L H E L M I N A. 

Dê Minister van Oorlog, 
(get. ) H. COLIJN. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 28 Januari 1911, n•. 66. 

SAMENSTELLING van het wapen der Koninklijke ma1·echaussee. 

Troepen. Paarden . 

Onder- Ol 
officie- "' .; STERKTE renen Ol O> 

" ci "'"' mare- "' .... "' 
EN f chaus- .... "' ., BIJZONDERE BEPALINGEN. ·-::, 

"' "' <.)"' ·5 sees. ·5 !;3...i 
S A M E N S T EL L I N G . !El 1-· !El 0 <.) 

.... "' 0 ; ~ 0 <1> ,_ 

-0"' 
"' 0 ~s P. I>-

.Es .s 
1°. De staf van het wapen. 

Kolonel of Luitenant-Kolonel, In- a. Van de vier Divisie-comman-
specteur van het Wapen . - 1 - - 2 - danten kunnen twetl den rang 

Kapitein, toegevoegd aan den In• van Luitenant-Kolonel hebben . 
specteur. .... . 1 - - 2 - b. De Opperwachtmeesters hebben 

Marechaussees der 1 
l • klasse . }- 2 1 - - den rang van Adjudant-Onder-
2• klasse . officier. 

chrijver 

1--2 - -~1-~- - C De Wachtmeesters hebben den 
rang van sergeant-Majoor. 

Totaal 2 d. Het totale aantal bij elke Divisie 

35* 
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S TERKT E 

EN 

S A M E N S T E L L 1 N G. 

20. De 1• Divisie. 
Luitenant-Kolonel of Majoor 

-~ Divisiecommandant. 
'> Opperwachtmeester, dd. kwar
A tiermeester. . . . . . . . . 
... Wachtmeester, Brigadier of Ma-
"' rechaussee . 
~ 1 l • k~~e 
-:;i lfarechaussee der. . 20 klasse 
èii Schrijver . . . . . . . . . • 
Kapiteins of Luitenants Districts-

commandanten. 
Wachtmeesters 

B . d' d 1 1 • klasse r1ga 1ers er . 2• klasse 

{ 
1• klasse 

Marechaussees der 2• klasse 
3• klasse 

Hoefsmeden . 

Totaal 

3°. De 2• D friaie . 
Luitenant-Kolonel of Majoor 

-~ Divisiecommandant. 
·::; Opperwachtmeester, dd. kwar 
A tiermeester. . . . . . . . . 
.... Wachtmeester, Brigadier of Ma-
"' rechaussee . 
~ 1 1• klasse 
] Marechaussee der 2• klasse 
w. Schrijver . . . . . . . . . . 
Kapiteins of Luitenants-Districta-

comrnandanten . 
Wachtmeesters 

. . { 1• klasse 
Br1gad1ers der 2• klasse 

{ 
1• klasse 

Marechaussees der 2• klasse 
3• klasse 

Hoefsmeden . 

Totaal 

4°. De 3• Divisie. 
oi Luitenant-Kolonel of Majoor 

·;;; Divisiecommandant . 
·,;: Opperwachtmeester, dd. kwar
A tiermeester. . . . • . . . . 
... Wachtmeester, Brigadier of Ma-
"' rcchaussee . 
~ M h d I l • klasse 
~ arec aussee er 2• klasse 
W. Schrijver ..... 
Kapitein of Luitenants, Districts-

commandanten. 
Wachtmeesters . . . .. 

B . d. d { 1 • klasse r1ga iers er . :.!• klasse 

Troepen. Paarden. 

1-,~ 
}-

Onder
officie
ren en 

1 
1 1 1 

Memorie. 

1 
1 

27 46 

2 

1 

8 

27 

}- 1 83 138 - 1 83 

Memorie. - - ~ -
6 111 187 10 111 

1 2 

Memorie. 
- 2 -

1 

31 

96 

4 127 84 8 127 

1 

1 

Memorie. 

1 

2 

1 · -

6 

38 

1 

BIJZONDERE BEPALINGEN. 

aanwezige Wachtmeesters be
draagt hoogstens het één derde 
gedeelte van de totale organi!,ke 
sterkte aan Wachtmeesters en 
Brigadiers bij de Divisie, waar
bij dit getal Wachtmeesters, zoo 
noodig in het meerdere kan 
worden afgerond. 

e. Aan de Brigadiers, die gedu
rende een tiental jaren hunnen 
r11ng effectief hebben bekleed, 
zich door goed gedrag, ijver 
voor den dienst en nauwgezette 
plichtsbetrachting onderschei
den en bij gebleken geschiktheid 
voor den rang van Wacht
meester uit gebrek aan vaca
tures niet tot den rang bevor
derd kunnen worden, kan de 
titulaire rang van Wachtmees
ter worden verleend. 

f. De Brigadiers hebben den ran~ 
van sergeant l ste klasse, de Rr1-
gadiers-titulair den rang van 
sergeant. 

g. De Brigadier der 2de klasse, die, 
na 3 jaren dienst als zoodanig 
geschikt wordt geoordeeld voor 
den rang van Wachtmeester, 
gaat over in de categorie der 
Brigadiers der J ste klasse. 

h. De :Marechaussees der l ste en 
2de klasse kunnen, bij gebleken 
geschiktheid voor den Briga
diersrang en bij ontstentenis 
van vacatures in dien rang, tot 
Brigadier-titulair der 2de klasse 
worden bevorderd. 

Het totaal aantal bij elke Di
visie aanwezige Brigadiers-titu 
!air te paard en te voet mag 
het één vijfde gedeelte van de 
organieke sterkte aan mare 
chaussees bij die Divisie bedra 
gen en bij te kort aan Brigadiers 
zooveel meer als het aantal ont 
brekende Brigadiers bedraagt 

i . De Brigadier-titulair der 2de 
klasse, die na 3 jaren dienst als 
zoodanig, geschikt wordt geoor 
deeld om het bevel over eene 
brigade te voeren, gaat over in 
de categorie der Brigadiers-titu 
!air der lste klasse. 

k. De Marechaussees der l ste en 
der :.!do klasse, alsmede de hoef 
smeden hebben den rang van 
korporaal. Aan hoefsmeden met 
16 jaren dienst, die van uitne 
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STERK TE 

EN 

S A M E N S TE L L I N G. 

Troepen. 

g 
.... 
Q:, 

·c3 
!S 
0 

Onder
officie
ren en 
mare
chaus
sees. 

"O 1 . 

,:,. Q:, 

Paarden. 

BIJZONDERE BEPALINGEN. 

~ 1 1 
.2l ..., ____________ _ _ _ _ __ J_ _ __J_I --'='---"-1_;___J_IL_-/-!-l-_j___ _____ _ ___ _ 

{ 
1• klasse } mend gedrag en bijzonder ge-

Marechaussees der. . 2• klasse - 1115 1 - 1 - 1115 schikt als werkman zijn, kan de 
8• klasse Memorie. rang verleend worden van ser-

Hoefsmeden . 

Totaal 

5°. De 4• Divisie . 
.,; Luitenant-Kolonel of Majoor, 

·;;:; Divisiecommandant . 
·;;: Opperwachtmeester, dd. kwar
ei tiermeester. . . . . . . . . 
.... Wachtmeester, Brigadier of Ma-
~ rechaussees 
'!:i Marechaussee der 1 10 klasse 
•· :2• klasse 
in Schrijver. . . . . 
Kapiteins of Luitenants, Distri cts

commandanten . . . . . . . . . 
Wachtmeesters 

. . 1 1 • klasse Br1gad1ers der 20 klasse 

Marechaussees der 2• klasse { 
1• klasse 

3• klasse 
H oefsmeden . 

Totaal 

6•. H et Depot • 
..., Kapitein , Commandant . 
g, Opperwachtmeester, dd. kwar-
A tiermeester. . . . . . 

Wachtmeester, Brigadier of Ma-
,e_ rechaussees 
> h { 1• klasse .... Marec aussees :.:!• klasse 
.5 
w. Schrijver . . . . . . . . 
Opperwachtmeester-instructeur 
W achtmeesters 
Brigadiers 

· 1• klasse 
Marechaussees der . ) 2• klasse 

/ 3• klasse 
Hoefsmid. 

Totaal 

7•. Het Wapen der Koninklijke 
Marechaussee. 

De Staf van het wapen 
De 1 • Divisie . 
De 2• Divisie . 
De 3• Divisie . 
D e 4• Divisie . 
H et Depot 

Totaal 

- - 2 - - geant. 

4 154 4 8 154 

1 2 

1 1 

1 

6 

43 17 43 
1 

- 131 53 1 - J131 
Memorie. 

- 3 - -

4 175 75 8 175 

1 2 

1 

2 2 2 4 -
5 111 187 10 111 
4 127 84 8 127 
4 154 4 8 154 
4 175 75 8 175 

-~ __:~ __:~ _:__ __:~ j 

20 597 372 1 40 594 

l. De Marechaussees der 2de klasse 
worden bij goed gedrag en 
dienstijver, na zes jaren dienst 
bij het Wapen, tot de l ste 
klasse bevorderd. 

m . D e staf van het Wapen wordt 
in administratie gevoerd bij de 
l • Divisie. 

n . Onderofficieren en marechaus
sees, die door den Inspecteur 
van den Geneeskundigen Dienst 
der Landmacht, lichamelijk on, 
geschikt zijn verklaard voor de 
verdere waarneming van den 
militairen dienst, kunnen als 
overcompleet boven de sterkt 
worden gevoerd. 

Mij bekend, 
De Minister van Oorlog, (get.) H. CoLIJN. 
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7 April 1911. ARREST van den Hoogen Raad. 
Onder de schaden, rechtstreeks door 

onteigening geleden, kunnen ·ook behooren 
noodwendig t e maken kosten verbonden 
aan de verplaatsing van een bedrijf alsook 
bedrijfsschade zelve, doch kunnen in 
elk geval alleen die schaden in aanmerking 
komen welker werkelijk bestaan wordt 
aangenomen en niet de zoodanige welker 
ontstaan alleen op onderstelde mogelijk
heden rust . 

Derhalve moet door den H . R. worden 
onderzocht in hoeverre de toelating der 
bestreden posten met de wet in overeen
stemming is. 

De Hooge Raad enz. ; 
Overwegende, dat t egen gemeld vonnis tus

schen partijen gewezen als middelen van cas
satie zijn aangevoerd : 

I. Schending of verkeerde toepassing der 
artt. 37, 40, 41 der wet van 28 Aug. 1851 
(Staatsblad, n°. 125) omdat de Rechtbank zich 
vereenigende met en overnemende de gronden 
en conclusiën van het advies der deskundigen, 
- nadat bij de bepaling der schadeloosstelling 
voor de perceelen reeds rekening is gehouden 
met de hooge waarde welke zij hebben voor 
het bedrijf van den onteigende, en daarenboven 
f 10,000 zijn toegelegd aan den onteigende voor 
zooveel begrijpelijk voor de bijzondere ge
schiktheid van het nieuwe terrein, - nog 
een post van / 4000 uitt rekt voor hetgeen 
de onteigende meer zal moeten betalen voor 
een nieuw terrein geschikt voor de aannemers
zaak dan de hem toegeschatte waarde van den 
te onteigenen grond, - hoewel zulk een post 
is buiten de wet, zeer zeker nu met de hooge 
waarde van het onteigende voor de onteigende 
pa rtij is rekening gehouden ; 

11. Schending of verkeerde toepassing der 
artt. 37, 40, 41 , 42 der wet van 28 Aug. 1851 
(Staatsblad, n°. 125) omdat de R echtbank 
a. een post toekent van / 2000 voor kosten 
van verplaatsing der zaak en eventueele scha
devergoeding aan alle huurders der verschil
lende woningen, hoewel het onzeker is hoeveel 
materieel op het tijdstip der verplaatsing 
aanwezig zal zijn ; en hoewel niet wordt 
beslist dat er huren zijn, en, zoo ja, welke, 
die in de t ermen van schadeloosst elling door 
de onteigenende partij vallen ; 

b. een post toekent van / 10,000 voor de 
mindere geschiktheid welke het nieuwe aan 
t e koopen t errein vermoedelijk hebben zal, 
kunnende het zijn, dat de schadeloosstelling 
blijkt wat ruim berekend te zijn, doch kun-

nende ook het t egenovergesteldenietonmogelijk 
zijn ; - en derhalve schadeloosstelling wordt 
toegekend zonder dat blijkt, dat de schade 
zeker en noodzakelijk gevolg van de ontei
gening is ; 

III. Overschrijding van rechtsmacht, door
dien de R echtbank met schending en ver
keerde toepassing van a~t. 59 der wet van 
28 Aug. -1851 (S taatsblad, n°. 125) jis de artt. 
1239, 1240, 1241 B. W. en art. 99 n°. 3 R. 0 ., 
aan den bewaarder der hypotheken den 
last heeft gegeven de hypothecaire inschrij
vingen door t e halen, welke op het onteigend 
goed rusten, t ot welken last bij geene wet of 
wettelijke verordening de bevoegdheid is 
verleend ; 

0 . dat blijkens het bestreden vonnis de 
eischer in zijne vermelde hoedanigheid heeft 
gevorderd de onteigening ten behoeve van 
den Staat der Nederlanden, van de in het vonnis 
vermelde onroerende goederen ; 

dat bij dat vonnis de gevorderde onteige
ning uitgesproken is en de eischer is veroor
deeld t ot betaling der som van / 35,005 zijnde 
het t otaalcijfer waartoe de deskundigen in 
hun a<lvies zijn gekomen, t erwijl de moti
veering dier uitspraak alleen bestaat in de 
eenige daaraan gewijde rechtsoverweging, 
luidende : ,,dat de R echt bank van oordeel is 
dat . . het advies der deskundigen de noodige 
inlichtingen geeft ; dat zij zich vereenigt met 
de gronden daarin vermeld en de daaruit 
getrokken conclusiën overneemt" ; 

0. dat dientengevolge de inhoud van het 
rapport der deskundigen moet geacht worden 
deel uit te maken van het vonnis zelf ; 

0 . alsnu met betrekking tot de twee ee;ste 
middelen : 

dat daarbij wordt opgekomen tegen de posten 
m, n en o bij welke deels zoude worden ge
treden buiten hetgeen de Onteigeningswet 
voor vergoeding t oelaat ; deels vergoeding 
zoude zijn t oegekend voor schaden welker 
bestaan onzeker is, en deels onder verschil
lende vormen meer dan éénmaal dezelfde 
schaden zouden zijn in rekening gebracht ; 

0. dat onder de schaden rechtstreeks door 
onteigening geleden en welke mitsdien moeten 
worden vergoed, wel kunnen behooren nood 
wendig t e maken kosten verbonden aan de 
verplaatsing van een bedrijf alsook bedrijfs
schade zelve, doch in elk geval alleen die 
schaden in aanmerking kunnen komen welker 
werkelijk bestaan wordt aangenomen, en niet 
de zoodanige welker ontstaan alleen op onder
stelde mogelijkheden rust; 
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dat derhalve moet worden onderzocht in 
hoeverre de toelating der bestreden posten 
met de in de middelen als geschonden aange
wezen wetsartikelen in overeenstemming is ; 

0. dienaangaande: 
dat de omschrijving der bestreden posten 

in het tot vonnis geworden rapport luidt 
-als volgt: 

m. meerdere kosten voor aankoop voor een 
nieuw terrein, geschikt voor een dergelijke 
.aannemerszaak / 4000 ; 

n. kosten van verplaatsing der zaak en 
eventueele schadevergoeding aan alle huur
ders der verschillende woningen / 2000 ; 

o. schadeloosstelling in verband met de 
bijzondere geschiktheid van het te onteigenen 
terrein voor een dergelijke aannemerszaak 
gezien de niet te vermoeden mogelijkheid een 
dergelijk gunstig terrein weder te kunnen 
krijgen / 10,000 ; 

0. met betrekking tot den post van/ 2000: 
dat daarbij in een afgerond cijfer zijn samen

gevoegd schaden die naar hare natuur niet 
bij elkander behooren, namelijk verplaatsings
kosten der zaak en vergoedingen aan huurders ; 

dat omtrent die verplaatsingskosten het 
vonnis niet aanneemt dat het ongenoemde 
bedrag als zeker wordt beschouwd, maar 
integendeel op de onzekerheid daarvan wordt 
gewezen; 

dat omtrent vergoeding aan huurders iedere 
toelichting ontbreekt, zoodat onbekend blijft 
hoeveel huurders er zijn en hoelang de huren 
dier ongenoemden nog duren, terwijl in het 
midden wordt gelaten of deswege ooit iets 
verschuldigd zal zijn, daar de post wordt 
omschreven als "eventueele schadevergoeding 
aan alle huurders" ; 

dat het ongeoorloofde van deze samenvoe
ging en globale begrooting van ongelijksoortige 
hypothetisch gebleven schaden te meer klemt, 
waar huurschade, blijkens het in het middel 
aangehaalde art. 42 der Onteigeningswet, 
niet vatbaar is voor begrooting, maar de om
vang daarvan door de wet zelve wordt bepaald 
in verband met den prijs en den nog onver
vulden tijd der huur, zoodat ten aanzien 
van iederen huurder het aan hem verschuldigde 
bedrag kan en moet worden vastgesteld ; 

0. met betrekking tot de posten / 4000 en 
/ 10,000; 

dat het vonnis overweegt (door overneming 
van het rapport) dat terwijl bij .de waardebe
paling van de onteigende perceelen reeds is 
rekening gehouden met de bestemming daar
van voor de aannemerszaak, de verweerder 

toch bij aankoop van nieuw terrein voor die 
zaak, meer dan het toegeschatte zal moeten 
betalen, wanneer dit althans zal zijn "weder 
een geschikt terrein dicht bij de sluizen en der
halve ook in de nabijheid der los- en laadplaatsen" 
welk terrein hij zou moeten "uit handen 
breken", waarvoor eene som van/ 4000 billijk 
wordt geacht ; 

dat echter bij de overwegingen, aan den 
po t / 10,000 gewijd, het verkrijgen van dat 
bovenomschrevene gunstige terrein, voor het
welk de / 4000 werden toegekend, onmogelijk 
wordt geacht en die toekomstige afstand van 
de los- en laadplaatsen van het t e verkrijgen 
terrein zóó groot wordt ondersteld, dat een· 
steeds wederkeerende toeneming van bedrijfs
onkosten wordt aangenomen, welke - maar 
weder ontbloot van daartoe leidende gronden -
op f 10,000 wordt begroot en vergoed ; 

dat die beide toekenningen dus rusten op 
met elkaar niet overeen te brengen over
wegingen; 

0. dat dus de Rechtbank door over te nemen 
en tot deel van haar vonnis te maken een rap
port van deskundigen hetwelk niet bevat de 
gegevens tot bepaling van dat wat door de 
wet wordt vereischt, eensdeels heeft nagelaten 
te onderzoeken en vast te stellen wat naar 
de wet op bepaalde wijze vastgesteld had 
moeten zijn, en anderdeels den eischer heeft 
veroordeeld tot het betalen van vergoeding 
voor schaden welker bestaan zij zelve onzeker 
acht, terwijl de overwegingen die tot de toe
kenning hebben geleid niet met elkander over
eenstemmen ; 

dat mitsdien de wetsartikelen in de twee 
eerste middelen aangehaald miskend en die 
middelen gegrond zijn, zoodat het vonnis 
behoort te worden vernietigd ; 

0 . dat dientengevolge een onderzoek van 
het derde middel is overbodig ; 

Vernietigt het vonnis waartegen beroep; 
Wijst de zaak terug naar de Arrond.-Recht

bank te Middelburg ten einde met inacht
neming van 's Raacls arrest verder te worden 
berecht en afgedaan ; 

Veroordeelt den verweerder in de kosten. 
(W. v. 'T R.) 

8 April 1911. lNSTRUCTIE voor de schade
vergoedingscom missie. 

Art. 1. De leden - en, bij ontstentenis 
van een of meer hunner, de betrokken plaats
vervangende leden - worden door den leidec 
der oefening tot het vervullen van hunne 
taak opgeroepen. 
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De Inspecteur der Koninklijke Marechaussee 
wijst aan of doet aanwijzen de officieren en 
het verdere personeel der Koninklijke Mare
chaussee, die aan het militaire lid zullen zijn 
toegevoegd. 

2. De commissie maakt deel uit van den 
staf van den leider der oefeningen. 

Door dien staf wordt desverlangd gezorgd 
voor logies voor de leden der commissie. 

De leden dragen tijdens de oefeningen van 
de troepen op het terrein een groenen band 
om den linker bovenarm. 

3. De besluiten van de commissie worden 
bij meerderheid van stemmen genomen. 

Ieder lid is gehouden, zijn gevoelen naar 
zijne eerlijke overtuiging uit te spreken en er 
toe mede te werken, dat, met behoorlijke 
behartiging van de geldelijke belangen van 
het Rijk - welke zich uit den aard der zaak 
verzetten t egen het toestaan van overdreven 
vorderingen van schadevergoeding - aan den 
eigenaar of pachter, aan wiens terreinen van 
militaire zijde schade is toegebracht, te dier 
zake eene billijke en volrloende schadevergoe
ding wordt toegekend. 

4. De taak der commissie omvat : 
1 °. de zorg dat, in verband met het doel, 

waarmede de oefeningen worden gehouden, 
geene onnoodige schade wordt aangericht ; 

2°. het zooveel doenlijk vaststellen, door 
•vie schade is a-angebracht ; 

3°. het opnemen van de schade, welke is 
veroorzaakt en het bepalen van de bedragen 
der deswege uit te keeren vergoedingen, vol
gens de regelen, hierna in art. 8 om
schreven. 

De commissie treedt ter uitvoering van het 
sub 1°. vermelde, op oordeelkundige wijze 
zooveel mogelijk preventief op : zij waarschuwt 
waar schade dreigt te worden aangericht, welke 
vermeden kan worden, zonder den goeden gang 
der oefening te benadeelen. 

In het bijzonder vestigt zij ook hare aandacht 
op de burgerpersonen, die als toeschouwers de 
oefening bijwonen en die, als bewoners van 
de landstreek, waar de lasten der manoeuvres 
zoo bereidwill ig worden gedragen, niet van 
het terrein mogen worden geweerd, doch door 
wier onbelemmerde beweging veel schade 

, kan worden veroorzaakt. 
Ter voorkoming van die schade wordt ge

tracht de toeschouwers zooveel mogelijk te 
doen verzamelen op, en zoo daartoe gelegen
heid bestaat, verder te doen geleiden naar 
zoodanige punten, waar geen schade kan 
worden veroorzaakt, doch van waaruit niet-

temin de troepenbewegingen kunnen worden 
gadegeslagen. 

5. Met de sub 1°. en 2°. van art. 4 ver
melde taak is - onverminderd hetgeen de 
burgerleden tot de vervulling daarvan kunnen 
bijdragen - meer in het bijzonder belast het 
militaire lid der commissie. Hij wordt daarin 
bijgestaan door twee officieren en door eenig 
minder personeel van het wapen der Koninklijke 
Marechaussee. 

De sterkte van dit personeel wordt vastge
steld door den leider in overleg met den In
specteur der K oninklijke Marechaussee. 

De officieren, alsmede het verdere person_eel 
der Koninklijke Marechaussee, dragen tijdens 
de oefeningen van de troepen op het terrein 
een groenen band om den linker bovenarm, 

· als bedoeld b~j art. 2. 
Voor de troepen is ten opzichte van het 

betreden van terreinen enz. en het aanbrengen 
van vergravingen o. m. het navolgende in 
het Manoeuvrevoorschrift bepaald, t. w. : 

"Geen terrein mag worden betreden of 
"gebruikt zonder vergunning van hem, die 
"bevoegd is daartoe vergunning te geven. (Zie 
"ook de artikelen 460 en 461 van het Wetboek 
,,van Strafrecht). " 

"Zij, die den toegang tot hun grond hebben 
"verboden, worden - zoo zij zulks niet door 
"middel van borden met verboden toegang 
"aangegeven hebben - namens den leider 
"uitgenoodigd, die terreingedeelten te doen 
" aanduiden door het plaatsen, bij de toegangen 
"en langs de grenzen daarvan, van staken 
,,of palen met stroowisschen (z.g. stroopoppen )." 

"Moestuinen, afgesloten of omrasterde erven 
,,en boomgaarden, voorts gebouwen, huizen, 
,,schuren, enz. mogen alleen dàn worden betre
"den, wanneer daartoe van de eigenaars of 
,,pachters, resp. van de bewoners in het bij
,,zonder de vergunning - door den troepencom
,,mandant ter plaatse te vragen - is ver
,,kregen. 

" I n wegen en waterkeeringen mag in geen 
,,geval worden gegraven." 

"Eischt het oefeningsbelang zulks, dan 
"moeten - wanneer de vereischte vergunning 
"is verkregen - terreinen, gebouwen, enz. ook 
,,rloor de troepen worden betreden." 

,,Nimmer mag de vrees, sclwile te veroorzaken, 
,,den natiiurlijken gang der oefening belemmeren; 
"intusschen moeten de militaire autoriteiten 
"en in het algemeen alle officieren, die eenig 
"commando voeren, er naar streven, dat die 
,,schade tot het, in verband met de oefenings
"belangen, onvermijdelijke blijft beperkt, en 
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,,er voor waken, dat van de verkregen vergun
,,ning een oordeelkundig gebruik wordt ge
,,maakt. '' 

,,Zijn door de troepen op eenig terrein ver
"gravingen aangebracht, dan worden deze in 
"den regel bij het verlaten daarvan dicht 
,,gemaakt." 

"Is tengevolge van den loop der manoeuvre 
,,het dichtmaken door de troepen niet mogelijk, 
"dan wordt daarvan mededeeling gedaan aan 
"den leider, die voor het slechten de noodige 
" maatregelen treft, dan wel zoodra doenlijk 
,,de schadevergoedings-commissie met de aan
,, wezigheid dier vergra vingen in kennis stelt. " 

Ten einde vast te stellen, of de op eenig 
terreindeel c. q. aangebrachte schade door 
de troepen is verricht, doet het militaire lid 
tijdens de manoeuvres door de te zijner be
schikking gestelde officieren op aan die offi
cieren te verstrekken terreinkaarten de strooken 
aanteekenen, waarin de troepen respeC'tievelijk 
zijn opgesteld en gedurende hun opmarsch 
zich bewegen ; voorts de batterijstellingen, 
welke worden ingenomen, de plaatsen, waar 
het samentreffen der partijen plaats vindt, enz. 

Hij ontvangt vóór den aanvang van elke 
manoeuvre ten behoeve van de gezamenlijke 
leden der commissie van of namens den leider, 
mededeelingen ten opzichte van den vermoe
delijken gang der manoeuvres. 

De ter zijner beschikking gestelde officieren 
en marechausseepatronilles ontvangen van 
hem, in verband met de hem door of namens 
den leider verstrekte inlichtingen, bevelen 
betrekkelijk hunne verdeeling over en hunne 
werkzaamheden op het manoenvreterrein. 

De zorg voor het zoo mogelijk verzamelen 
en over het terrein geleiden van burgerper
sonen - toeschouwers -- wordt zooveel 
noodig aan afzonderlijke marechausseepa• 
trouilles opgedragen. 

6. De leden der commissie doen na afloop 
van elke manoeuvre, in den regel vóór den 
aanvang van de op het terrein te houden 
bespreking aan den leider verslag van hetgeen 
zij, in verband met het bepaalde in art. 5, 
bij die manoeuvre hebben waargenomen, 
c. q. met aanwijzing van de troepen en afzon
derlijke militairen, die onnoodig schade hebben 
aangericht. 

7. De sub 3°. van art. 4 bedoelde werk
zaamheden geschieden na afloop van het tijd
perk der manoeuvres en alsdan zoodra mo
gelijk, nadat de commissie door den betrokken 
burgemeester in het bezit is gesteld van de 
door de eigenaars of pachters bij laatstge-

noemde autoriteit ingediende aangiften, dat 
schade aan hunne terreinen is aangericht en 
deswege vergoeding verlangd wordt. 

Acht de commissie het wenschelijk, zich 
nader van den omvang der schade te over
tuigen, door op een later tijdstip na te gaan 
in hoever de beschadigde veldvruchten of 
andere . beschadigingen nog zijn terecht ge
komen of komen klachten in omtrent te laag 
geachte schatting, dan is zij bevoegd, een 
nadere opneming der schade te doen ; in welk 
geval het bedrag der vergoeding eerst nà de 
laatste opneming wordt bepaald, dan wel, 
zoo noodig, wordt gewijzigd. 

8. Bij het opnemen van de schade en het 
vaststellen van de deswege uit te keeren ver
goedingen worden de volgende regelen in acht 
genomen: 

a. Het opnemen van schade heeft alleen 
dan plaats, wanneer aan den burgemeester 
der betrokken gemeente aangifte i~ gedaan 
van geleden schade. Deze aangifte moet ge
schieden uiterlijk binnen vier dagen, nadat de 
schade is toegebracht. 

Alsdan gaat de commis~ie, rekening houdende 
met de verklaringen en aanwij1ingen van 
het militaire lid, na, of de schade is aange
bracht door troepen of afzonderlijke mi'itairen, 
dan wel door de burgerij ; 

b. Blijkt het der commissie overtuigend, 
dat de schade niet is veroorzaakt door mili
tairen of van militaire zijde en zich evenmin 
de gevallen voordoen, bedoeld in punt d 
hieronder, dan wordt de schade niet verder 
opgenomen, aangezien alsdan geen vergoe
ding van Rijkswege wordt verstrekt ; 

c. Blijkt het der commissie, dat de schade 
werkelijk is aangebracht door t roepen of door 
afzonderlijke militairen, dan wordt die schade 
door haar opgenomen en het bedrag der deswege 
uit te keeren vergoeding door haar vastgesteld. 

Indien naar het oordeel der commissie on
noodig schade is toegebracht, dan worden in 
de elfde kolom van den staat, bedoeld art. 9, 
de namen en qualiteiten vermeld van degenen, 
door wier toedoen dit is geschied ; 

d. In twijfelachtige gevallen, waarin niet 
stellig geconstateerd kan worden, dat de 
schade is aangericht door personen, die niet 
tot het leger behooren of inclien kan worden 
aangenomen, dat zij onopzettelijk is aange· 
bracht door burgertoeschouwers, dan wordt, 
mits de beschadigde perceelen gelegen zijn 
binnen de terreinstrooken waarop de oefening 
heeft plaats gehad, de schade wel opgenomen 
en heeft vergoeding van Rijkswege plaats; 
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e. Bij het vaststellen van het bedrag der 
schadevergoeding tracht de commissie langs 
d en weg van minnelijke schikking omtrent 
het bedrag der uit te keeren vergoeding over
eenstemming te verkrijgen met den eigenaar of 
den pachter van het terrein ; 

/. K omt de vordering billijk en gematigd 
voor, dan wordt deze onmiddeJlijk toegestaan. 
Bij aangifte van geleden schade, waarbij geen 
bepaalde som voor vergoeding wordt gevraagd, 
en voorts in het geval, dat bij de poging tot 
minnelijke schikking geen overeenstemming 
wordt verkregen, bepaalt de commissie het 
bedrag der uit te keeren vergoeding, volgens 
d en door haar aan t e nemen maatstaf voor 
vergoeding naar de werkelijke waarde van het 
beschadigde. Komt het der commissie billijk 
en mogelijk voor, hierbij ook rekening te houden 
met eventueel geleden indirecte schade, zoo 
kan daarmede bij het bepalen van het bedrag 
door haar rekening worden gehouden ; 

g. Zijn ten behoeve der oefeningen op ter
reinen vergravingen (tirailleurloopgraven, ge
schutdekkingen, e. d.) aangebracht, welke 

Model van den staat, bedoeld in art. 9 
van de instructie voor de schade
vergoedingscommiss ie. 

door de troepen niet zijn geslecht, dan wordt 
den eigenaren of pachters dier terreinen mede 
eene schadeloosst elling toegekend voor het 
door hunne zorg weder in den oorspronkelijken 
toestand brengen van de t erreinen. 

9. De uitslag der werkzaamheden met be
trekking tot het opnemen van schade en de 
deswege uit t e keeren vergoedingen worden 
voor elke manoeuvre afzonderlijk vermeld op 
een staat, volgens het hierbij gevoegd model. 
Deze staat wordt opgemaakt door het militaire 
lid, onderteekend door alle leden der commissie 
en daarna toegezonden aan den leider, die zoo 
spoedig mogelijk orde st elt op de uitbetaling 
der vergoedingen. 

10. De leden en de plaatsvervangende leden 
der commissie genieten over de dagen, gedu
rende welke zij ingevolge deze instructie werk
zaam zijn, reis- en verblijfkosten overeenkom 
stig het K oninklijk Besluit van 5 J anuari 
1884 (Staatsblad n°. 4), laat st elijk gewijzigd 
bij het K oninklijk Besluit van 8 Mei 1909 
(Staatsblad n°. 119). 
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10 April 1911. ARREST van den Hoogen Raad. 
Een persoon kan slechts dan als "ver

vanger" in den zin der Drankwet worden 
aangemerkt, als de verhouding tusschen 
hem en den vergunninghouder van dien 
aard was, dat het bedrijf van den verkoop 
van sterken drank, al werd het door 
dien persoon daadwerkelijk uitgeoefend, 
toch bleef het bedrijf van den vergunning
houder. 

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

den req uirant voorgesteld bij pleidooi, luidende : 
I. Schending van art. 149 Grondwet, omdat 

in het vonnis niet vermeld wordt dat is recht 
gedaan in Naam der Koningin; 

II. Schending der artt. 28, 2°. en 6°. en 56 
Drankwet, door verkeerde uitlegging van 
het woord "vervanger" ; 

III. Schending van art. 221 al. 2 j0 • 223 
Strafv., doordat de artt.. 28, 2°. en 6°. en 56 
Drankwet niet in het vonnis zijn vermeld ; 

IV. Schending door verkeerde toepassing 
van art. 50, 1, 1°. Drankwet; 

Overwegende dat bij het bestreden vonnis, 
overeenkomstig de dagvaarding, met requi
rants schuld daaraan is bewezen verklaard : 
dat hij op 31 Mei 1910 in het door hem bewoonde 
perceel 2 aa.n den Laarderweg te Hilversum 
aan H. D. een borrelglaasje met jenever 
tegen betaling van vijf cents heeft verkocht, 
terwijl hij de wettelij k vereischte vergunning 
tot dien verkoop van sterken drank in het 
klein niet bezat, - en hij deswege is schuldig 
verklaard en veroordeeld als in het hoofd van 
dit arrest is vermeld; 

0. dat van de vier tegen deze beslissing 
gerichte cassatiemiddelen het 1 e en 3° a ls beide 
den vorm betreffende het eerst moeten worden 
onderzocht ; 

0. wat het eerste middel betreft, dat art. 149 
Grondwet uitspreekt het beginsel dat de door 
d e wet aangewezen rechter recht spreekt als 
vertegenwoordiger van het Koninklijk Gezag, 
doch niet voorschrijft dat n11ks in de von
ni sen moet worden uitgedrukt en niet inhoudt 
<le vaststelling eener in alle vonnissen op te 
nemen formule, tenvij l ten aanzien van von 
nissen in strafzaken, in geen wetsbepaling is 
voorgeschreven het bezigen eener formule 
waaruit zou moeten blijken dat "in naam der 
Koningin" is recht gesproken, zoodat, nu in 
het bestreden vonnis hiervan geene melding 
is gemaakt, noch art. 149 der Grondwet noch 
eenig ander wetsartikel kan zijn geschonden; 
• 0. ten aanzien van het 3• middel, dat bij 

de toelichting is aangevoerd dat de Rechtbank 
op grond van het in de artt. 28 en 56 Drank
wet bepaalde, requirants aan die artikelen ont
leend fait d'excuse heeft verworpen, zoodat 
deze artikelen den onmiddellijken grondslag 
zijner veroordeeling bevatten, doch deze 
redeneering is onjuist, daar deze grondslag 
alleen gelegen is in de artikelen die de quali
ficatie van - en de strafbedreiging tegen -
het strafbare feit bevatten, waartoe niet be
hooren bepalingen die in zekere gevallen de 
strafbaarheid opheffen en waarop ten behoeve 
van een fait d 'excuse beroep is gedaan ; 

0. omtrent het 2• middel, dat dit blijkens de 
toelichting hierover klaagt dat de R echtbank 
niet heeft aangenomen dat de requirant "de 
vervanger" was van den vergunninghouder, 
terwijl hij t och blijkens de overgelegde akte 
het bedrijf van dezen als zetkastelein uit
oefende; 

0. hieromtrent: 
dat de Rechtbank na den t en laste gelegden 

verkoop van sterken drank in het klein zonder 
de vereischte vergunning bewezen verklaard 
te hebben , requira nts verweer dat hij als 
"vervanger" van den vergunninghouder zou 
hebben gehandeld en krachtens de dezen 
verleende vergunning · had verkocht, heeft 
verworpen; 

dat de Rechtbank daarbij met juisthe id 
heeft geoordeeld dat de requirant slechts 
dan als "vervanger" in den zin der Drankwet 
kan worden aangemerkt, als de verhouding 
tusschen hem en den vergunninghouder van 
die aard was, dat het bedrijf van den verkoop 
van sterken drank al werd het door requirant 
daadwerkelijk uitgeoefend, toch bleef het 
bedrijf van den vergunninghouder, waarna 
zij op feitelijke gronden, waarvan de beoor
deeling aan den rechter in cassatie is ont
trokken, heeft aangenomen dat zoodanige 
verhouding hier niet aanwezig was ; 

dat dus het middel niet tot cassatie kan 
leiden; 

0. met betrekking tot het 4• middel, dat 
bij de toelichting daarvan wordt gesteld dat 
in het vonnis art. 50, l , 1°. Drankwet ten 
onrechte is toegepast op hen wien ten laste 
is gelegd in een lokaal waarvoor vergunning 
is verleend, sterken drank in het klein ver
koopen, zonder vergunninghouder te zijn; 

0. dat de bovenaangehaalde t elastelegging 
niet aldus luidt, maar inhoudt, dat requirant 
het borrelglaasje jenever heeft verkocht 
zonder te bezitten de "wettdijk vereischte 
vergunning", waaronder valt te verstaan 
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eene zoodanige "vergunning", die hem, in 
verband met de bepalingen der Drankwet 
tot dien verkoop bevoegd maakte, terwijl 
de Rechtbank op grond van wettige bewijs
middelen waarvan de inhoud in het vonnis 
is opgenomen, in verband met de verwerping 
van requirants verweer dat h1i als "vervanger" 
van den vergunninghouder voor dezen had 
verkocht, terecht heeft beslist dat hij eene 
zoodanige vergunning als de Drankwet voor 
den door hem gedanen verkoop vereischt 
niet bezat, zoodat het middel zijn feitelijken 
grondslag mist ; 

0. dat alzoo geen der voorgestelde middelen 
tot cassatie kan leiden ; 

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

10 April 1911. ARREST van den Hoogen Raad. 
De bij art. 3 der wet van 1 Juni 1865 

(Staatsblad n°. 61 ), in de tweede plaats 
aan den apotheker opgelegde verplichting 
bestaat daarin, dat de apotheek overdag 
steeds voor het publiek moet openstaan 
en in het huis, waarin die apotheek zich 
bevindt, èn bij dag èn bij nacht steeds 
de apotheker of een hulpapotheker aan
wezig moet zijn teneinde aan het publiek 
de aangeduide genèesmiddelen te kunnen 
leveren. 

Genoemde bepaling der wet van 1865 
derogeert aan het voorschrift van art. 2 
der Zondagswet. 

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

den requirant voorgesteld bij pleidooi: 
I. Schending van de artt. 3 en 31 der wet 

van 1 Juni 1865 (Staatsblad n°. 61), laatst 
gewijzigd bij de wet van 5 Juni 1905 (Staats
blad n°. 157), 10-19 der wet van 15 April 
1886 (Staatsblad n°. 64), 1 en 91 Strafr., l , 
216 en 257 Strafv., doordien de Rechtbank 
de in de dagvaarding te laste gelegde feiten 
strafbaar oordeelt ; 

IL Schending van art. 3 der wet van 1 Juni 
1865 (Staatsblad n°. 61 ), laatst gewijzigd bij 
de wet van 5 Juni 1905 (Staaisblad n°. 157), 
doordien de Rechtbank het onbewoond zijn 
van het huis, waarin een apotheek is gevestigd, 
identiek acht met de afwezigheid van een 
apotheker of een hulpapotheker ; 

III. Schending van art. 2 der wet van 
1 Maart 1815 (Staatsblad n°. 21) j 0 • art. 5 der 
wet van 15 l\fei 1829 (Staatsblad n°. 28), door
dien de Rechtbank beslist, dat het den apo
theker geoorloofd is, des Zondags zijn apotheek 
:;teeds toegankelijk te stellen ; 

IV. Schending van de artt. 211, 216, 221 
en 257 Strafv. : 

a. doordien de Rechtbank niet heeft be
raadslaagd naar aanleiding van de dagvaarding; 

b. doordien de qualificatiën der overtre
dingen niet worden gemotiveerd door de voor
afgaande overwegingen ; 

Overwegende dat bij het bestreden vonnis, 
met requirants schuld daaraan, wettig en 
overtuigend bewezen is verklaard, gelijk hem, 
o. m. bij inleidende dagvaarding was ten 
laste gelegd: ,,dat op 5 Juni 1910 des na
middags omstreeks 3½ uur is bevonden, 
dat de deur van het huis plaatselijk gemerkt 
118 aan de Langestraat te Amersfoort, waarin 
een apotheek gevestigd was en waarin door 
beklaagde het beroep van apotheker wordt 
uitgeoefend, en welke deur toegang geeft tot 
gemelde apotheek, gesloten was en dat deze 
deur (eerst nadat cloor den inspecteur van de 
volksgezondheid Coebergh driemaal gebeld was) 
geopend is geworden, terwijl bovendien noch 
de beklaagde (apotheker) noch een hulpapo
theker alstoen in dat huis aanwezig is geweest" ; 

dat dit feit is gequalificeerd en requirant 
deswege is veroordeeld zooals aan het hoofd 
van dit arrest is vermeld ; 

dat het eerste en tweede middel tegelijk 
kunnen worden behandeld, daar zij beiden uit
gaan van de stelling dat het ten laste gelegde 
niet strafbaar is op grond dat <le wetgever 
met art. 3 der wet van 1 Juni 1865 (Staatsblad 
n°. 61) slechts beoogde het verkoopen in een 
apotheek van andere zelfstandigheden dan 
geneesmiddelen onmogelijk te maken en bjj 
dat artikel slechts heeft willen strafbaar 
stellen het uitoefenen van het bedrijf van 
apotheker buiten de apotheek of in eene, vodr 
de controle door het publiek niet toegan
kelijke apotheek, doch de wetgever daarbij 
geenszins - gelijk de Rechtbank bij haar 
vonnis aannam - heeft bedoeld te zorgen, 
dat het publiek dáár steeds iemand zou aan
wezig vinden bevoegd en gereed om de ver
langde geneesmiddelen klaar te maken en 
af te leveren, veel minder op den apotheker 
heeft willen leggen de verplichting te zorgen, 
dat in het huis, waarin de apotheek is gevestigd 
bij voortduring aanwezig is óf hij zelf óf een 
hulpapotheker ; 

0. daaromtrent : dat voormeld art. 3 luidt 
als volgt: 

"De apotheker mag niet meer dan ééne 
apotheek hebben. Hij oefent zijn beroep niet 
anders uit dan in een uitsluitend daartoe 
bestemd, bij dag steeds toegankelijk, gedeelte 
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van een huis, dat ook des nachts door hem 
of door eenen hulpapotheker bewoond is" ; 

dat alzoo dit artikel niet alleen spreekt over 
de localiteit waarin de apotheker Z\jn beroep 
moet uitoefenen, doch daarbij bovendien op 

.• den apotheker wordt gelegd de verplichting te 
zorgen, dat het tot apotheek ingerichte huis
gedeelte bij dag steeds toegankelijk zij en het 
huis, waarin de apotheek is gevestigd, óók 
des nachts door hem of een hulpapotheker 
wordt bewoond ; 

dat dan ook uit de geschiedenis der onder
werpelijke wet blijkt, dat . dit artikel niet 
heeft de beperkte strekking, die requirant 
daaraan wil toekennen ; 

dat toch - gelijk reeds in het bestreden 
vonnis is aangevoerd - naar aanleiding van 
de in art. 34 al 3 der onderwerpelijke wet 
aan den inspecteur toegekende bevoegdheid 
tot het verleenen van dispensatie, door het 
K amerlid Godefroi de vraag is gedaan : of 
niet in art. 3 al. 2 tweeërlei verplichtingen op 
de apothekers werd gelegd, vooreerst dat zij 
hun beroep niet anders zullen uitoefenen dan 
in een uitsluitend daartoe ingericht gedeelte 
van een huis en in de tweede plaats, dat zij 
hun beroep niet anders zullen uitoefenen dan 
in een gedeelte van een huis dat bij dag steeds 
toegankelijk en bij nacht door den apotheker 
zelven of door een hulpapotheker bewoond is, 
en of niet de bij art. 34 al. 3 bedoelde dispen
satie slechts mocht worden verleend van de 
eerste in art. 3 al. 2 genoemde verplichting ; 

dat op die vraag, door den Minister een ant
woord is gegeven, waarop geen tegenspraak 
is gevolgd en waaruit duidelijk volgt, dat 
bedoeld is in art. 3 al. 2 de twee onderschei
deDlijk door den heer Godefroi omschrevene 
verplichtingen op den apotheker te leggen 
en dat van die in de tweede plaats, gemelde 
verplichting geen dispensatie kon worden 
verleend; 

0. nu omtrent de strekking dier in de tweede 
plaats aan den apotheker opgelegde verplichting; 

dat de wetgever - die bij de onderwerpe
lijke wet, met uitsluiting van alle anderen, 
voortaan slechts de apotheker, hulpapotbeker 
of leerling-apotheker gerechtigd verklaarde tot 
het bereiden en tot geneeskundig doel afle
veren van geneesmiddelen, - ook te zorgen 
had, dat het publiek tot het verkrijgen dier 
geneesmiddelen steeds toegang had tot de 
plaats, waar die alleen te verkrijgen waren en 
dáár ook steeds zoude vinden dengene, die 
krachtens deze wet alleen bevoegd was tot het 
bereiden dier geneesmiddelen ; 

dat met dit doel voor oogen kennelijk de 
in art. 3 al. 2, in de tweede plaats op den 
apotheker gelegde verplichting i~ neerge
schreven en in het licht daarvan die verplich
ting geen andere is dan deze : dat de apotheek 
over dag steeds voor het publiek moet open
staan en in het huis waarin die apotheek zich 
bevindt, èn bij dag èn bij nacht steeds de 
apotheker of een hulpapotheker aanwezig 
moet zijn ten einde aan het publiek de aan
geduide geneesmiddelen te kunnen afleveren ; 

dat de woorden van het artikel daarmede 
ook geenszins in strijd zijn, daar uit de woorden, 
ook des nachts moet het huis bewoond zijn, 
volgt de verplichting dit huis óók over dag 
te bewonen, welke verplichting trouwens als 
van zelf sprekend reeds lag opgesloten in het 
over dag steeds moeten openhouden der 
apotheek, daar, in verband met het hierboven 
aangevoerde, laatstbedoelde verplichting alle 
zin en beteekenis zoude missen zoo niet tevens 
het aanwezig zijn van den apotheker of hulp
apotheker verplichtend ware gesteld ; 

dat hiertegen niet afdoet - gelijk requirant 
aanvoerde in dit artikel niet met zoovele 
woorden de voortdurende aanwezigheid van 
den apotheker of hulpapotheker wordt ver
plichtend gesteld, en ook ten onrechte door 
requirant in dit artikel wordt gezien de be
doeling van den wetgever om den apotheker 
slechts te laten werken onder -con fróle van het 
publiek, zijnde van zoodanige bedoeling niet 
het minste gebleken, doch de controle over 
de apotheek bij de artt. 24 en 25 dezer wet 
aan den hoofdinspecteur en inspecteur der 
volksgezondheid opgedragen ; 

dat evenzeer te vergeefs door requirant een 
beroep wordt gedaan op de artt. 18, 19 en 21 
der wet uit welke artikelen volgens requirant 
zoude volgen, dat de wetgever de afwezigheid 
van den apotheker erkent en aanneemt en 
dus het voortdurend aanwezig zijn van dezen 
niet vordert ; · 

dat toch de omstandigheid, dat de wetgever, 
de mogelijkheid, dat een apotheker afwezig is, 
voorziende, voor dat geval regelend optreedt, 
evenmin van eenigen invloed is op de den 
apotheker opgelegde verplichting dat bij of 
een hulpapotheker steeds aanwezig moet zijn. 
als de omstandigheid, dat het voortdurend 
aanwezig zijn van den geneesheer-apotheker, 
als onvereenigbaar met de uitoefening van zijn 
beroep als geneesheer, niet bij de wet is ge
vorderd; 

dat alzoo - nadat vaststond, dat op het bij 
dagvaarding gemeld tijdstip, de de_ur, toegang 
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gevende tot requirants apotheek was gesloten, 
en eerst na herhaald bellen werd geopend, 
terwijl alstoen noch requirant noch een hulp
apotheker, in het huis, waarin die apotheek 
was gevestigd, aanwezig was - terecht door 
de R echtbank is aangenomen, dat in den zin 
der wet alstoen die apotheek niet toegankelijk 
was en het huis waarin die apotheek was ge
vestigd noch door req uirant noch door een 
hulpapotheker was bewoond ; 

dat alzoo het eerste en tweede middel zijn 
ongegrond; 

0. dat ter ondersteuning van het derde 
middel door requirant is aangevoerd, dat een 
apotheker is een winkelier en het bij art. 2 
der Zondagswet aan winkeliers is verboden 
op Zondagen hunne waren met opene deuren 
te verkoopen, terwijl bij de wet van 1 Juni 
1865 (Staatsblad n°. 61) die bepaling der 
Zondagswet niet is afgeschaft ; 

dat echter door de in art. 3 al. 2 op den 
apotheker gelegde verplichting om zijn apo
theek bij dag steeds toegankelijk te doen zijn, 
voor hem werd gederogeerd aan de bepaling 
van art. 2 der wet van 1 Maart 1815 (Staats
blcul no. 21 ) daar onvereenigbaarheid ,an 
een nieuwe wetsbepaling met de vroegere 
wet van zelf krachteloosheid der vroegere 
wetsbepaling medebrengt ; 

dat dus ook het derde middel is ongegrond ; 
0. omtrent het vierde middel, da t dit in 

zijn beide onderdeelen berust op de bewering, 
dat de qualificatie door de Rechtbank aan de 
ten laste gelegde en bewezen verklaarde feiten 
gegeven niet juist is ; 

dat evenwel uit het onju ist zijn der quali
ficatie, zonder meer, nog niet volgt, dat niet 
beraadslaagd zou zijn naar aanleiding der 
dagvaarding, noch, dat het vonnis niet be
hoorlijk zou zijn gemotiveerd en te dezen dit 
niet beraadslagen en niet gemotiveerd zijn 
door den requirant niet is aangetoond, noch 
den H oogen Raad is gebleken ; 

dat overigens de wet ten aanzien der quali
ficatie niets anders eischt dan dat de in het vonnis 
aan de ten laste gelegde en bewezen verklaarde 
feiten gegeven qualificatie op de wet is gegrond; 

dat zulks te dezen het geval is, nu in de 
onderwerpelijke qualificatie, alle bestanddeelen 
der bij art. 3 al. 2 omschreven overtreding 
worden uitgedrukt ; 

dat alzoo ook het vierde middel is onge
grond; 

Verwerpt het beroep. 
(vV. v. 'T R.) 

10 April 1911. ARREST van den Hoogen Raad. 
H et treffen van bepalingen omtrent 

het bij nacht gesloten houden ook van de 
huizen, waarin het tappersbedrijf wordt 
uitgeoefend met derzelver aanhoorigheden, 
valt binnen de in art. 135 der Gemeente
wet a.an den gemeentelijken wetgever 
gestelde grenzen. 

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

requirant voorgesteld bij memorie, te weten : 
Schending en verkeerde toepassing der 

artt. 21 , 26 en 28c der Alg. Plaa ts. Pol. Verord. 
voor de gemeente Boxtel en art. 216 Strafv. ; 

Gelet op de bestrijding dezer middelen 
namens den gerequireerde, bij pleidooi ge
daan; 

Overwegende, dat bij het bestreden vonnis 
met gerequireerdes schuld daaraan overeen
komstig de dagvaarding is bewezen verklaa rd : 
dat hij in den nacht van 17 op 18 Juli 1910 
circa 11 3 / 

4 
uur te Boxtel zich heeft bevonden 

in eene kamer van het huis, gemerkt B 79 
in welk huis door C. J. S. het beroep van 
bierhuishouder werd uitgeoefend, terwijl hij 
niet behoorde tot de inwonende leden van het 
gezin van voormelden S. en zijn(e) tegen
woordigheid in gezegd huis niet in zijn( e) 
betrekking, beroep of bedrijf noodzakelijk 
was - doch gerequireerde te dier zake van 
alle rechtsvervolging is ontslagen ; 

0. dat tegen dit ontslag van rechtsvervol
ging het cassatiemiddel is gericht en tot toe
lichting daarvan is aangevoerd dat de Recht
bank ten onrechte heeft beslist dat de a rtt. 21 
en 26 van de desbetreffende po1itieverordening 
der gemeente Boxtel zich bewegen buiten de 
normale grenzen den plaatselijken wetgever 
in a rt . 135 der Gemeentewet gesteld en zij dus 
als met dit artikel in strijd zijnde verbindende 
kracht zouden missen, t erwijl requirant stelt 
dat bepa lingen voorschrijvende dat de huizen, 
waarin tapperijen worden gedreven bij nacht 
gesloten moeten worden gehouden wel degelijk 
de openbare orde betreffen, ook voor wat 
aangaat de daa rin niet voor het publiek toe
gankelijke localiteiten, omdat anders de con
tró Ie op de naleving der voorschriften ten 
aanzien der in datzelfde huis aanwezig voor 
het publiek toegankelijke localiteiten, illusoir 
zou zijn en die voorschriften gemakkelijk zouden 
kunnen worden ontdoken ; 

0. dat in de bedoelde artikelen voorko
mende in afd. I van hoofdstuk II der Alg. 
Plaats. Pol. Verord. voor de gemeente Boxtel 
zooals deze laatstelijk den 13 Juni 1907 ge-
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wijzigd en den 26 Juni 1907 is afgekondigd, 
is bepaald: 

Art. 21 : ,,Onder tapperijen worden voor de 
toepassing dezer verordening verstaan alle 
huizen waarin het beroep van tapper, koffie
of bierhuishouder en dergelijke wordt uitge
oefend, benevens de daarbij behoorende tuinen, 
erven, bijgebouwen en andere aanhoorig
heden"; 

Art. 26, voor zoover hier van belang : ,,Ge
durende den sluitingstijd eener tapperij is het 
aan ieder die niet tot de inwonende leden van 
het gezin des tappers behoort, verboden zich 
in de tapperij t e bevinden, met uitzondering 
van hen wier tegenwoordigheid in hunne 
betrekking, beroep of bedrijf noodzakelijk is", 
enz.; 

0. dat bij het bestreden vonnis is overwogen 
en beslist, dat, waar art. 135 der Gemeente
wet de bevoegdheid van den plaatselijken 
wetgever beperkt tot het maken van veror
deningen, die in het belang der openbare orde, 
zedelijkheid en gezondheid worden vereischt 
en van andere betreffende de huishouding der 
gemeente, deze bevoegdheid in de aangehaalde 
artt . 21 en 26 is overschreden ; 

dat toch het in deze artt. bepaalde, voor 
zoover het de voor het publiek toegankelijke 
localiteiten betreft, zeker ter handhaving der 
openbare orde, door dien wetgever kan worden 
voorgeschreven, doch nu daaronder tevens 
worden begrepen andere localiteiten in het
zelfde huis aanwezig als eerstbedoelde, doch 
niet voor het publiek toegankelijk, het verbod 
of de beperking van het gebruik dezer locali
teiten gedurende den sluitingstijd der tapperij 
niet kan geacht worden de openbare orde en 
evenmin de zedelijkheid of gezondheid, noch 
de huishouding der gemeente te betreffen 
zoodat zulks niet bij plaatselijke verordening 
mocht worden voorgeschreven, terwijl het zeker 
niet de bedoeling van den plaatselijken wet
gever kan zijn geweest het den houder eener 
tapperij onmogelijk te maken eene kamer in 
zijne woning te verhuren ; 

0. dat blij-kens art. 21 bovena,angehaald voor 
de toepassing der onderhavige verordening 
onder "tapperijen" worden verstaan alle huizen, 
waarin het beroep van tapper wordt uitge
oefend benevens de daarbij behoorende aan
hoorigheden ; 

dat nu in art. 25 der Verordeninu luidende 
vqor zoover ten deze toepasselijk : ,,De houder 
eener tapperij is verplicht zorg te dragen, 
dat de voor het publiek toegankelijke locali 
teiten en open aanhoorigheclen dier tapperij 

gesloten worden en gesloten worden gehouden 
van des avonds elf tot des morgens vijf uur", 
wordt voorgeschreven dat de tapper de voor 
het. publiek ~oegankelijke gedeelten der tap
perij op het aangegeven uur moet a.fsluiten en 
gedurende die uren afgesloten houden, terwijl in 
verband met dit voorschrift art. 26 aan een 
ieder, die niet tot de inwonende leden van het 
gezin des tappers behoort en ·met uitzondering 
van hen wier tegenwoordigheid in hunne be
trekking, beroep of bedrijf noodzakelijk is, 
verbiedt zich gedurende den in art. 25 aan
gegeven tijd te bevinden i~ de tapperij, dat 
is volgens art. 21 in het huis waarin de tapper 
zijn bedrijf uitoefent met deszelfs aanhoorig
heid; 

0. dat de Gemeenteraad ingevolge a rt. 135 
der Gemeentewet alleszins bevoegd was te 
bepalen dat openbare inrichtingen a ls tappe
rijen onderworpen zullen zijn aan voorschriften 
die hij in het belang der openbare orde, zede
lijkheid en gezondheid noodig acht, waartoe 
zeer zeker bepalingen behooren omtrent het 
bij nacht gesloten houden van tapperijen, 
waaronder, gelijk in deze verordening, ook 
mogen worden begrepen de huizen waarin het 
tappersbedrijf wordt uitgeoefend met derzelver 
aanhoorigheden ; 

0. dat de Rechtbank bij het bestreden vonnis 
dus ten onrechte aan de artt. 21 en 26 der Alg. 
Plaats. Pol. Verord. voor de gemeente Boxtel 
vastgesteld den 13 Juni 1907 en afgekondigd 
26 Jnni 1907 verbindende kracht heeft ontzegd 
en op dien grond de met gerequireerdes schuld 
daaraan bewezen verklaarde feiten, niet straf
baar heeft geoordeeld en het middel van 
cassatie dus is gegrond ; 

Vernietigt het vonnis voor zoover de daarbij 
bewezen verklaarde feiten niet strafbaar zijn 
verklaard en de beklaagde van alle rechts
volging is ontslagen ; 

En krachtens a rt. 105 R. 0., rechtdoende 
ten principale : 

Verklaart dat de be\vezen verklaarde feiten 
opleveren de overtreding van : ,,Het zich te 
Boxtel gedurende den sluitingstijd in eene 
tapperij bevinden, terwijl hij niet tot de in
wonende leden van het gezin des tappers. 
behoort en zijne tegenwoordigheid, in z\jne 
betrekking, beroep of bedrijf daar niet nood
zakelijk is" - strafbaar gesteld bij de a rtt. 
26 en 28c der Alg. Plaats. Pol. Verord. voor 
de gemeente Boxtel, vastgesteld 13 Juni 1907 
en afgekondigd 26 Juni 1907; 

Gezien deze artikelen en de artt. 23 en 91 
Straft.; 
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Verklaart den beklaagde schuldig aan die 
overtreding ; 

Veroordeelt hem tot betaling eener geld
boete van / 15 met bepaling dat q.e boete bij 
gebreke van betaling binnen 2 maanden na 
den dag, waarop deze uitspraak kan worden 
ten uitvoer gelegd, zal worden vervangen door 
hechtenis van 5 dagen. 

(W. v. 'T R.) 

18 Ap'fil 1911. ARREST van den Hoogen Raad. 
De bepaling in de Keur van de Wil

helminaslnis te Zaandam, volgens welke 
een ieder gehouden is het bevel van den 
sluismeester tot handhaving van open
bare orde en veiligheid na te komen, mist, 
als bevattende eene ongeoorloofde dele
gatie van wetgevende macht, verbindende 
kracht. 

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

requirant voorgesteld bij memorie : 
Verkeerde toepassing van art. 216 Strafv. 

en daardoor schending van de Keur voor de 
Wilhelminasluis te Zaandam, vastgesteld 11 Mei 
1904 en afgekondigd 14 Aug. 1905 door niet 
t oepassing der artt. 16 en 20 van gemelde keur; 

Overwegende dat bij inleidende dagvaar
ding aan den gerequireerde is ten laste gelegd : 

dat hij in de gemeente Zaandam op 26 Maart 
1910 des n1imiddags omstreeks 4 uur als 
schipper van de sleepboot "Primus", sleepende 
de vaartuigen "Eva" , ,, ~Villem Frans", 
"Henriette" en de dekschuit N°. 538, terwijl 
hem het bevel van den sluismeester van de 
Wilhelminasluis tot handhaving van de open
bare orde en veiligheid was gegeven, dat de 
zich achter deze sleepboot bevindende vaar
tuigen niet twee naast elkaar uit de Wilhel
minasluis mochten gesleept worden, dit bevel 
niet is nagekomen door die vaartuigen twee 
naast elkaar uit de Wilhelminasluis te sleepen ; 

dat bij het bestreden vonnis die feiten met 
gerequireerdes chuld da.araan wettig en over
tuigend bewezen zijn verklaard, doch niet 
strafbaar, zoodat gerequireerde is ontslagen van . 
alle rechtsvervolging, zulks op dezen grond, 
dat art. 1G 2• lid der Keur voor de Wilhel
minasluis te Zaandam , luidende : ,,Een ieder 
is gehouden het bevel van den sluismeester tot 
handhaving van openbare orde en veiligheid 
na te komen" , verbindende kracht mist, 
daar het in het algemeen gehoorzaamheid 
opleggend aan bevelen door den sluismeester 
gegeven in het belang van wat naar zijn 
opvatting de openbare orde en veiligheid 

eischen, bevat een niet geoorloofde dele
gatie van wetgevende macht ; 

0. dat het middel zich richt tegen deze be
slissing en tot ondersteuning daarvan wordt 
aangevoerd: dat het gewraakte artikel nie t 
den sluismeester het recht verleent algemeene 
voorschriften uit te vaardigen : doch slechts 
om bij en ten opzichte van de sluis bevelen 
te geven naar den eisch van het oogenblik 
en naar gelang van de omstandigheid tot hand
having van orde en veiligheid; 

0. hieromtrent : 
dat art. 1 in verband met art. 5 der wet 

van 20 Juli 1895 (Staatsblad n°. 139) de bevoegd
heid om voorschriften te geven in het huis
houdelijk belang van waterschappen en om 
de overtreding van die voorschriften met 
straf te bedreigen, uitdrukkelijk opdraagt 
aan de Waterschapsbesturen, welke niet ge
rechtigd zijn die bevoegdheid over te dragen 
aan een ambtenaar of beambte van het Water
schap ; 

dat dit laatste echter is geschied in art. 16, 
2• lid in verband met art. 20 van de Keur 
voor de Wilhelminasluis te Zaandam, waa rin 
immers daadwerkelijk aan den sluismeester de 
onbegrensde bevoegdheid is gegeven om geheel 
los van de in de Keur opgenomen algemeene 
regelen, te allen tijde vast te stellen wat de 
belangen van openbare orde en veiligheicl 
in die sluis vorderen, en waarin op niet
nakoming van de u it dezen hoofde door den 
sluismeester gegeven bevelen straf is gesteld ; 

dat derhalve de Rechtbank terecht heeft 
beslist, dat art. 16 al. 2 van de bedoelde keur 
een verboden delegatie van wetgevende 
macht inhoudt en dus verbindende kracht 
mist, zoodat het middel is ongegrond ; 

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

8 September l\lll. BESCHIKKING van den Mi
nister van Marine, waarbij gewijzigd is 
het besluit van den Minister van Marine 
van 29 September 1909, tot vaststelling 
van een "Regeling betreffende de samen 
stelling de r zeemilitie " 

§ 7. In het lste lid worden de woorden: 
,,voor zoover zij niet behooren tot de lote

,,lingen, die ingevolge art. 101 der Wet moe
"ten worden ingelijfd, of tot hen, die als in 
,,dienst zijnde bij de Koninklijke Marine-Re
,,serve, zonder onderzoek, volgens § 13 be,
"stemd worden voor " nom inale inlijving" bij 
"de zeemilitie", vervangen door: .,voorzoover 
,,zij niet behooren tot de h ierna in deze § 
"bedoelde lotelingen", terwijl achter het woord 
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,,oproepingsbrief" wordt ingevoegd: ,,over
,,eenkomstig het als Bijlage II D bij deze Re
,,geling gevoegde model", (zie model II D, 
hieronder afgedrukt.) 

Aan het slot van de § worden als nieuwe 
leden toegevoegd : 

"Lotelingen, die als in dienst z\jnde bij de 
"Kon inkl ijke Marine-Reserve, volgens § 18 
,,bestemd worden voor "nominale inlijving" 
, ,bij de Zeemilitie worden niet voor onderzoek 
,. opgeroepen. 

"Eveneens blijven buiten oproeping, bij de 
"zeemacht gediend hebbende personen, die 
,, uit den zeediens.t zijn ontslagen met oen ont· 
,,slagbriof 2de of 3de soort of met een ontslag
,, brief l ste soort B, wegens anti-militaire karak
,, tereigenscbappen, en die deswege van aan
,,wijzing voor de zeemilitie zijn uitgesloten". 

§ 8. Het 2de lid vervalt. 
§ Sa. Vervalt. 
§ 18. Het laatste lid vervalt. 
§ 18. Aan § 18 wordt toegevoegd als tweede 

lid: 
" Zijn geen lotelingen achtergebleven, dan 

"wordt ook daarvan aan den Minister bericht 
,,gezonden". 

§ 19. Aan het slot van het tweede lid wordt 
toegevoegd : 

"Hiervan wordt aan den Mini~ter van Marine 
,,kennis gegeven". 

§ 20. Aan § 20 worden als nieuwe leden 
toegevoegd : 

"Zijn geen miliciens achtergebleven dan 
"wordt ook daarvan aan den Minister bericht 
,,gezonden. 

"Evcnzoo geschiedt kennisgeving aan den 
" Minister, van eventueel latere opkomst van 
,, ,,achtergebleven zeemiliciens" " . 

MoDJ,L D. 

OPROEPINGSBRIEF. 

Bij deze wordt gij opgeroepen, om den 
. . . . . . . . . . Januari 19 .... , des voormiddags 
ten 9u.30 te verschijnen in het ........... . 
te . . . . . . . . . . . . ten einde te worden onder
zocht of g\j gesch ikt zijt ,•oor den dienst bij 
de zeemilitie. 

1911. 

Op vertoon van bijgaande vervoerbewijzen 
kunt gij met de daarin aangegeven middelen 
van vervoer naar de plaats van onderzoek 
vertre~ken, waar U, behalve één gulden als 
vergoeding voor verblijfkosten, de noodige ver
,oer!>ewijzen voor de terugreis naar uwe woon
plaats zullen worden ter band gesteld. (1) 

Indi~n g ij 's morgen s uit uwe woonplaats 
vertrekkende, de plaats van onderzoek niet 
vóór 9u.30 v.m. kunt bereiken, behoort gij U 
aldaur aan te melden onmiddellijk na aankomst 
van de ee~ste reisgelegenheid. 

Willemsoord , .......... December 19 ... . 
De Kapitein fer Z ee, belast 1nef de werk

zaamheden ten dienste der zee1nilitie, 

OPJ\1.ERKI GEN. 

1°. Wanneer gij iu het bezit zijt van diplo
ma's of getuigschriften, kan het in uw 
belang 7.\jn die op den dag van het 
onderzoek bij U te hebben, · om desge
vraagd te worden getoond. 

2". Wanneer gij bij het onderzoek genees• 
kundig geschikt wordt bevonden, volgt 
daaruit nog niet, dat gij voor de zee
militie zult worden aangewezen. 

3°. Bij geschiktbevinding kan U ter plaatse 
van onderzoek geen zekerheid worden 
gegeven , of gij, ingeval van aanwijzing 
voor de zeemilitie, zult worden bestemd 
voor opkomst in Maart, dan wel voor 
opkomst in Augustus. 

4°. Wordt gij voor de zeemil itie aangewezen, 
dan ontvangt gij daarvan in de maand 
Februari bericht van den Heer Commis
saris der Kon ingin in de Provir>cie, door 
tusschenkomst van den Heer Burge
meester, uit welk bericht U tevens zal 
blijken, wanneer gij -voor eerste oefening 
zult moeten opkomen. Wordt gij be
stemd voor indeeling in Mei of eptem
ber, dan kunt gij in geen geval bij de 
7.eemilitie worden geplaatst . 

Aan den militieplichfige ... . . .. ......... . . 

(1) Militieplichtigen"hebben a~ lee_n re~~t op 
vergoed ing van verbh.1fkosten , md1en ZIJ met 
woonachtig zijn in de gemeente waar het 
onde r:;,;oek plaats heeft. 

36 
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De jaargang is _chronologisch, behalve: 
Koninklijk besl ui t van 28 Januari, bladz. 547; 
Arrest van den Hoogen Ra.ad van 7 April, 

" . 550; 
Besluit van 8 April, ,, 551; 
Arrest van den Hoogen Ra.ad van 10 April, 555; 

" 
,, ,, 

" " 
,, 10 April, 

" 
556; 

" " " " " " 
10 April, 

" 
558; 

" " " 
,, 

" " 
18 April, 

" 
560; 

Beschikking van den Minister van Marine van 8 Septem her, 
" 

560; 
welke stukken voorkomen op de hierboven genoemde bladzijden. 

-~ 

Academie ( Kon. Mil. ). Besluit tot wijziging 
van het Reglement voor de Koninklijke 
Militaire Academie. S. 99. 29 Maart. 

- Besluit tot herziening van de bepalingen 
betreffende de toelating van jongelieden 
in Nederlandsch-Indië tot de Koninklijke 
Militaire Academie, en betreffende de toe
lating van onderofficieren van het leger in 
Nederl.-Indië tot den Hoofdcursus. 

S. 288. 5 Sept. 
Arbeid van jeugdige personen en van vrouwen. 

Besluit tot wijziging van het K. R van 
10 Augustus 1909, S. 290, houdende den 
algemeenen maatregel van bestuur, bedoeld 
bij artikel 4 der Arbeidswet. S. 47. 6 Febr. 

- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 
van 12 Juli 1909, S. 266, gewijzigd bij K. B. 
van 27 Juli 1910 (Staatsblad n° . . 242). 

S. 205. 17 Juli. 
- Besluit tot verdeeling van het Rijk in 

.districten, ten behoeve van den dienst der 
Arbeidsinspectie. S. 257. 18 Juli. 

- Besluit tot aanvulling en wijziging van 
het K. B. van 10 Aug. 1909, S. 289, tot vast
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in het vierde lid van 
artikel 12 der Arbeidswet. S. 309. 2 Oot. 

- Wet tot wijziging der Arbeidswet. 
S. 314. 7 Oot. 

In werking tredinir. S. 351. 6 Dec. 
Besluit houdende bekendmaking van den 

tekst der Arbeidswet 1911. S. 319. 20 Oot. 
- Beschikking van den Minister van Land

bouw, Nijverheid en Handel, betreffende df" 
wijze van aanteekening van arbeidskaarten, 
afgegeven of medeonderteekend door of 
vanwege den burgemeester. 27 Nov. 

Wijziging van die beschikking. 29 Dec. 
- Beschikking van den Minister van Land

bouw, Nijverheid en Handel, ter uitvoering 
van art. 13, dertiende lid der Arbeidswet 
1911, betreffende arbeidsregisters. 27 Nov. 

- Missive van den l\1iniste1 van Landbouw, 
Nijverheid en Handel aan de liurgemeesters, 
betreffende uitvoering van de Arbeidswet. 
1911. l Dec. 

- Beschikking van den Minister van Land
bouw, Nijverheid en Handel, t er uitvoering 
van art. 13, dertiende lid der Arbeidswet 
1911, betreffende arbeidslijsten. 4 Dec. 

- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld bij artikel 
5 der Arbeidswet 1911 (Stbl. n°. 319). S. 352. 

6 Dec. 
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- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld bij arti
kel 6, 7de lid, onder a, der Arbeidswet 1911 
(Stbl. n°. 319). S. 353. 6 Dec. 

- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld bij arti

. kel 6, 7de lid, onder b, der Arbeidswet 1911 
(Stbl. n°. 319). S. 354. 6 Dec. 

- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld bij artikel 
8, l ste lid, der Arbeidswet 1911 (Stbl. n°. 319). 

S. 355. 6 Dec. 
- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 

maatregel van bestuur, als bedoeld bij arti
kel 13, 9de licl, der Arbeidswet 1911 (Stbl. 
11°. 319). S. 356. 6 Dec. 

- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld bij 
artikel 2l der Arbeidswet 1911 (Stbl. n°. 319). 

S. 357. 6 Dec. 
- Beschikking van den Minister van Land

bouw, ijverheid en Hand el, ter uitvoering 
,,an art. 6, elfde en dertiende lid der Ar
beidswet (1911). 13 Dec. 

- Beschikking van den Minister van Land
bouw, Nijverheid en Handel, tot vaststelling 
van den vorm van de kennisgeving tot aan
gifte van een ziektegeval, als bedoeld in 
art. 21 der Arbeidswet 1911. 13 Dec. · 

- Circulaire van den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel, betreffende onder
teekening en afgifte van ar beidskaa.rten 
voor personen, welke buiten de grenzen 
wonen. 15 Dec. 

- Circulaire van den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel aan de Burgemeesters, 
betreffende opgaven van bedrijfsarbeid, 
verricht door jeugdige personen en gehuwde 
vrouwen. 22 Dec. 

- Missive van den :Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel aan de hurgemeesters, 
ten vervolge op de missive van 1 December 
1911, betreffende uitvoering van de Arbeids
wet 1911. 29 Dec. 

- Beschikking van den Minister van Land
bouw, Nijverheid en Handel tot uitvoering 
van het Koninklijk besluit van 6 December 
1911, Stbl. 352. 30 Dec. 

- Beschikking van den Minister van Land
bouw, Nijverheid en Handel tot uitvoering 
van art. !) van het koninklijk besluit van 
6 December 1911, Stbl. 354. 30 Dec. 

- Zie ook Tractaten. 
Armwezen. Missive van den Minister van 

Binnenla.ndsche Zaken aan de Commissa
rissen der Koningin in de provinciën betref-

fende regeling vergoeding onderstand met 
Duitschland. 21 Jan. 

- Besluit houdende beslissing omtrent de 
woon plaats van een armlastigen krankzinnige. 

7 April. 
- Besluit tot beslissing van het geschil over 

de woonplaats van den armlastige krankzin
nige A. A. URSINUS. S. 305. 26 Sept. 

- Besluit betreffende toepassing van art. 26 
Armenwet. 15 Nov. 

- Zie ook : Onvernwgen. 
Attestatiën de vita. Missive van den Minister 

van Binnenlandsche Zaken aan de Com
missarissen der Koningin in de provinciën, 
betreffende attesta.tiën de vita voor West
Indische gepensionneerden. 9 Febr. 

Azijnen. Wet houdende bepalingen omtrent 
vrijdom van belasting voor azijn of houtzuur 
en voor daarmede bereide buitenlandsche 
vloeistoffen, bestemd ten gebruike voor de 
werkzaamheden in fabrieken of trafieken. 

S. 303. 26 Sept. 
- Zie ook : Bieren en Azijnen. 
Banken van leening. Missive van den Mi

nister van Binnenla.ndsche Zaken aan de 
Ged. Staten der provincie betreffende ge
gevens aangaande de uitvoering der Pand
huiswet (Staatsblad 1910, n°. 321). 

26 Aug. 
Bedrijfsbelasting. Besluit betreffende de aan

wijzing der kringen van de commissiën van 
aanslag voor de belasting op bedrijfs- en 
andere inkomsten en van ha.re standplaatsen. 

S. 133. 22 M:ei. 
S. 368. 20 Dec. 

Begraafplaatsen. Besluit houdende beslissing, 
dat, waar pieteits- en hygienische gronden 
aanleiding hebben gegeven tot het vragen 
van het verlof, en, indien de overbrenging 
der lijken met inachtneming van eenige 
voorzorgsmaatregelen geschiedt, daaruit geen 
gevaar voor de volksgezondheid kan ont
staan, het verlof voorwaardelijk behoort te 
worden verleend. 29 M:ei. 

Begrootingen en Rekeningen. Wetten tot 
vaststelling van de volgende hoofdstukken 
der Staatsbegrooting voor 1911 : 

II. S. 43. 
III. 48. 
IV. 50. 
v. 53. 
VI. 58. 
VIIB. 
VIII. 
IX. 
X. 

59. 
64. 
65. 
71. 

6 Febr. 
7 Febr. 
8 Febr. 
9 Febr. 

Il Febr. 
Il Febr. 
11 Febr. 
13 Febr. 
13 Febr. 

36'' 
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XI. s. 76. 14 Febr. 
XII. 61. 11 Febr. 

Als voren voor 1912: 
I . 421. 30 Dec. 
VIIA. 422. 30 Dec. 

Wetten tot verhooging en wijziging van 
de volgende hoofdstukken der Staats be-
grooting voor 1910: 

III. s. 236. 18 Juli. 
IV. 5 1. 8 Febr. 

52. 8 Febr. 
216. 17 Juli. 
375. 28 Dec. 

v. 23. 7 Jan. 
402. 30 Dec. 

VI. 408. 30 Dec. 
VIIA. 414. 30 Dec. 
VIIB. 245. 18 Juli. 

416. 30 Dec. 
VIII. 242. 18 Juli. 

409. 30 Dec. 
IX. 411. 30 Dec. 
X. 67. 13 Febr. 

256. 18 Juli. 
XI. 396. 30 Dec. 

- Als voren voor 1911 : 
III. 238. 18 Juli. 
IV. 376. 28 Dec. 
V. 244. 18 Juli. 

406. 30 Dec. 
VUB. 417. 30 Dec. 
IX. 410. 30 Dec. 
X. 72. 13 Febr. 

210. 17 Juli. 
254. 18 Juli. 
255. 18 Juli. 
412. 30 Dec. 
413. 30 Dec. 

XI. 194. 26 Juni. 
Wetten tot: 

Aanwijzing van de middelen ter goedma
king van de uitgaven, begrepen in de 
Staatsbegrooti.ng voor het d ienstjaar 1012. 

S. 423. 30 Dec. 
Vaststelling van de begrooting van uitgaven, 

ten behoeve van de voltooiing van het 
vestingstelsel, dienst 1911. S. 63. 11 Febr . 

Verhooging van de begrooting van uitgaven, 
ten behoeve van de voltooiing van het 
vestingstelsel, dienst 1910. S. 243. 18 Juli. 

Wijziging van de 1-iegrooting der uitgaven 
van de Algemeene Landsdrukkerij voor 
het dienstjaar 1910. S. 400. 30 Dec. 

Vaststelling van de begrooting der uitgaven 
van de Algemeene Landsdrukkerij voor 
het dienstjaar 1912. S. 401. 30 Dec. 

Regeling van de ontv-angsten en uitgaven 
van het Weduwen- en Weezenfonds voor 
burgerlijke ambtenaren voor het jaar 1912. 

S. 415. 30 Dec. 
Vaststelling van de begrooting van uitgaven 

van het Fonds voor de uitvoering van de 
Tiendwet 1907 (Stbl, n°. 222), voor het 
dienstjaar 1912. S. 420. 30 Dec. 

Regeling van de ontvangsten en uitgaven 
van het Weduwen- en Weezenfonds voor 
militairen en gepensiqnneerde militairen 
der landmacht voor het dienstjaar 1912. 

S. 418. 30 Dec. 
Regeling van de ontvangsten en uitgaven 

van het Weduwen- en Weezenfonds voor 
militairen en gepensionneerde militairen 
der zeemacht voor het dienstjaar 1912. 

S. 419. 30 Dec. 
Wetten houdende : 

Wijziging van het eerste hoofdstuk der be
grooting van uitgaven van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1910. S. 397. 

30 Dec. 
Wijziging en verhooging van het tweede 

hoofdstuk der begrooting van uitgaven 
van ederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1910. S. 398. 30 Dec. 

Wijziging van de begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1911. 

S. 249. 18 Juli. 
Als voren voor het dienstjaar 1911, ten be

hoeve van den aanleg van een spoorwe(7 
van Bandjar naar Parigi. S. 250. 18 Juli. 

Als voren voor het dienstjaar 1911, ten 
behoeve ,an den bouw van een nieuw 
koloniaal etablissement te Amsterdam. 

S. 251. 18 Juli. 
Als voren voor het dienstjaar 1911 ten be

hoeve van den aanleg van een stoomtram
weg van Tjikampek naar Lemahabang en 
van een stoomtramweg van Rambipoedj i 
naar Poeger met een zijtak van Baloeng 
naar Amboeloe. S. 252. 18 Juli. 

Verbooging van het eerste hoofdstu-J., der 
begrooting van uitgaven van Nederlandsch
Indië Yoor het dienstjaar 1911. S. 302. 

23 ept. 
Verhooging van de begrooting van uitgaven 

van Jederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1.91 l ten behoeve van den aanleg van 

· een spoorweg in Zuid-, umatra. S. 395. 
30 Dec. 

Vaststelling van de begrooting van reder
land sch-Indië voor het dienstjaar 1912. 
(Hoofdstuk I. Uitga-ven in Nederland.) 

S. 391. 30 Dec. 
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Vaststelling van de begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1912. 
(Hoofdstuk II. Uitgaven in Nederlandsch
Indië.) S. 392. 30 Dec. 

Aanwijzing van de middelen tot goedmaking 
van de uitgaven, begrepen in de begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1912. (Hoofdstuk I. Middelen in 
Nederland.) S. 393. 30 Dec. 

Aanwijzing van de middelen tot goedmaking . 
van de uitgaven, begrepen in de begroo
ting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1912. (Hoofdstuk II. Middelen 
in Nederlandsch-Indië.) S. 394. 30 Dec. 

Voorziening in het kas-tekort van den 
Indischen dienst in 1912. S. 399. 30 Dec. 

Vaststelling van het slot der rekening van 
ontvangsten en uitgaven van Neder
landsch-Indië over het dienstjaar 1907. 

S. 377. 29 Dec. 
Definitieve vaststelling van de koloniale 

huishoudelijke begrooting van Curaçao 
voor het dienstjaar 1911. S. 7 5. 

14 Febr. 
Vaststelling van het slot der rekening van 

de koloniale uitgaven en ontvangsten voor 
Curaçao over het dienstjaar 1907. S. 300. 

23 Sept. 
Nadere verhooging en wijziging van de kolo

niale huishoudelijke begrooting van Su 
riname voor het dienstjaar 1909. S. 195. 

26 Juni. 
Definitieve vast stelling van de koloniale 

huishoudelijke bebrooting van Suriname 
voor het dienstjaar 1911. S. 74. 14 Febr. 

Belastingen ( Plaatselijke). Arrest van den 
Hoogen Raad. De wet van 22 Mei 1845, S. 22 
- ook na de herhaalde wiJzigingen die zij 
in 1869 en latere jaren heeft ondergaan -
betreft de invord ering van 's Rijks directe 
belastingen en kan slechts op de invordering 
van provinciale of gemeentelijke belastingen 
worden toegepast voor zoover aanwezig is 
een wettelijke toepasselijkwording. Nu 
deze ontbreekt ten aanzien van het recht 
van voorrang, verleend bij de artt. 12 en 14 
dier Wet, strekt deze voorrang zich niet 
uit tot directe provinciale of gemeente
belastingen, vermits art. 12 alleen aan 's Rijks 
schatkist dat r ecl, t toekent en art. 24 eene 
uitbreiding daarvan oorbij de rijksbelasting 
zelve tot hare opcenten en inningskosten 
bevat. Sinds naar luid van art. 240 Ge
meentewet en art. 126bis Provinciale wet 
de Gemeentebesturen en de Provinciale 
Staten zelf als belastingen tot dekking 

hunner locale uitgaven o. a . heffen opcen ten 
op de personeele belasting, dragen deze 
niet meer het rechtskarakter van rijksbe
lasting; dit wordt niet gewijzigd door het 
feit, dat ingevolge de bepalingen der artt. 
126 novies der Provinciale Wet en 263 
Gemeentewet het Rijk door zijne ambtenaren 
die locale opcenten invordert tegen een 
wettelijk bepaalde vergoeding. 17 Febr. 

- Wet betreffende invordering van provin
ciale en gemeentelijke opcenten op 's Rijks 
directe belastingen . S. 248. 18 Juli. 

- Wet tot afwijking van den regel, gesteld 
bij artikel 241 der Gemeentewet, omtrent 
plaatselijke belastingen, ten behoeve van 
de gemeente Vlissingen. S. 4-03. 30 Dec. 

- Wet tot afwijking van den regel, gesteld 
bij artikel 241 der Gemeentewet, omtrent 
plaatselijke belastingen, ten behoeve van de 
gemeente Vlieland. S. 404. 30 Dec. 

- Wet tot afwijking van den regel, gesteld 
bij artikel 241 der Gemeentewet, omtrent 
plaatselijke belastingen, ten behoeve van de 
gemeente Helder. S. 405. 30 Dec. 

- Zie ook : Bdastingen (Rijks dir~cte). 
Belastingen. ( Provinciale) Arrest van den 

Hoogen Raad. De wet van 22 Mei 1845, 
S. 22 - ook na de herhaalde wijzigingen die 
zij in 1869 en latere jaren heeft ondergaan 
- betreft de invorderin g van 's Rijks directe 
belastingen en kan slecb t s op de invordering 
van pro vinciale of gemeentelijke belastingen 
worden toegepast voor zoover aanwezig is 
een wettelijke toepasselijkwording. Nu 
deze ontbreekt ten aanzien van het recht 
van voorrang, verleend bij de artt. 12 en 
14 <lier Wet, strekt deze voorrang zich niet 
uit tot directe· provinciale of gemeen t-e
belastingen, vermits art. 12 alleev aan 's Rijks 

,schatkist dat recht toekent en art. 24 eene 
uitbreiding daarvan voorbij de rijksbe
lasting zelve tot hare opcenten en innings-
kosten bevat. Sinds naar luid van art. 240 
Gemeentewet en art. 126bis · Provinciale 
wet de Gemeentebesturen en de Provinciale 
Staten zelf als belastingen tot dekking 
hunner locale uitgaven o. a. heffen opcenten 
op de personeele belasting, dragen deze niet 
meer het rechtskar;kter van rijksbelasting ; 
dit wordt niet gewijzigd door het feit, dat 
ingevolge de bepalingen der artt. 126 novies 
der Provinciale Wet en 263 Gemeentewet 
het Rijk door zijne ambtenaren die locale 
opce'Jten invordert tegen een wettelijk 
bepaalde vergoeding. 17 Febr. 
Wet betreffende invordering van provin-
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ciale en gemeenteJ..!jke opcenten op 's Rijks 
directe belastingen . S. 248. 18 J llli. 

- Zie ook : Belastingen (Rijlc8 directe). 
Belasti'ngen (Rijks directe). Arrest van den 

Hoogen Raad. De wet van 22 Mei 1845, 
S. 22 - ook na de herhaalde wijzigingen 
die zij in 1869 en latere jaren heeft onder
gaan - betreft de invordering van 's Rijks 
directe belastingen en kan slechts op de 
invordering van provincialq of gemeentelijke 
belastingen worden toegepast voor zoover 
aanwezig is een wettelijke toepasselijkwor
ding. Nu deze ontbreekt ten aanzien van 
het recht van voorrang, verleend biJ de artt. 
12 en 14 dier Wet, strekt deze voorrang 
zich niet uit tot directe provinciale of ge
meentebelastingen, vermits art. 12 alleen 
aan 's Rijks schatkist dat recht toekent 
en art. 24 eene uitbreiding daarvan voorbij 
de rijksbelasting zelve tot hare opcenten 
en inningskosten bevat. Sinds naar luid 
van art. 240 Gemeentewet en art. 12/lbis 
Provinciale wet de Gemeentebesturen en de 
Provinciale taten zelf als belastingen tot 
dekking hunner locale uitgaven o. a. heffen 
opcenten op de personeele belasting, dragen 
deze niet meer het rechtskarakter van 
rijksbelasting; dit wordt niet gewijzigd door 
het feit, dat ingevolge de bepalingen der 
artt. 126novies der Provinciale Wet en 263 
Gemeentewet het RiJk door zijne ambtenaren 
die locale opcenten invordert tegen een wet
telijk bepaalde rnrgoeding. 17 Febr. 

- Besluit tot wijziging van het besluit van 
30 Maart 1904, houdend e nieuwe bepalingen 
omtrent de ambtenaren der directe belas
tingen, in voerrechten en accijn zen. 31 Maart. 

31 Oct. 
- Wet betreffende invord ering van provinciale 

en gemeentelijke opcenten op 's Rijks direcj:,e 
belastingen. S. 248. 18 Juli. 

Zie ook : Bedrijfsbelasting. 
Grondbelasting. 

,, · P ersonee/,e belasting. 
Successie. 

Beloften. Zie : Eed. 
Beroepswet. Zie: Ongevallenverzekering. 
Bevestigingen. Zie : Eed. 
Bewijsstukken. Missive van den Minister van 

Binnenland sche Zaken aan de Commissa
rissen der Koningin, betreffende afgifte van 
bewijsstukken aan Nederland sche arbeiders 
in Duitschland. 12 April. 

Bieren en Azijnen. Besluit houdende bepa
lingen omtrent het gebruik van "Malto
fluidum" in bierbrouwerijen. S. 93. 15 Maart. 

Bruggen. BeslDit houdende vaststelling van 
een reglement voor de scheepvaart ter be
veiliging van de beweegbare spoorweg
bruggen over de Westerbrugsloot bij Uit
wellingerga, over den Oudeweg bij Joure, 
over de St. Nicolaasga.vaart bij St. Nicolaas
ga, over de Follegasloot bij Follega en over 
de Zijlroede bij Lemmer in den spoorweg 
Sneek-Joure-Lem mer. S. 2. 3 Jan. 

- Besluit tot àanvulling van het reglement 
voor de scheepvaart, ter beveiliging van de 
beweegbare spoorwegbrug over het Wantij 
in den spoorweg van Dordrecht naar Elst, 
vastgesteld bij K. 13. van 8 Juni 1888 
(Stbl. n°. 88). S. 145. 13 Juni. 

- Besluit houdende va.ststelling van : 1 °. een 
reglement voor de scheepvaart ter beveili
ging van de beweegbare spoorwegbruggen 
over het Stadskanaal bij Bareveld, over de 
Ommelanderwijk bij Veendam, over het 
Meedemerdiep bij Muntendam en over 
het Winscboterdiep bij Zuidbroek in den 
Noordoosterlocaalspoorweg en over het 
Overij sselsche kanaal bij Lemelerveld in 
den Overij sselschen Locaalspoorweg De
venter-Om men; 2°. een reglement voor 
de scheepvaart ter beveiliging van de be
weegb.are spoorwegbrug over het Eems
kanaal b ij Delfzijl in den Noordooster
locaalspoorweg. S. 258. 21 Juli. 

- Besluit tot vaststelling van een reglement 
voor de scheepvaart t er beveiliging van 
de beweegbare spoorwegbrug in den Staats
spoorweg 's Hertogenbosch-Lage Zwaluwe 
over de rivier de Donge nabij Geertruiden
berg. S. 324. 28 Oct. 

- Besluit tot vast stelling van een bijzonder 
reglement van politie voor de rolbrug over 
de rivier de Donge, nabij Geertruidenberg. 

S. 325. 28 Oct. 
- Besluit tot vast,stelling van een reglement 

voor de scheepvaart ter beveiliging van de 
beweegbare spoorwegbrug in den Staats
spoorweg van Roosendaal naar Vlissingen 
ove1· het kanaal door Zuid-Be ,•elancl. S . 346. 

22 Nov. 
- Besluit tot : 

1 °. Vaststelling van een reglement voor 
de scheepvaart ter beveiliging van de be
weeg bare spoorwegbrug in den Holland
schen IJzeren Spoorweg van Amsterdam 
naar Rotterdam over de Delfsha,•ensche 
Schie; 

2°. Wijziging Yan het opschrift van het 
bij Koninklijk besluit van 11 September 
1885 (Stbl. n°. 181 ), vastgestelde en laatstelijk 
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bij Koninklijk besluit van 11 September 1908 
(Stbl. n•. 297) gewijzigde ,·eglement voor de 
scheepvaart, ter be,~eiliging van beweegbare 
bruggen in den Hollandschen IJzeren Spoor
weg, den Nederlandscben Rijnspoorweg, den 
Noordhollandschen Staatsspoorweg en den 
Ooste1spoorwe1,. S. 37 1. 22 Dec. 

Burgerlijke stand. Arrest van den Hoogen 
Raad. De ambtenaar van den burgerlij
ken sta.na is niet bevoegd na den bij het 
eerste lid van art. 29 B. vV. gestelden ter. 
mijn eene acte van geboorte op te maken- . 
Het doen opnemen van eene onware opgave 
in zulk eene onbevoegdeliJk opgemaakte 
akte is niet strafbaar. 11 Dec. 

- Arrest van den Hoogen Raad . De ambte
naar van den burgerlijken stand, die de 
bij artikel 107 B. W. gevorderde huwelijks
afkondigingen niet persoonlijk doet, handelt 
in strijd met dit artikel en is dus strafbaar 
volgens art. 466 Swb. 22 Dec. 

Burgerlijk Wetboek. Besluit houdende wijzi
ging van den Algemeenen Maatregel van 

· bestuur, vastgesteld bij K. B. van 21 Maart 
1908 (Stbl. n•. 88). S. 92. 15 Maart. 

- Besluit tot wijziging van de a!gemeene 
maatregel van bestuur, bedoeld in de arti
kelen 385b, laatste lid, en 385c, laatste lid, 
van het Burgerlijk Wetboek en onderschei
denlijk vastgesteld bij K. B. van 15 Juni 
1905, S. 207, laatstelijk gewijzigd bij K. B. 
van 28 Juli 1910, S. 244, en bij K. B. van 
5 November 1909 (Stbl. n°. 356). S. 94. 

18 Maart. 
- Zie ook : Tractaten. 
Comptabiliteit. Besluit houdende herziening 

van het K. B. van 31 December 1847 n•. 106, 
zooals dat is gewijzigd bij K. B. van 13 Juni 
1910, n°. 62. S. 103. 3 April. 

- Zie ook : Citraçao en Sitriname. 
Consulaten. Besluit houdende het Consulair 

Reglement. S. 83. 1 Maart. 
- Besluit ter vervanging van zooveel de con

sulaire ressorten in China betreft, van de 
bij . K. B. van 19 September 1872, S. 92, 
vast g~stelde tarieven van gerechtskosten 
door nieuwe. S. 283. 18 Aug. 

- Besluit houdende vaststelling van nadere 
bepalingen aangaande het tarief, voor 
zooveel de consulaire ressorten in China 
betreft, voor de verricntingen, bedoeld in 
art. 17 der wet van 25 Juli 1871, S. 91, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 7 Juni 
1905 (Stbl. n•. 203). S. 284. 18 Aug. 

- Zie ook : Tractaten. 
Curaçao. Besluit tot vaststelling der eischen, 

waaraan de bescheiden moeten beantwoor
den, welke door de schuldeischers van de 
koloniën Suriname en Curaçao tot staving 
hunner vorderingen moeten worden over
gelegd en tot vaststelling van nadere voor
schriften omtrent de indiening van vor
deringen ten laste van die koloniën. S. 31. 

13 Jan . 
- Besluit tioudende regeling der vervolging 

van en !let verhaal op landsdienaren, die 
aan de kolonie Suriname of Curaçao schade 
hebben toegebracht. S. 32. 13 Jan . 

- Besluit houdende vaststelling van bepa
lingen ter uitvoering van de Surinaamscne 
en Curaçaosche Comptabiliteitswetten van 
7 November 1910, S. 315 en 316, voorzooveel 
de ontvangsten en uitgaven betreft, over
eenkomstig die wetten in Nederland te doen. 

S. 41. 2 Febr. 
- Besluit houdende nadere regeling "an het 

port der pakketten, een gewicht , an 5 kilo
gram niet te bo, en gaande, recbtstreeks 
over zee tusschen Nederland en de koloniën 
Suriname en Curaçao of tusschen die beide 
koloniën on<'lerling verzonden wordende. 

S. 46. 6 Febr. 
- Zie ook : Begrootingen en Rekeningen. 
Domeinen. Wet tot goedkeuring van den 

onderhandscben verkoop aan de gemeente 
Maastricht van het perceel Staatsgrond nabij 
het slachthuis te Maastricht, kadastraal 
bekend sectie D n°. 849, gedeeltelijk, groot 
18.87 Ares. S. 60. 11 Febr. 

- Wet tot goedkeuring van de overeenkomst 
met de gemeente 's-Hertogenbosch, betref
fende overdracht in eigendom van twee 
perceelon grond en gracht van het voormalige 
fort Sint-Anthonie langs den straatweg 
naar Vught en kadastraal bekend als 's Her
togenbosch, Sectie E, nos. 193 ged. en 194 ged. 

S. 109. 7 April. 
- Wet tot goedkeuring van eene met den 

Grooten IJpolder gesloten overeenkomst 
tot ruiling van gronden. S. 112. 7 April. 

- Wet tot goedkeuring eener overeenkomst 
met de provincie en de gemeente Groningen 
over aanleg van verkeerswegen langs aan 
den Staat behoorend e gebouwen en terreinen 
aldaar. S. 407. 30 Dec. 

Drankwet. Zie : St~rke drank. 
Dijksbesturen. Zie: WaterBcllappen. 
Eed. Wet houdende voorziening in de be

staande onzekerheid ten aanzien van den 
vorm, waarin eeden, beloften en bevesti
gingen moeten worden afgelegd. S. 215. 

17 Juli. 



p68 .ALPHABETISCH REGISTER VOOR 1911. E-G 
Electriciteit. Voorschriften betreffende elec

trische lijnen en geleidingen in, op of boven 
wegen, wateren en gronden onder beheer 
van het Departement van Waterstaat. 

20 Febr. 
Fabrieken enz. Besluit tot vernietiging van 

het besluit van Burgemeest er en Wethouders 
van Sneek, houdende eene afwijzende be
schikking op het verzoek van de firma 
A. M. KuYT, te Sneek, om wijziging van 
twee voorwaarden, haar opgelegd bij besluit 
van voornoemd College, waarbij voorwaar
delijk vergunning is verleend tot hot oprich
ten van eene bewaarplaats voor lompen en 
beenderen op perceel kadastraal bekend 
gemeente Sneek, sectie B, n°. 3484 aan het 
Kleinzand. S. 69. 13 Febr. 

.- Besluit tot vernietiging van het besluit 
van Burgemeester en Wethouders van Twisk, 
waarbij aan W. LEEUW te Twisk vergunning 
is geweigerd tot het oprichten van eene 
stoomgraanmalerij in perceel Kom n°. 127 
te Twisk. S. 70. 13 Febr. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit 
van Burgemeester en Wethouders van 
Leiden, waarbij is gewijzigd de sub 4 gestelde 
voorwaarde van het besluit van voornoemd 
college, strekkende tot het verleenen van 
eene voorwaardelijke vergunning aan A. VAN 
DEN OuWEELEN, aldaar, tot het oprichten 
van eene koper- en blikslagerij in het perceel 
Hooigracht n°. 103. S. 81. 24 F ebr. 

- Besluit houdend e beslissing dat de in casu 
gestelde voorwaarde, dat van uit de boven 
de bakkerij aanwezige slaapgelegenheid een 
brandvrije ladder worde gemaakt d ie recht
streeks naar buiten leidt, niet beantwoordt 
aan art. 12 der Hinderwet aangezien zij 
niet strekt ter tegemoetkoming aan het 
bezwaar van gevaar, schade of hinder van 
belanghebbende buren of van eigenaars 
en gebruikers van naburige perceelen. 

1 Maar t. 
.- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

Burgemeester en Wethouders van Leeuwar
deradeel, houdende eene afwijzende beschik
king op het verzoek van A. DAM AzN., 
te Huizum, om ontheffing van de hem bij . 
besluit van voornoemd College van 7 Januari 
1911 opgelegde nadere voorwaarde. S. 262. 

31 Juli. 
Gedistilleerd. Wet houdende nadere bepalingen 

omtrent het vervoer, den uitslag en den in
slag van gedistilleerd. S. 247. 18 Juli. 

Zie ook : Rechten van in-, uit- en doorvoer. 
- Zie ook : T ractaten. 

Gemeentebestuur. Beschikking van den Mi
nister van Binnenlandsche Zaken tot vast
stelling van den vorm van de overeenkomsten 
van borgtocht, bedoeld in de artt. 12 en 25· 
der gemeente-horgtochtenwet, 4. J an. 

- Besluit tot regeling van d e wijze van be
waring der effecten, bedoeld in artikel 11, 
eerste lid , en artikel 21, eerste lid , der Ge
meenteborgtochtenwet . S. 37. 27 Jan. 

- Besluit tot schorsing van het besluit rnn 
den Raad der gemeente Nieuwkoop, van 
17 Januari 1911, waarbij besloten werd,. 
d at binnen drie weken eene raadsvergadering 
moet bijeenkomen, waarin behandeld zal 
moeten worden eene door Burgemeester 
en w·ethouders in te dienen aanbeveling 
voor de op 1 Mei e. k. t e vaceeren betrek
kingen van secret aris, ontvanger en a.mb
t enaar va.n d en burgerlijken st and. S. 39. 

1 Febr. 
- Besluit houdende beslissing dat het niet 

in strijd is met eene red elijke heb artiging 
van het gemeentebelang, een post van / 100 
voor kosten van aanbieding van een feest
diner ter gelegenh eid der installatie van 
den nieuwen b urgemeester, en van / 30 voor 
kosten van versiering van raadzaal en raad
huis hij die gelegenheid , te brengen ten laste 
der gemeentebegrooting. 6 Maart. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den Raad der gemeente Herwijnen, strek
kende tot wijziging van de Instructie van 
den secretaris dier gemeente. S. 88. 11 Ma.art. 

- Besluit betreffende beoordeeling van het 
bedrag, krachtens art. 28 der gezondheids
wet aan eene gemeent e opgelegd als toelage 
aan de gezondheidscommissie. 21 Maart. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
d en Raad der gemeente Swalmen, strekkende 
tot benoeming van een gemeente-ontvanger. 

S. 115. 13 April. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

den Raad der gemeente Heesch, strekkende 
tot wijziging van de instructie van d en 
secretaris dier gemeente. S. 11 6. 13 April. 

- Besluit houdende beslissing d at noch 
aan art. 200 der Gemeentewet noch aan 
eenige andere wetsbepaling een gemeente
bestuur het recht ontleent om van de Kroon 
eene beslissing te vragen ten aanzien van 
een besluit van Ged. Staten, waarbij wel is 
waar bedenkingen zijn geopperd tegen 
zeker raadsbesluit, maar een goedkeuring 
daaraan nog niet is onthouden . 12 Mei. 

- Besluit houdende beslissing dat : art. 204 
der Gemeentewet wel voorsch rijft, da.t de 
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begrooting der inkomsten alle ontvangsten 
der gemeente, van welken aard ook, vermeldt, 
doch dat deze bepaling niet mede brengt, 
dat op de begrooting ook inkomsten die 
niet te verwachten zijn, of ontvangsten 
waarop niet te r ekenen valt, kunnen worden 
aangebracht ; dat waar derhalve Ged. 
Staten op goed e gronden hebben aangeno
men, dat in het onderhavige geval zich 
geen bijzondere omstandigheden voordoen, 
die eene bijdrage van het Rijk in de ge
meentehuishouding zouden kunnen doen 
verwachten, en mitsdien tusschen de plaat
selijke inkomsten en uitgaven geen evenwicht 
zou bestaan, Ged. Staten terecht hunne 
goedkeuring aan de gemeentebegrooting 
onthouden hebben. 13 Mei. 

- Besluit houdende beslissing dat, waar vast
staat dat de betrokken gemeent e behoefte 
heeft aan een perceel voor den bouw van 
een nieuw gemeentehuis, de vraag, of aan 
een besluit van den Raad tot aankoop van 
zoodanig perceel, goedkeuring kan worden 
verleend, uitsluitend beoordeeld moet worden 
in verband met den financieelen toestand 
der gemeente. 7 Juli. 

- Besluit tot schorsing van het besluit 
van den raad der gemeente Marken, waarbij 
a-an J. ZoND ERVAN CzN., aldaar, ontheffing 
is verleend van , ene der bepalingen van de 
bouw- en woningverordening voor die ge
meente. S. 204. 14 Juli. 

- Besluit betreffende middellijke deelneming 
aan leveringen ten behoeve der gemeente, 
bedoeld in art. 24 Gemeentewet. 1 Aug. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den gemeenteraad van Kampen, b~tref
fende net amoveeren van alles, wat achter 
de keuken van het z. g. Gothische huis te 
Kampen is gelegen. S. 316. 10 Oct. 

- Besluit tot schorsing van bet beslnit van 
den Raad der gemeente Katwijk, strekkende 
tot benoeming van M. v AN EGMOND tot 
wethouder dier gemeente. S. 317. 12 Oct. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den Raad der gemeente Heer, strekkende 
tot vaststelling van het bedrag van de door 
den gemeente-ontvanger te stellen zekerheid. 

S. 330. 4 Nov. 
- Besluit tot vernietiging van het Besluit 

van den Gemee11teraad van Kampen van 
26 September 1911 betreffende het amoveeren 
van alles, wat achter de keuken van het 
zoogenaamde Gothische Huis te Kampen 
is gelegen. S. 342. 20 Nov. 

- Besluit houdend e beslissing dat eene door-

loopende machtiging aan B. en W. tot op• 
neming van geld, wanneer de kas der ge
meente ontoereikend mocht blijken, niet 
voor goedl,euring vatbaar is. 22 Nov. 

-:--- Besluit tot vernietiging van het besluit 
van den Raad der gemeente Katwijk, strek
kende tot benoeming van M. v AN EGMOND 
tot wet bouder dier gemeente. S. 358. 8 Dec. 

- -Zie ook : Posterij. 
Gemeentegrenzen. Wet tot wijziging ,7 an de 

grens tusschen de gemeenten Ouder-Amstel 
en Weesperkarspel. S. 24. 7 Jan. 

- Wet tot wijziging van de gr ens tusschen 
de gemeenten Groningen en Hoogkerk. 

S. 156. 24 Juni. 
Gemeenteverordeningen. Arrest van den Hoo.;en 

Raad. Bij de bepaling van art. 49 van de 
Algemeene Politieverordening van de ge
meent e Hedel, volgens welke, indien het 
in het belang der openbare orde noodig 
is, de Burgemeester een of meer tapperijen 
gedurende den dag of een gedeelte daar
van kan doen sluiten en het tappen of den 
verkoop van sterken drank kan verbieden, 
heeft de Raad slecht'l aan den Burgemeester 
opgedragen om in een bepaald geval bevelen 
overeenkomstig 's Raads voorschriften aan 
de tappers te geven en den Burgemeester 
dus slechts overeenkomstig art. 188 der 
Gemeentewet, dat het politietoezicht ornr 
de tapperijen aan den Burgemeester opdraagt, 
met de uitvoering van 's Raads n•rordening 
belast. Het genoemde art. 49 legt gePnerlei 
verplichting op aan den persoon die den 
tapper ver vangt . 23 Jan. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Het treffen 
van bepalingen omtrent het bij nacht ge
sloten houden ook van de huizen, waarin 
het tappersbedrijf wordt uitgeoefend met 
derzel ver aanhoorigheden, valt binnen de 
in art. 135 der Gemeentewet aan uen ge
meentelijken wetgever gestelde grenzen. 

(bladz. 558.) 10 April. 
- Arrest van den Hoogen Raad. Art. 3lbis 

van de Algemeene Politieverordening van 
de gemeente Middelburg bevat niet eene 
ongeoorloofde overdracht van wetgevende 
bevoegdheid , daar de Gemeenteraad bij 
dit artikel aan de politie slechts overlaat 

wat krachtens het in art. 190 lid 2 cler 
Gemeentewet eigenaardig tot haar werkkring 
behoort. 1 Mei.. 

- Arrest van den Hoogen Raad . Blijkens 
de omschrijving van art. 2 der Verordening 
tegen de openbare ontucht in d e gemeente 
l\faastri.cht valt onder de ver bodsbepalingen 
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Yan art. l het beschikbaarstellen tot h et 
pleiren van ontucht van elk huis, erf of 
andere plaats, ook al wordt daar bij de open
baarheid vermeden en het publiek er niet 
toegelaten. Een dergelijk verbod r eikt verder 
dan de be,·oegdheid aan den gemeentelijken 
wetgever toegekend. 8 Mei. 

- Be luit t ot vernietiging van artikel 17 van 
de Algemeene Politieverordening der ge
meente Breskens, zooals d at artikel bij 
besluit van den Raad dier gemeente, dd. 
20 Januari 1911, is vastgesteld. S. 148. 

16 Juni. 
- Ar rest ,an den Hoogen R aad : Art. 30bis 

van de Algemeene Politie,erordening van 
Yenlo, waar bij aan B. en W. alleen wordt 
overgelaten om bij openbare kennisgeving 
aan te wijzen, welke straten in het belang 
,•an de vrijheid en de veiligheid van het 
,-erkeer in de door den R aad zelf gestelde 
ver bodsbepaling zijn begrepen, houdt niet 
in eene ongeoorloofde delegatie van wetge
vend e macht. De gestelde bepaling blijft 
Yan toepassing, ook al zou daarvan eene be
perking van den eigendom het ge,olg zij n, 
welke beperking volgens art. 625 B. W. 
is toegelaten. 30 Oct . 

- Arrest van den Hoogen R aad. Uit het 
samenstel der bepalingen van de art t . 7 
en 10 lid 2 der Algerneene Politieverorde
ning van Amsterdam blijkt dat de gemeente
wetgever van Amsterdam inderdaad heeft 
strafbaar gest eld eene bepaalde wij ze van 
uit lokking tot een strafbaar feit. Door cl eze 
strafbaar telling heeft de gemeentelijke 
wetgO\-er op grond van art. 47, 2°. en ar t. 91 

wb. de grenzen zijner strafwetgevende be-
voegdh eid overschreden. 27 Dec. 

Geneeskundig Staatstoezicht. Arrest ,an den 
Hoogen R aad. De bij art. 3 der wet van 
l Juni 1865 (Stbl. n°. 61), in de tweede 
plaats aan den apotheker opgelegde ver
plichting bestaat daarin , dat de apot.heek 
o,erdag steeds voor het publiek moet 
openstaan en in he t hu is~ waarin d ie apoth eek 
zich be,ind t , èn bij dag èn b ij nacht steed s 
de apotheker of een hulpapothel.er aanwezig 
moet zijn t eneinde aan het publiek de aan
ged uide geneesmiddelen te kunnen leveren . 
Genoemde bepaling der wet van 1865 dero
geert aan het voorschrift ,an art. 2 der 
Zondagswet . (Bladz. 556.) 10 April. 

- Be luit tot nadere wijziging van het regle
ment , oor de R ijkskweekscholen voor 
, roed,rouwen. S. 201. 7 J11li 

- Besluit ter tekendmaking ,an den tekst 

van het Reglement voor de Rijkskweek
scholen voor vroedvrouwen, vastgesteld bij 
K. B. van 21 Juli 1902, S. 157, en gewijzigd 
bij K. B. van 16 Maart 1904, S. 61, 3 October 
1906, S. 255, 21 December 1909, S. 410 
en 7 Juli 1911 (Staats blad n°. 201). S. 289. 

6 Sept. 
- Arrest van den Hoogen Raad. De bevoegd 

heid om met uitslu iting van anderen de 
geneeskunst uit te oefenen is niet beperkt 
tot de geneeskunst, welke steunt op de door 
de wet tot het bekomen dier bevoegdheid 
vereischte kennis en ervaring, doch strekt 
zich uit over het geheele gebied der genees
kunst , welke middelen daarbij ook worden 
gebezigd en welke methode daarbij ook 
wordt toegepast . Onder geneeskundigen bij 
stand is te verstaa'1 iedere bijstand verleend 
met de voorgewende of werkelijke strekking 
om eene genezende werking op den zieken 
mensch uit t e oefenen. 20 Nov. 

- Zie ook : Ziekten (Besmettelijke). 
Gevangenissen. Wet houdende wijziging van 

de wet van 3 Januari 1884, S. 3, tot aan
wijzing der gestichten, waar hetzij gevangenis
straf, hetzij hechtenis wordt ondergaan en 
van aanverwante gestichten, zooals die laat
stelijk is gewijzigd bij de wet van 12 Fe
bruari 1901 (Stbl. n°. 64). S. 107. 7 April. 

Grensscheiding. Zie: Gemeentegrenzen. 
Grondbelasting. Circulaire van den Minister 

van Financiën aan de Gedep. Staten, in ver
band met aangüten volgens art. 38 der wet 
betrekkeHjk de grondbelasting. 24 Juli. 

Handels- en fabrieksmerken. Wet houdend e 
verzekering van de naleving der Conventie 
voor de rnr betering van het lot der ge
wonden en zieken in de legers te velde, den 
6 Juli 1906 te Genève gesloten . S. 5. 7 Jan . 

Havens. Besluit tot wijziging van het Re
glement van politie voor de Visscbershaven 
te IJmuiden, vastgesteld bij K. B. van 
25 Maart 1899, S. 85, en gewijzigd bij K. B. 
van 23 April 1900 (Stbl. n°. 71 ). S. 131. 

Hinderwet. Zie : Fabrieken. 
Idioten. Zie : K ranlczinn igen. 

20 Mei. 

Indië ( Nederl. ). Besluit tot herziening van 
de bepalingen betreffende de toelating 
van jongelieden in Nederlandsch-Indië tot 
de Koninklijke llfilitaire Academie, en be
treffende de toelating van onderofficieren 
van het lege1· in Nederlandscb -Indië tot den 
Hoofdcursus. S. 288. 5 Sept. 

- Wet houdende kwijtschelding aan PHoA 
TJIN THAE en PHOA TJIN TJIANG van eene 
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den Lande aankomende vordering. S. 378. 
29 Dec. 

- Wet houdende gedeeltelijke kwijtschelding 
aan C. J. M. WELTER van eene hem opge
legde vergoeding. S. 379. 29 Dec. 

- " 'et houdende aanvulling van het tarief 
van uitvoerrechten in Nederlandsch-Indië. 

S. 380. 29 Dec. 
Zie ook : Begrootingen. 
Zie ook : J1 ilitaire Zaken. 

W ediiwen- en weezen/onds. 
Inkwartieringen. Missive van den Minister 

van Binnenlandsche Zaken aan de Commis
sarissen der Koningin, betreffende kosten 
ter zake van de nationale militie. 9 Juni. 

- Bt>sluit betreffende nadere wijziging van 
het K. B. van 10 November 1892, S. 253, 
laatstelijk gewijzigd bij het K. B. van 9 Sep
tember 1910 (Stbl. n°. 279). S. 196. 26 Juni. 

Jachtwet. Wet houdende aanvulling en wij
ziging van de artikelen 16, 18 en 26 der 
,,Jagtwet". S. 2ll. 17 Juli. 

Kaas. Wet houdende bepalingen betreffende 
het merken van kaas, afkomstig van aan
geslotenen bij een kaascontrolestation, het
welk zich onder Rijkstoezicht beeft gesteld. 

S. 209. 17 Juli. 
Kanalen. Beslnit tot wijziging en aanvulling 

van het bij zonder reglement van politie voor 
de Keulsche Vaart, vastgesteld bij K. B. 
van 13 Mei 1892, S. 100, en gewijzigd bij 
K. B. van 12 October 1901 (Stbl. n°. 216). 

S. 141. 3 Juni. 
Kiesrecht. Beslnit van den l'.lfinister van Bin

nenlandsche Zaken, betreffende de zitting 
van het hoofdstembureau in verband met 
de verkiezing van leden van den raad der 
gemeente Heerlen. ll April. 

Mook en Middelaar. 13 April. 
Hoedekenskerke. 19 April. 
vVarnsveld . 21 April. 
Wormer. 13 Mei. 
Tilburg. 18 Mei. 
Lonneker. 1 Juli. 

- Kerkrade. 20 Juli. 
Sneek. 18 Aug. 
Wate1·graafsmeer. 8 Dec. 
Lienden. 13 Dec. 
Besluit houdende bepaling dat : de om-

standigheid, dat iemand ten onrechte tot 
de stemming is toegelaten, aan de geldigheid 
eener verkiezing niet in den weg staat, wan
neer de door hem uitgebrachte stem op 
den uitslag niet van invloed kan geweest zijn ; 
de uitslag eener stemming evenmin geviti
eerd wordt door het feit, dat aan sommige 

kiezers geen oproepingska11.rt is toegezonden -
4 Dee. 

Kinderarbeid. Zie : Arbeid van jeugdige per
sonen en van vrouwen. 

Koophandel. Besluit tot aanvulling en wij
ziging van het K. B. van 3 Januari 1898, 
S. 1, houdende voorschriften ter uitvoering 
van de artikelen 748 en 755 van het Wetboek 
van Koophandel, zooals deze luiden inge
volge de wet van 2 Mei 1897 (Stbl. n°. 140). 

S. 282. 17 Aug. 
Kortingen. Besluit regelende het verleenen 

van korting op de inkomsten van koloniale 
of gewezen koloniale landsdienaren tot 
voldoening van hun door den r echter opge
legde uitkeeringen tot onderhoud van 
hunne echtgenooten of gescheiden echtge
nooten en kinderen. . 261. 29 Juli. 

Krankzinnigen. Besluit houdende nadere wij
ziging van het K. B. van 28 Augustus 1888, 
S. 144, tot bepaling van het maximum der 
verpleegden en het minimum der deskun
digen in het provinciaal krankzinnigenge
sticht "Meerenberg", te Bloemendaal. S. 121. 

18 April. 
- Besluit houdende nadere wijziging : 1 °. van 

het K. B. van 5 Aug. 18b8, S. 113, tot be
paling van het maximum der verpleegden 
en het minimum der geneeskundigen in 
het krankzinnigengesticht "Reinier van 
Arkel", te 's Hertogenbosch; 2°. van het 
K. B. van 5 Aug. 1888, S. 114, tot bepaling 
van het maximum der verpleegden en het 
minimum der geneeskundigen in het krank
zinnigengesticht "Voorburg" te Vught. 

S. 150. 19 Juni. 
- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 

van 23 ovember 1904, S. 243, tot nadere 
vaststelling der voorwaarden voor de op
neming en verpleging van kra.nkzinnigen in 
's Rijks gestichten te Medemblik en te Grave. 

S. 203. 11 Juli. 
- Besluit houdende nadere wijziging 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 Oegst
geest, een gesticht voor krankzinnigen op 
te richten . S. 290. 7 Sept. 

- Besluit houdende nadere wijziging van het 
K. B. van 16 September 1895, S. 161, waarbij 
aan het bestuur der gemeente Leiden ver
gunning is verleend op het landgoed "Ende
geest", gemeente Oegstgeest, een gesticht 
voor krankzinnigen op te richten. S. 310. 

4 Oct. 
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- Besluit tot wiJziging van het Koninklijk 
besluit van 23 November 1906, S. 289, 
waarbij a.a.n de Vereeniging "Centra.al Is
ra.ëlietisch krankzinnigengesticht in Neder
land" gevestigd te Amsterdam, vergunning 
is verleend, op een terrein in de gemeente 
Apeldoorn een gesticht voor krankzinnigen 
op te richten. S. 359. 12 Dec. 

- Zie ook : Armwezen. 
Krijgsschool. Besluit tot W\Jzrgmg van het 

Reglement voor de Hoogere Krijgsschool. 
S. 98. 29 Maart. 

Landbouw enz. Besl1..it tot regeling van den 
dienst der Rijkslandbouwproefstations. 

. S. 124. 10 Mei. 
- Wet houdende bepalingen tot wering en 

bestrijding van ziekten van cultuurgewassen 
en van voor cultuurgewassen schadelijke 
dieren. S. 212. 17 Juli. 

- Besluit houdende bepalingen tot bestrij
ding van den Amerikaanschen kruisbessen
meeldauw. S. 287. 5 Sept. 

Landweer. Besluit tot wijziging van het 
besluit van 29 Mei 1903, betreffende rege-
ling van de Landweer. 7 Febr. 
In werking treding. 23 Febr. 

11 April. 
8 Juni. 

17 Oct. 
- Besluit houdende aanvulling en WlJZigmg 

van eenige bepalingen van het K. B. van 
5 September 1904, S. 220, en van de daarbij 
behoorende Lijst van categorieën van dienst
plichtigen, als bedoeld in artikel 15, tweede 
lid, der La.ndweerwet. S. 97. 22 Maart. 

- Beschikking van den Minister van Oorlog, 
betreffende wijziging van den Sta.at, bedoeld 
bij § 4 der Landweerinstructie II. 28 April. 

1 Nov. 
- Be?luit van den Minister van Oorlog tot 

wijziging van de Landweerinstructie II. 
Mei. 

- Missive van den llünister van Oorlog aan 
de Commissarissen der Koningin in de 
provinciën, betreffende wijziging van de 
beschikking van 6 April 1910 van den Mi
nister van Oorlog, nopens de inlevering van 
wapenen, van kleeding en uitrusting en van 
ledergoed zoomede van reglementen of dienst
voorschriften bij ontslag van eene lichting 
landweer. 12 Juni. 

- llfissive van den Minister van Oorlog aan 
de Commissarissen der Koningin, betref

, fende verzorgers bij den Rijkspostduiven-
dienst. 17 Juni. 

Loterij. Besluit tot schorsing van het besluit 

van Burgemeester en Wethouders der ge
meente Ida.ardera.deel, wa.a.1·bij aan het 
Bestuur van de Aideeling "het Groene 
Kruis" te Grouw toestemming is verleend 
tot het· houden eener loterij van banket 
op 21 Februari 1911 ten huize van de bak
kers H. BooMSTRA, W. KLAREN, E. KERKHOF 
en A. ANDRINGA, allen te Grouw. S. 78. 

18 Febr. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit 

van Burgemeester en Wethouders der ge
meente Middelburg, waarbij aan H. W. 
VERNIEL te Middelburg toestemming is 
verleend tot het aanleggen en houden eener 
loterij van kunstvoorwerpen. S. 89. 

13 Ma.art. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit 

van Burgemeester en Wethouders der ge
meente lda.arderadeel, waarbij aan het be
stuur der Afdeeling "het Groene J(ruis" 
te Grouw toestemming is verleend tot het 
aanleggen en houden eener loterij van banket 
op 21 Februari 1911, ten huize van de bakkers 
H. BoONSTRA, V,,7. KLAREN, E. KERKHOF 
en A. ANDRINGA, allen te Grouw. S. 129. 

18 Mei. 
Luchtvaart. Missive van den llfinis~er van 

Binnenla.ndsche Zaken a.a.n de Commissa
rissen der Koningin, betreffende luchtvaart. 

18 Mei. 
Marechaussee. Besluit houdende wijziging in 

de samenstelling van het Wapen der Konink
lijke Marechaussee. (Bladz. 547 .) 28 Jan. 

Maten en gewichten. Wet houdende vaststel
ling van bepalingen, betreffende het gebruik 
van de benaming "Metriek karaat". S. 113. 

7 April. 
- Besluit tot aanvulling van het Reglement 

betreffende den vorm, de samenstelling en 
afmetingen der ma.ten en gewichten, ,astge
steld bij K. B. va.p 16 October 1869, S. 159 
en laatstelijk gewiJzigd bij K. B. van 9 Juni 
1897 (Stbl. n°. 164). S. 123. 4 Mei. 

- Besluit tot regeling van den herijk der 
maten en gewichten in 1912 en .19]3. S. 333. 

11 Nov. 
Militaire zaken. Wet houdende vel'Zekering 

van de naleving der Conventie voor de ver
betering van het lot ~er gewonden en zieken 
in de legers te velde, den 6 Juli 1906 te 
Genève gesloten. S. 5. 7 Jan. 

- Besluit houdende wi]ziging van het bij 
K. B. van 2 April 1908, S. 106, vastge
stelde "Reglement op het geneeskundig 
onderzoek voor d~n kolonialen militairen 
dienst". S. 40. 1 Febr. 
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- Instructie voor de scbadevergoedings-
commissie. (Bladz. 551.) 8 April 

- Besluit houdende regeling der bezoldiging 
van de bedienden bij het Hoog Militair 
Gerechtshof. S. 114. 12 April. 

- Besluit tot wijziging van het t,esluiJ; van 
8 Mei 1906, betreffende het reserve-personeel 
van de landmacht beneden den rang van 
officier. 21 April. 

- Beschikking van den Minister van Oorlog, 
IIIde Afd. n°. 54, tot wijziging van de be
schikking van den Minister van Oorlog 
van 6 Juni 1906, Illde Afd., n°. 396, hou
dende voorschriften ter uitvoering van het 
K B. van 8 Mei 1906, n°. 95. 5 Mei. 

- Besluit tot wijziging van het besluit va□ 
8 Mei 1909 betreffende belooningen aan 
reserve-personeel, voor het geve•.1 van 
ond erricht in den wapenhandel en in het 
schieten. 8 Aug. 

- Besluit houdende vaststelling van de 
Instructie voor de commandanten van 
onclerdeelen en van forten in de liniën en 
stellingen voor tijden van oorlog of van oor
logsgevaar. S. 277. 14 Aug. 

- Besluit tot vaststelling van het tijdstip 
waarop de regeling van de bevord<'ring, 
het ontslag en het op non-activiteit stellen 
van de Europeesche officieren, behoorende 
tot de Nederlandsch-Indische landmacht, 
vastgesteld bij het besluit van & September 
1910, S. 278, in werking treedt. S. 278. 

15 Aug. 
- Beschikking van den Minister van Oorlog 

tot wijziging van de beschikking van 2 Juni 
1909, betreffende belooningen aan reserve
personeel, voor het geven van onderricht in 
den wapenhandel en in het schieten. 22 Aug. 

- Besluit betreffende de klerken ter griffie 
van het Hoog M:ilitair Gerechtshof en ten 
parkette van den Advocaat-Fiscaal bij dat 
College. S. 336. 13 Nov. 

- Besluit houdende wijziging van het hij 
Koninklijk besluit van 2 April 1908, S. 106, 
vastgestelde "Reglement op het genees
kundig onderzoek voor den kolonialen 
militairen dienst". S. 370. 21 Dec. 

Zie ook : Begraotingen. 
P ensioenen. 
TV eduwen- e1, weezen/onds. 

Militair Onderwijs. Besluit tot wijz1gmg 
van het Reglement voor de Cadettenschool. 

S. 100. 29 Maart. 
- Besluit tot wijziging van het Reglement 

voor den Hoofdcursus. S. 101. 29 Maart. 
Besluit tot wijziging van het -K. B. van 

21 April 1908, S. ll8, tot aanwijzing van 
de Korpsen van het Wapen der Infanterie, 
waarbij een cur us wordt ingesteld. S. 155. 

24 Juni. 
- Besluit tot herziening van de bepalingen 

betreffende de toelating van jongelieden in 
Nederlandsch-Indië tot de Koninklijke Mili
taire Academie, en betreffende de toelating 
van · onderofficieren van het leger in eder
land sch-Indië tot den Hoofdcursus. S. 288. 

5 Sept. 
- Zie ook: Academie (Kon. Jfilitaire) . 

Krijgsschool. 
Militie. ( Nationale) Besluit betrekkelijk de 

hoegrootheid van het in het tijd vak van 
1 tot 15 Maart 19ll af te leveren gedeelte 
van de ter volledige oefening in te lijven 
lotelingen van de lichting van 1911 en van 
het daarin door elke Provincie te dragen 
aandeel. S. 26. 7 Jan. 

- Beschikking van den Minister van Oorlog 
tot wijziging van het "Voorsch rift betreffende 
dienstreizen van dienstplichtigen der Na
tionale Militie enz.", vastgesteld bij beschik
king van 28 April 1909. 4 faart. 

3 Oct. 
- Besluit betreffende vrijstelling van de op

komst voor herhaling oefeningen. 15 Maart. 
- Besluit van den · Minister van Oorlog, 

afdeeling Militie en Landweer (M) n°. 242 
tot wijziging van het besluit van 21 Januari 
1909, tot vaststelling van de Militie-Beschik
king 1909, met daarbij behoorende Militie
Instructie 1909. 17 Maart. 

- Besluit betreffende ontheffing 
werkelijken dienst bij de militie. 

24 Mei. 
11 Juli. 

van den 
12 April. 

4 Sept. 
- Besluit houdende beslissing dat waar de 

mogelijkheid bestaat, dat appellant, die 
n°. 73 is van het lotingsregister, zal worden 
opgeroepen tengevolge van de vrijstelling, 
verleend aan n°. 72 van dat register, appel
lart ingevolge art. 81 sub 2°. l'tfilitiewet 
ontvan.kelijk moet worden geacht in zijn 
beroep tegen de uitspraak van den Militie
raad. · 26 April. 

- Besluit houdende beslissing dat art. 47, 
vierde zinsnede Militiewet 1901 geen uit
zondering behelst voor het geval, dat de 
broeder, die het laagste nummer beeft 
getrokken, wegens lichaamsgebrel,en van 
den dienst moet worden vriJgestelr . 5 Mei. 

- Missive van den Minister van Binnen
landsche Zaken aan de Commissarissen der 
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Koningin, betreffende het onderzoek van 
verlofgangers der militie te land. 6 Mei. 

- Missive van den Minister van Binnen
landsche Zaken aan de Commissarissen der 
Ko·iingin, betreffende kosten ter zake van 
de nationale militie. 9 Juni. 

- Missive van den Minister van Oorlog aan 
de Commissarissen der Koningin, betref
fende verzorgers bij den Rijkspostduiven
dienst. 17 Juni. 

- Missive van den Minister van Marine aan 
de Commissarissen der Koningin in de pro
vinciën, betreffende de z.g. aanvullings
inlij ving bij de Zeemilitie. 19 Juni, 

- Missive van den Minister van Binnenland
sche Zaken aan de Commissarissen der 
Koningin in de provinciën, betreffende kosten 
in zake de militie. 3 Juli. 

- Besluit tot nadere aanvulling e'l wijziging 
van het K . B. va'l 2 December 1901, S. 230, 
houdende voorschriften betreffende de uit
voering van de Militiewet 1901 (Stbl. 1901, 
n°. 212) zooals dat Besluit laatstelijk is 
aangevuld en gewijzigd bij K. B. van 9 J a
nuari 1909 (Staatsblad n°. 10). S. 200. 

4 Juli. 
- Beschikking van den Minister van Marine, 

waarbij gewijzigd is het besluit van den 
Minister van Marine van 29 September 1909, 
tot vaststelling van een "Regeling betref
fende de samenstelling der zeemilitie." 

(Bladz. 560.) 8 Sept. 
- Missive van den Minister van Oorlog aan 

de Commissarissen der Koningin in de 
provinciën, betreffende kosten in zake de 
militie. Il Sept. 

- Besluit betrekkelijk de lichting der nationale 
militie van het jaar 1912. S. 313. 

6 Oct. 
- Zie ook: Jiilitaire Zaken. 
Motorrij tuigen enz. Arrest van den Hoogen 

Raad. De bij art. 23 van het Motor- en 
Rijwielreglement gestelde afwijkingen ten 
aanzien van voertuigen op vaste assen vormen 
eene uitzondering op den algemeenen regel, 
op welke uitzondering van de zijde van be
klaagde te zijner bevriJding een beroep kan 
worden gedaan, ·doch welker niet-aanwezig
heid niet bij dagvaarding behoeft te worden 
gesteld. De beperking van dit artikel tot 
voertuigen, welke niet achter andere rij
en voertuigen zijn gekoppeld, maakt alleen 
eene uitzondering voor voertuigen, welke 
onniiddellijk aan een voorafgaand voertuig 
zijn vastgebonden . Zoodanige koppeling 
is uitgesloten ten aanzien van een voertuig 

waarvan in de dagvaarding werd gezegd, 
dat het was "bespannen". 2 Jan. 

- Resolutie van den Minister van Financiën 
tot wijziging van de Resolutie van 31 Ja
nuari 1908, n°. 26, houdende onder intrek
king van het besluit van 23 Maart 1906, 
n°. 69, uitvoering van art. 6, !it. c der wet 
van 15 Augustus 1862, S. 170, en van 
art. 5 van het Koninklijk besluit van 6 Oc
tober 1862, n°. 42, S. 182, voor zoo veel 
betreft motorrijtuigen, die door ingezetenen 
des Rijks als reisrijtuigen worden gebezigd. 

22 Dec. 
Muntwezen. Besluit waarbij, met intrekking 

van het laatstelijk bij K. B. van 8 Augustus 
1910, S. 251, gewijzigde K. B. van 24 Decem
ber 1901, S. 274, de gemeenten zijn aange
wezen, waar de bepaling van art. 19 lste 
lid der Muntwet 1901 niet geldt. S. 198. 

29 Juni. 
- Besluit houdende aanvulling van het laat

stelijk bij K. B. van 23 September 1909, 
S. 320, 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 ge
munt, medailles kunnen worden geslagen 
en stempels kunnen worden vervaardigd. 

S. 202. 7 Juli. 
- Besluit regelende de voorwaarden waar

onder vopr rekening van 's Rijks Koloniën 
en Bezittingen stempels - geen munt
stempels of medaillestempels zijnde - en 
hulpmiddelen - geen stempels zijnde -
aan 's Rijks l\'lunt kunnen vervaardigd 
worden. S. 390. 29 Dec. 

Mijnen. Wet tot uitbreiding van het Staats-
mijnveld. S. 68. 13 Febr. 

Naturalisatie. Wetten houdende naturalisatie 
van: 

Bauchbenss. J. s. 15. 7 Jan. 
Baron. J. W. 219. 17 Juli. 
Batavier. E. 231. 17 Juli. 
Beermann. G. J. 220. 17 Juli. 
Benedic. H. H. 190. 26 Juni. 
Beijer. J. P. 181. 26 Juni. 
Böer. C.A. W. 19. 7 Jan. 
Bruyne. F. E. de 229. 17 Juli. 
Caldemeijer. F. E. 16. 7 Jan. 
Cobn. M. 382. 29 Dec. 
Cramer. A. 189. 26 Juni. 
Daele. P. v. 187. 26 Juni. 
Dahl.. C. wed. E. Hartog. 20. 7 Jan. 
Dentz. K. H. F. C. 0. 192. 26 Juni . 
Depla. G. D. J. 228. 17 Juli. 
Diddens. A. B. 180. 26 Juni. 
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Dittrich. F. L. G. 
Erdelmann. J. E. 

S. 170. 26 Juni. 
387. 29 Dec. 

Evers. F. 169. 26 Juni. 
Gabriel. Th. H . wed. E. A. Hamann. 

S. 14. 7 Jan. 
Goldstein. E. 185. 26 .J nni. 
Hethey. A. 183. 26 Juni. 
Hirschfeld. E. A. W. 167. 26 Juni. 
Hüer. B. J. 7. 7 Jan. 
Hustinx. L . H. M. 179. 26 Juni. 
Jongen. J . 186. 26 Juni. 
JÓsephi. G. H. ll. 7 Jan. 
Kaak. J . H. 383. 29 Dec. 
Klerk. S. J. de 232. 17 Juli. 
Klever. 0. H. 176. 26 Juni. 
Klever. P. H. 177. 26 Juni. 
Küsters. P . J. 21. 7 Jan. 
Lachapelle. J. B. 17. 7 Jan . 
Lefebure. A. L . J. 222. 17 Juli. 
Liebelt. A. C. J . 218. 17 Juli. 
Locher. A. E . 226. 17 Juli. 
Locher. F. J. 381. 29 Dec. 
Loeb. E. 191. 26 Juni. 
Löhr. C. M. 178. 26 Juni . 
Longerich. M. G. A. 182. 26 Juni. 
Lijnden tot Oldenaller. B. A. C. Baron van 

J\faenhout. C. B. 
J\farkus. S. 
Offergeld. F. J. 
Persson. N. 
Peters. M. 
Prinz. J. P. A. 
Rotn schild. R. 
Schmidt. Ph . 
Schmitz. W. 
Scbneider. P . M. 
Scbulte-Fischedick. J. 
Schultz. P. Th. 
Schussler. H. J. 
Schiitz. H. F. W. 
Spanjaard. J. P. 
Steinmann. C. W. 
Stern. G. wed. S. Leeser. 
Stevelmans. J. H. 
Stolz. A. 
Strefeld. J . E. 

S. 188. 26 Juni. 
9. 

386. 
227. 
389. 
175. 
166. 
13. 

174. 
12. 

225. 
168. 
385. 

18. 
224. 
171. 
221. 
384. 
223. 
388. 

6. 

7 Jan. 
29 Dec. 
17 Juli. 
29 Dec. 
26 Jurü. 
26 Juni. 
7 Jan. 

26 Juni . 
7 Jan. 

17 Juli. 
26 Juni. 
29 Dec. 

7 Jan. 
17 Juli. 
26 Juni. 
17 Juli. 
29 Dec. 
17 Juli. 
29 Dec. 

7 Jan. 
Stroetzel. C. L . F. 8. 7 Jan. 
Stijsel. I. 230. 17 Juli. 
Tattersall. S. 173. 26 J1mi. 
Vollmers. L. 193. 26 Juni. 
Wetzlar. M. 172. 26 Juni. 
Zadow. J. 184. 26 Juni. 
Zemrowski. F . C. 10. . 7 Jan. 
Nederlanderschap en Onderdaanschap. Missive 

van den Minister van Binnenlandsche Zaken 

aan de Commissarissen der Koningin, be
treffende afgifte van bewijsstukken aan 
Nederlandsche arbeiders in Duitschland. 

12 April. 
- Missive van den Minister van Binnen 

landsche Zaken aan de Commissarissen der 
Koningin in de provinciën, betreffende 
kennisgeving Nederlanderschap. 28 Juni. 

Notariaat. Besluit houdende nadere wijziging 
van het K. B. van 23 November 1905, S. 308, 
tot vaststelling van een algemeenen maat
regel van bestuur, bedoeld in het vierde lid 
van art. 13 der wet op het Notarisambt, 
alsmede van de bijlage van dat besluit. S. 273. 

5 Aug. 
- Zie ook : Tractciten. 
Onderdaanschap. Zie : N ederlanderschctp en - . 
Onderwijs. ( Hooger) Wet tot wijziging ,an de 

wet van 22 Mei 1905 (Stbl. n°. 141). S. 54. 
9 Febr. 

- Besluit tot aanw1Jzmg, overeenkomstig 
art. 157 der Hooger-onderwijswet, ...-an de 
afdeeling gymnasium ,,an het Bisschoppelijk 
College te Roermond der Vereeniging Bis
schoppelijk College, gevestigd t e Roermond. 

S. 337. 15 Nov. 
- Besluit tot aanwijzing, overeenkomstig 

artikel 157 der Hooger-onderwijswet, van 
het gymnasium te Rolduc, verbonden aan 
de eerste afdeeling van het seminarie ,·an 
het bisdom van Roermond, gevestigd te 
Rolduc, gemeente Kerkrade. S. 338. 15 Nov. 

- Besluit tot -aamv1Jzmg, overeenkomstig 
artikel 157 der Hooger-onderwijswet, van 
het Christelijk gymnasium t e Utrecht, der 
Vereenigi.ng voor Christelijk Voorbereidend 
Universitair Onderwijs, gevestigd te Utrecht. 

S. 339. 16 Nov. 
- Besluit tot aanwijzing, overeenkomstig arti

kel 157 der Hooger-onderwijswet, van het 
Gereformeerd gymnasium te Amsterdam 
der Vereeniging voor Voorbereidend Uni
versitair Onderwijs, gevestigd te Amsterdam. 

S. 340. 16 ~ov. 
- Besluit tot aanwJJzmg, overeenkomstig 

art. 157 der Hooger -onderwijswet van : 
l 0 • de afdeeling gymnasium van het Col
legie St. Willebrord te Katwijk aan den 
Rijn; 2°. de afdeeling gymnasiu m Yan het 
Canisiuscollegie te Nijmegen; 3°. de afdeeling 
gymnasium van het St. I gnatiuscollegie te 
Amsterdam. S. 348. 29 Nov. 

- Besluit tot aamv1Jzmg, overeenkomstig 
art. 157, der Hooger-onderwijswet, YaJ1 het 
Marnix-gymnasium te Rotterdam der Ver
eeniging voor Middelbaar Onderwij s, H.an-
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deis-Onderwijs en Voorbereidend Hooger 
Onderwijs op Gereformeerden grondslag, 
gevestigd te Rotterdam. S. 349. 29 Nov. 

- Besluit tot nadere wijziging en aanvulling 
van het K . B. van 22 Augustus 1906, S. 229, 
gewijzigd en aangevuld bij K. B. van 14 Fe
bruari 1910, S. 65, waarbij worden aange
wezen de buitenlandsche instellingen en 
de buitenlandsche get~1igschriften, bedoeld 
in artikel 134 der Hooger-onderwijswet. 

S. 372. 28 Dec. 
- Besluit tot aanw1Jzmg, overeenkomstig 

artikel 157 der Hooger-onderwijswet, van 
het Gereformeerd gymnasium te Arnhem 
der vereeniging voor gymnasiaal onderwijs 
op Gereformeerden grondslag te Arnhem. 

S. 373. 28 Dec. 
Onderwijs. ( Lager) Besluit houdende beslis

sing dat het gemeentebestuur met aan den 
onderwijzer t e gelasten om in het dorp te 
wonen, waar de school staat, hem eene 
Yerplichting opgelegd heeft, welker ver
n, lling voor hem eene zoo goed als ondoen
lijke zaak was; dat derh alve die onderwijzer , 
hoewel zijne instructie overtreden hebbende, 
die overtreding onder zoodanige omstandig
heden gepleegd heeft, dat op grond daarvan 
het geven van ongevraagd ontslag uit den 
dienst niet gerechtvaardigd kan worden 
geacht. 12 Jan. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den Raad der gemeente Sliedrecht . van 
30 J anuari 1911, strekkencle tot benoeming 
,-an }Iej . J. VAN OUWERKERK tot onderwij
zeres aan de openbare lagere school n°. IV 
aldaar. S. 73. 14 Febr. 

- }lissive van den Minister van Binnenland
sche Zaken aan de Ged. Staten in de provin
ciën betreffende de Rijksbijdrage aan tijde
lijke onderwijzers. 17 Febr. 

- Besluit tot vaststelling van voorschriften 
,-oor het verleenen van eene Rijksbijdrage
aan gemeentelijke en bijzondere kweek
scholen, bedoeld in artikel 12, derde lid, 
sub 1°., der wet tot regeling van het lager 
onderwijs, waarvan de gewijzigde tekst 
is bekend gemaakt bij K. B. van 26 Juni 
1905 (Stbl. n°. 219). S. 90. 14 Maart. 

- ::\fissive van den Minister van Binnen 
landsche Zaken aan de Gedeputeerde Staten 
van Friesland betreffende rijksbijdrage voor 
tijdelijke onderwijzers. 3 April. 

- Besluit tot wijziging van artikel 2 van het 
K. B. van 17 Dec. 1890, S. 182, gewijzigd 
bij K. B. van 27 Juni 1892, S. 165, waarbij 
is Yastgesteld een programma voor het 

examen, bedoeld in art. 87 der wet tot 
regeling .van het lager onderwijs, ter ver
krijging eener acte van bekwaamheid voor 
huis- en schoolonderwijs in het vak, ver
meld onder j in art. 2 dier wet, en waarbij 
geregeld is de wijze van afneming en hetgeen 
verder tot dit examen betrekking heeft. 

S. 149. 17 Juni. 
- Besluit houdende beslissing dat, om in 

aanmerking te komen voor de Rijksbijdrage 
als bedoeld in art. 48, 1 °. b, laatste zinsnede 
der wet op bet L. 0. zooals die is gewijzigd 
bij de wet van 14 Juli 1910, S. 202, het 
noodig is, dat de school voldoet aan de in 
dat art. gestelde eischen en geen beroep kan 
worden gedaan op het bepaalde in art. II 
dier laatste wet om bij niet voldoening 
aan die eischen in het genot te worden gesteld 
van die verhoogde bijdrage. 12 Juli. 

- Wet tot wijziging der wet tot regeling 
van het lager onderwijs. S. 299. 23 Sept . 

- Besluit waarbij met wijziging van het he
sluit van Ged. Staten van Zuidholland het 
bedrag der Rijksbijdrage overeenkomstig 
artikel 59 der wet tot regeling van het lager 
onderwijs voor de bijzondere lagere school 
te Maassluis, Noordvliet , Noordzijde, van 
de Vereeniging voor Christelijk onderwijs 
aldaar , over het jaar 1910 wordt vastgesteld 
op / 5483.33. S. 323.. 27 Oct. 

- Zie ook : Pensioenen. 
Onderwijs. ( Middelbaar) Missive van den 

Minist er van Binnenlandsche Zaken be
treffende de naleving van subsidie-voor
waarden van teekenscholen. 4 Maart. 

- Besluit tot wijziging van de programma's 
der examens ter verkrijging van akten van 
bekwaamheid B voor schoolonderwijs in 
de landbouwkunde, vastgesteld bij K . B. 
van 14 Juli 1876 (Stbl. n°. 163). S. 264. 

3 Aug. 
Onderwijs. (Militair) Zie: A cademie (Kon. 

Militaire), Krijgsschool en Militair Onderwijs. 
Ongevallenverzekering. Lijst van fondsen, vast

gesteld ingevolge art. 92 der Ongevallen
wet 1901, door den Raad van Toezicht op 
de Rijksverzekeringsbank en goedgekeurd 
door de Ministers van Landbouw, Nijver
heid en Handel en van Financiën. · 7 /9 Febr. 

- Wet houdende aanvulling van artikel 21 
de~ ,,Weduwenwet voor de ambtenaren 1890" 
en van artikel 92 der "Ongevallenwet 1901". 

S. 62. 11 Febr. 
- Besluit tot nadere wijziging van µet K. B. 

van 31 Januari 1903, S. 41, houdende bepa
lingen omtrent de jaarwedden van de leden 
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van den Centralen Raad van Beroep, de 
voorzitters van de Raden van Beroep en 
de ambtenaren bij die colleges aangesteld. 

S. 79. 18 Febr. 
- Besluit tot wijziging van het besluit van 

27 December 1902, houdende uitvoering 
van art. 64, eerste lid der wet van 2 Januari 
1901, S. 1. (Ongevallenwet 1901.) 21 Juni. 

- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 
van 18 Juni 1909, S. 189, tot herziening 
van den algemeenen maatregel van bestuur, 
bedoeld in artikel 31 der Ongevallenwet 
1901, zooals dit besluit is gewijzigd bij K. B. 
van 7 November 1910 (Stbl. n°. 318). S. 275. 

12 Aug. 
- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 

van 5 December 1902, S. 206, laatstelijk 
gewijzigd bij K. B. van 7 November 1910, 
S. 319, tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld in de 
artikelen 52, tweede en derde lid, en 59, sub 
1, 3 en 4, der Ongevallenwet 1901. S. 276. 

12 Aug. 
- Wet tot wijziging van de Beroepswet en 

van de Wet van 24 Juli 1908 (Stbl. n°. 268). 
S. 374. 28 Dec. 

Onteigening. Wet houdende verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
stoepen, noodig voor het aanleggen van een 
verhoogd trottoir in de Visscherstraat te 
Groningen S. 25. 7 Jan. 

- Arrest van den Hoogen Raad. De rechter 
is niet bevoegd om aan een onteigende, be
halve het verlies van zijn eigendom, nog 
verplichtingen op te leggen ; dit laatste is 
alleen toelaatbaar ter voorkoming van 
schade, mits partijen daarin toestemmen. 

13 Jan. 
- Besluit tot verlenging van den termijn, 

bedoeld in artikel 2, Jste lid, der wet van 
31 December 1909 (Stbl. n°. 454). S. 34. 

20 Jan. 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening van eigendommen, noodig 
voor en ten behoeve van het ver breeclen van 
de Nachtegaalstraat te Utrecht. S. 55. 

9 Febr. 
- Als voren, noodig voor het verplaatsen 

van markten naar het Paardenveld en naar 
het Vreeburg to Utrecht. S . 56. 9 Febr. 

- Arrest van den Hoogen Raad : Onder 
de werkelijke waarde, waarvan art. 40 
Onteig. wet gewaagt, kan niet gebracht 
worden de waardevermeerdering teweeg
gebracht door niets anders dan hetgeen de 
onteigenaar zelf aanlegt . Geen wetsbepaling 
11111. 

dwingt den rechter zich te richten naar de 
prijzen die in de omgeving voor soortgelijke 
terreinen worden besteèd en niettegenstaande 
het aanbod door de onteigenende partiJ 
gedaan blijft de rechter vrij in de bepaling 
der waarde van het te onteigenen goed. 

10 Febr. 
- Wet houdende verklaring van het algemeen 

nut der onteigenin" ten behoeve van ver
betering in de ligging van den spoorweg 
van Rijnsburg naar Noordwijk. S. 66. 

13 Febr. 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening van eigendommen, noodi.g 
voor het verbreeden van de Apeldoornsche 
straat te Arnhem. S. 108. 7 April. 

- Als voren in de gemeente Groenloo, noodig 
voor normaliseering van de Boven-Slinge. 

S. lll. 7 April. 
- Arrest van den Hoogen Raad. Onder de 

schaden, rechtstreeks door onteigening ge
leden, kunnen ook behooren noodwendig 
te maken kosten verbonden aan de verplaat
sing van een bedrijf alsook bedrijfsschade 
zelve, doch kunnen in elk geval alleen die 
schaden in aanmerking komen welker wer
kelijk bestaan wordt aangenomen en niet 
de zoodanige welker ontstaan alleen op 
onderstelde mogelijkheden rust. Derhalve 
moet door den H. R. worden onderzocht in 
hoeverre de toelating der bestreden posten 
met de wet in overeenstemming is. 

(Bladz. 550.) 7 April. 
- Arrest van den Hoogen Raad. A1·t. 42 

Onteig.wet verbiedt uitdrukkelijk eene schat
ting der huurwaarde na de ver bouwing van 
het perceel door den huurder uitgevoerd 
en bekostigd, ten einde te geraken tot een 
anderen huurprijs clan den overeengekomene. 

5 Mei. 
- Arrest van den Roogen Raad. Recht tot 

schadeloosstelling wegens onteigening wordt 
bij de wet allen toegekend aan den eigenaar 
van het te onteigenen goed, en alzoo uitslui
tend ter zake van door den eigenaar ten
gevolge van de onteigening geleden schade. 
Nu eischeres bij eersten aanleg hare begroo
ting der schade deed rusten, niet op haar 
belang bij het door haar als beheerend ven
noot van zekere commanditaire vennoot
schap voor deze uitgeoefend bedrijf, maar 
op het nadeel door haar tengevolge dei 
onteigening in haar bedrijf te ondergaan, 
liet de Rechtbank die begrooting buiten 
aanmerking geenszins wegens ontstentenis 
van bedoeld belang, maar omdat aan de 

37 
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zijde van eischeres geen sprake is van 
bedrijfsschade. 5 Mei. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van eigendommen, noodig 
voor het verbreeden van de Tempelierstraat 
te Haarlem. S. 157. 24 Juni. 

- Als voren ten behoeve van uitbreiding van 
het stationsemplacement Heerde. S. 158. 

24 Juni. 
- Als voren van eigendommen noodig voor 

de vergrooting van het post- en telegraaf
gebouw te Haarlem. S. 159. 24 J uni. 

- Als •voren ten behoeve van eene ongestoorde 
exploitatie van den Betuwschen stoom
tramweg in de gemeente Elst. S. 160. 

24 Juni. 
- Als voren van eigendommen, noodig om 

zekerheid te erlangen, dat een deel der Loo
laan en een aansluitend deel van den Achter
weg te Voorburg voor doeleinden van alge
meen belang beschikbaar blijven of komen. 

S. 206. . 17 Juli. 
- Als voren voor het verbreeden van de 

R echter-Rottekade en van Katshoek te 
Rotterdam. . 207. 17 Juli. 

- Wet tot wijziging van de wet van 14 Juni 
1909 (Stbl. n°. 185). S. 234. 18 Juli. 

- Wet houdende verklaring van het algemeen 
nut der onteigening ten behoeve van een 
spoorweg van Metslawier naar Anjum. S. 235. 

18 Juli. 
- Als voren van eigendommen in de gemeente 

's-Gravenhage, benoodigd voor den aanleg 
van eene haven aan de noordoostzijde van 
den Trekvliet, ten behoeve van met licht 
ontvlambare stoffen geladen vaartuigen en 
van aangrenzende terreinen voor den opslar; 
dier stoffen met daarbij behoorende inrich
tingen, wegen en werken, alsmede voor den 
aanleg van toegangswegen naar de gas
fabriek aan genoemd vaarwater . S. 253. 

18 Juli. 
- Besluit tot verlenging van den termijn, 

gesteld in art. 11 , 1 ste lid , der wet van 
14 Juli 1910 (Staatsblad n°. 206). S. 274. 

7 Aug. 
- Besluit tot verlenging van den termijn, 

genoemd in artikel 2 der wet van 12 Februari 
1909 (Stbl. n°. 44). . 297. 18 ept. 

Onvermogen. Missive van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Commissa
rissen der Koningin, betreffende afgifte van 
bewijzen van onvermogen. 27 Nov. 

- Zie ook : Armwezen. 
Pensioenen. Besluit houdende beslissing dat 

de wet niet verbiedt dat een pensioen, 

dat aanvankelijk is geweigerd , later alsnog 
wordt verleend. 21 Jan. 

- Wet houdende aanvulling van artikel 21 
der "Weduwenwet voor de ambtenaren 1890" 
en van artikel 92 der "Ongevallenwet 1901". 

S. 62. 11 Febr. 
- Besluit houdende ongegrondverklaring van 

de bezwaren van den gepensionneerden 
Sergeant-Majoor-Schrijver J. P . M. ScmuDz, 
te 's-Oravenh age, tegen de beslissing op zijn 
verzoek om verhooging van militair pensioen. 

S. 80. 21 Febr. 
- Missive van den Minister van Binnenland

sche Zaken aan de Commissarissen der Ko
ningin, betreffende voorschriften in acht 
te nemen ten opzicLte van de behande
ling van pensioensaanvragen. 21 Febr. 

- Besluit houdende beslissing dat, vermits 
de Jeeraren aan onverplichte gemeente
gymnasia vóór 1 Januari 1906 niet waren 
burgerlijke ambtenaren, de tijd door den 
belanghebbende vóór dien datum als leeraar 
aan zoodanig gymnasium doorgebracht, 
niet tot zijn burgerlijken dienst in den zin 
van art. 6, eerste lid der Burgerlijke Pen
sioenwet behoort. 2 Maart. 

- Wet tot toekenning van vergoeding, wegens 
gemis van pensioen, aan de gewezen onder
officieren der landmacht J. HARMSEN, 
A. H . WILLEMSE en W. C. B. DE BLÉCOURT. 

S. 240. 18 Juli. 
- Besluit betreffende aanvrage om pensioen 

van de eervol ontslagen commies-titulair 
ller posterijen en telegrafie-L. M. DE ZOETE, 
geboren ELZE, te Hilversum. S. 266. 3 Aug. 

- Besluit betreffende aanvrage om pensioen 
van J. VERSLUYS te Baarn, laatstelijk leeraar 
bij de Normaalschool voor teekenonderwij
zers, tevens leeraar bij de school voor Kunst
nijverheid te Amsterdam . S. 267. 3 Aug. 

- Besluit houdende beschikking op de aan
vrage om pensioen van den eervol ontslagen 
postbode A. DE BLOIS te Schipluiden. S. 268. 

3 Aug. 
- Besluit houdende beschikking op de aan

vrage om pensioen van B. M. VEROUDEN, 
weduwe N. 1vloEREL te Delft. S. 269. 

3 Aug. 
- Besluit waarbij op de pensioensaanvrage 

van mejuffrouw C. A. BAUSCH, laatstelijk 
onderwijzeres aan eene bijzondere lagere 
school te Zwammerdam, afwijzend wordt 
beschikt. S. 270. 3 Aug. 

- Besluit houdende beslissing dat art. 9bi8 
der Burgerlijke Pensioenwet evenmin als 
art. 9a, waarnaar het verwijst, eenigen grond 
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geeft om aan te nemen dat in eerstgemeld 
artikel onder het woord "jaren" alleen 
kalenderjaren zou zijn te verstaan ; dat 
art. 9bis alleen van toepassing is op tijdelijke 
diensten krachtens aanstelling in betrek
kingen, als bedoeld in art. 9a, bewezen, 
waaronder de door belanghebbende bedoelde 
niet vallen. 3 Aug. 

- ~'füsive van den Minister van Binnenland
sche Zaken aan de Gedeputeerde Staten der 
provinciën, betref{ende korting op pensioen 
ingevolge art. 25 Burgerlijke Pensioenwet. 

11 Oct. 
- Besluit houdende beslissing dat 

0

eene dienst
betrekking, ook indien door den benoemde 
aan de hem opgelegde voorwaarde niet wordt 
voldaan, voor de toepassing van art . 9, al. 1, 
sub d der Burgerlijke Pensioenwet alleen 
een einde kan nemen, indien hem uitdruk
kelijk ontslag uit zijne betrekking wordt 
verleend. 21 Oct. 

- Besluit tot beschikking op de aanvrage om 
pensioen van den oud-onderwijzer bij de 
Rijksnormaallessen te Heerenveen, H . 
Raadersma. S. 332. 10 Nov. 

- Missive van den Minister van Binnenland
sche Zaken aan de Commissarissen der Ko
ningin betref{ende voorloopig geneeskundig 
onderzoek onderwijzers openbare en bij
zondere lagere scholen. 16 Nov. 

- Besluit waarbij op de pensioensaanvrage 
van mejuf{rouw M. D. FOKKER, eervol ont
slagen onderwijzeres bij de Rijksnormaal
lessen te Oostburg en bij de daaraan ver
bonden voorbereidende klasse, afwijzend 
wordt beschikt. S. 343. 20 Nov. 

- Besluit houdende beslissing, dat verlof, 
bedoeld in art. 9, vijfde lid der Burgerlijke 
Pensioenwet, niet behoeft te steunen op 
eene formeele beschikking, maar moet geacht 
worden ook aanwezig te zijn bij het buiten 
dienst zijn met goedvinden der betrokken 
autoriteit. 20 Nov. 

- Besluit tot aanvulling van het Koninklijk 
besluit van 5 December 1905, S. 314, tot 
het stellen van nadere regelen in zake de 
pensionneering van onderwijzer, verbonden 
aan bijzondere lagere scholen en aan bij
zondere kweekscholen en van hunne weduwen 
en weezen. S. 344. 22 Nov. 

- Besluit strekkende om het pensioen-regle
ment, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
17 Februari 1905, S. 74, met eenige veran
dering toepasselijk te verklaren op de mili
tairen van de landmacht in West-Indië. 

S. 347. 22 Nov. 

- Besluit tot toekenning van pensioen aan 
M. of A. M. LEJEUNE, eervol ontslagen leeraar 
aan de burgeravondschool te Tilbiwg. S. 366. 

·20 Dec. 
- Zie ook : IV eduwen - en weezen/onds. 
Polders. Zie : Waterschappen. 
Personeele belasting. Besluit houdende wijzi

ging van het K. B. van 31 December 1896, 
S. 266, tot instelling van raden van beroep 
voor de uitspraak op bezwaarschriften, 
betrekkelijk de personeele belasting en 
aanwijzing van hunne standplaatsen. S. 134. 

22 Mei. 
- Besluit nopens het beroep van D. VAN 

BA'l'TUM te Amsterdam, tegen de uitspraak 
van den dire0teur der directe belastingen, 
invoerrechten en accijnzen aldaar, in zake 
personeele belasting. S. 272. 5 Aug. 

- Besluit nopens het beroep van J. SMIT 
te Scheveningen, tegen de uitspraak van 
den Directeur der directe belastingen, in
voerrechten en accijnzen te Rotterdam in 
zake personeele belasting. S. 281. 17 Aug. 

- Besluit nopens het bezwaarschrift van 
Jhr. Mr. R. E. W. VAN WEEDE, betreffende 
de gemeente van aanslag in zake personeele 
belasting. S. 292. 11 Sept. 

- Besluit waarbij gelast wordt, dat de inrich
ting der vereeniging Afdeeling Arnhem van 
het Nederlandsch Werklieden-Verbond "Pa
trimonium" te Arnhem zal worden geplaatst 
op de lijst, bedoeld in artikel 4, § 2, der wet 
op de personeele belasting. S. 293. 11 Sept. 

- Besluit waarbij gelast wordt, dat het Missie
huis voor vreemde missiën te Steyl (gemeente 
'l'egelen) zal worden geplaatst op de lijst, 
bedoeld in art. 4, § 2, der wet tot regeling 
van de personeele belasting. S. 326. 

28 Oct. 
- Besluit waarbij gelast wordt, dat het Bo

nifatiushuis te 's Heerenberg, voor zoover 
het is eene inrichting tot het houden van 
retraites, zal worden geplaatst op de lijst, 
bedoeld in artikel 4, § 2, der wet tot rege
ling van de personeele belasting. S. 327. 

28 Oct. 
- Besluit nopens het beroep, ingesteld door 

Jhr. L. W. VAN DER GoEs te Utrecht, 
Directeur van "de Twee Vereenigden", 
onderlinge Maatschappij tot Verzekering 
van paarden en stieren , in zake personeele 
belasting. S. 367. 20 Dec. 

PhosphorlucUers. Zie : Tractaten. 
Politie. Beschikking van den Hoogen Raad. 

De dienaren der gemeentepolitie en de ge
meenteveldwachters leggen hun ambtseed 
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niet af in handen van den kantonrechter, 1 

maar in handen van dengene, daartoe aan
gewezen in de ambtsinstructie, vastgesteld 
ingevolge het 3• en het 5• lid van a,:t. l !) 1 
der Gemeentewet . De artt. 16 en 17 van 
het Kon. Bes!. van 17 Dec. 1851, S. 166, 
zijn niet op de gemeentepolitie van toe
passing. 30 Nov. 

Posterijen. Missive van den ]\fini.ster van 
Binnenlandsche Zaken aan de Gedeputeerde 
Staten der onderscheidene provinciën betref
fende vrijdom van briefport. l Febr. 

6 Mei. 
- Besluit houdende nadere regeling van 

bet port der pakketten, een gewicht van 
5 kilogram niet te boven gaande, rechtstreeks 
over zee tusschen Nederland en de koloniën 
Suriname en Curaçao of tusschen die beide 
koloniën onderling verzonden wordende. 

S. 46. 6 Febr. 
- Besluit tot aanvulling en wijziging van 

art. 11, van het K. B. van 14 December 
1895, S. 222, tot uitvoering van onderschei
dene bepalingen der Wet tot regeling der 
brievenposterij (Stbl. 1908, n°. 316), zooals 
dat árt. luidt na de daarin laa• stelijk bij 
het K. B. van 28 September 1908, S. 302, 
aangebrachte aanvulling. S. 142. 6 Juni. 

- Missive van den Minister van Waterstaat, 
aan de Gedeputeerde Staten der provinciën, 
betreffende misbruik van port-vrijdom. 

19 Sept. 
- Besluit tot aanvulling van de bepalingen 

van artikel 11, § 5, van het K . B. van 14 De
cember 1895, S. 222, laatstelijk gewijzigd 
bij da t van 6 Juni 1911, S. 142, tot uitvoe
ring van onderscheidene bepalingen der 
wet tot regeling der brievenposterij (Stbl. 
1908, n°. 316). S. 334. 13 Nov. 

- Zie ook : Telegrafen en telefonen. 
Raad van State. Wet tot wijziging van de 

wet, houdende regeling der samenstelling 
en bevoegdheid van den Raad van State. 

S. 217. 17 Juli. 
Rechten van In-, ui~ en doorvoer. Besluit hou

dende aanwijzing van een heerbaan en uit
breiding van cle attributen van het kantoor 
Coevorden. S. l. 2 Jan . 

- Wet houdende vrijstelling van belasting 
bij in voer van geschenken ten behoeve van 
den bouw of de inrichting van het gebouw 
voor het Hof van Arbitrage te 's Gravenhage. 

S. 4. 7 Jan. 
- Besluit tot aanvulling van het K. B. van 

7 November 1876, S. 193, houdende nadere 
bepalingen tot vereenvoudiging der forma-

liteiten, in acht te nemen bij het in-, uit
en doorvoeren van goederen Ov"er entrepot. 

S. 28. 9 Jan. 
- Besluit tot wij ziging van het K. B. van 

18 Februari 1905, S. 78, houdende nadere 
bepalingen omtrent het ver voer en cle neder
lagen van accijnsgoederen in het terrein 
van toezicht langs de grenzen, zooals dit 
gewijzigd is bij het K. B. van 8 December 
1908 (Stbl. n°. 376). S. 29. 9 Jan. 

- Besluit betreJfende vrijdom van bet invoer
recht voor houtgeest, voor uit boutgePst 
bereide of daarmede vermengde vloeistoffen 
en voor v'aste stoffen die houtgeest bevatten . 

S. 35. 24 Jan. 
Wuziging van dit besluit. S. 138. 30 Mei. 
Besluit houdende wijziging van de attri

buten der kantoren Heurne en Aalten. S. 77. 
18 Febr. 

- Besluit houdende opheffing van een heer-
. baan . S. 96. 22 Maart. 

- Besluit houdende vrijdom van het invoer
recht voor houtgeest, benoodigd bij de 
vervaardiging van cocaïne en van me
thylesters. S. 137. 30 Mei. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 
24 Januari 1911, S. 35, houdende vrijdom 
van het invoerrecht voor houtgeest, voor 
uit houtgeest bereide of daar mede ver
mengde vloeistoffen en voor vaste stoffen 
flie houtgeest bevatten. S. 138. 30 Mei. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 
4 Aug. 1874, S. 116, houdende bepalingen 
tot vereenvoudiging van de formali teiten 
in acht te nemen bij het vervoer van goederen . 

S. 151. 20 Juni. 
- Wet houdende nadere bepalingen met 

betrekking tot de belasting bij in voer ver
rnhuld igd van gedistilleerd en vruchten. 

S. 246. 18 Juli. 
- Besluit houdende bepalingen omtrent het 

vervoer van geel istilleerd op het terrein, 
bedoeld in artikel 162 der Algemeene Wet 
van 26 Augustus 1822 (Stbl. n°. 38). S. 285. 

19 Aug. 
- Besluit tot aanvulling van het K. B. van 

26 Maart 1872 (Staatsblad n°. 19). S. 304. 
26 Sept. 

- Besluit tot aanvulling van het K. B. van 
15 Maart 1910 (Staatsblad n°. 86). S. 341. 

16 Nov. 
Rechtswezen. Besluit betreJfende de beëedi

ging van de ingezetenen van het kanton, 
bedoeld in artikel 33 der wet op de Regter
lijke Organisatie en het Beleid der Justitie, 
en de schrijvers ter griffie en ten parkette, 
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bedoeld in artikel 11 der wet van 5 Juli 1910 
(Stbl. n°. 181). S. 3. 3 Jan. 

- Wet houdende ontbinding van het kan-
tongerecht Berlikum. S. 106. 7 April. 

- Besluit houdende regeling der bezoldiging 
van de bedienden bij het Hoog Militair 
Gerechtshof. S. 114. 12 April. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 
18 December 1874, S. 212, zooals dit besluit 
het laatst gewijzigd is bij K. B. van 13 Au
gustus 1903, S. 256, houdende voorscbrüten 
omtrent de onderwerpen, aangewezen bij 
artikel 78 der wet van 18 April 1874, S. 66, 
tot vaststelling van een tarief van geregts
kosten in strafzaken, waarvan de gewone 
regter kennis neemt. S. 126. 12 Mei. 

- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 
bij K. B. van 14 September 1838, S. 36, 
vastgestelde Reglement n°. I , gelijk dit 
Reglement laatstelijk is gewijzigd bij het 
K. B. van 1 Nov. 1910 (Stbl. n°. 308). S. 127. 

12 Mei. 
- Besluit houdende bekendmaking van den 

tekst van de wet van· 18 April 1827, S. 20, 
op de samenstelling der regterlijke ma5t en 
het beleid der justitie, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 5 Juli 1910 (Stbl. n°. 180). 

S. 146. 14 ,Juni. 
- Besluit houdende bekendmaking van den 

tekst van de inge,-olge art. 19 der wet op 
de samenstelling der regterlijke magt en 
het beleid der justitie, bij K . B. van l4 Sep
tember 1838, S. 36, vastgestelde reglementen 
van openbaar hestuur n°. 1, 2, 3 en 4, laat
stelijk gewijzigd onderscheidenlijk bij de 
K. B. van 12 Mei 1911 , S. 127, l Nov. 1910, 
S. 30!l, J Juli 1910, S. 178 en l Nov. 1910 
(Stbl. n°. 310). S. 147 . 14 Juni. 

- Wet tot wijziging van de wet van 5 Juli 
1910, S. 181, tot regeling van de samen 
stelling van den hoogen raad, de gerechts- · 
hoven, de arrondissements-rechtbanken en 
de kantongerechten en van de jaarwedden 
der rechterlijke ambtenaren, alsmede van 
de klassen der rechtbanken en kantonge-
rechten. S. 214. 17 Juli. 
In werking treden. S. 259. 24 Juli. 

- Besluit ter vervanging voor zooveel de 
consulaire ressorten in China 1,etreft, van 
de bij K . B. van 19 September 1872, S. 92, 
vastgestelde tarieven van gerechtskosten 
door nieuwe. S. 283. 18 Aug. 

- Besluit betreffende de klerken ter griffie 
van het Hoog Militair Gerechtshof en ten 
parkette vai, den Ad vocaat-Fi?caal bij dat 
College. S. 336. !3 Nov. 

Reis- en verblijfkosten. Besluit houdende aan
vulling van artikel 24 van het K. B. van 
5 Januari 1884, S. 4, tot regeling van de 
vergoeding voor reis- en verblijfkosten, 
zooals dat besluit la11,tstelijk is gewijzigd 
bij het K. B. van 8 Mei 1909 (Stbl. n°. 119). 

S. 91. 14 Maart. 
Rekeningen. Zie : B egrootingen en -. 
Rivieren. Zie : Scheepvaart. 
Rijksgestichten en Rijkswerkinrichtingen. Be

sluit tot nadere wijziging van artikel 184 , 
3de lid , van den algemeenen maatregel van 
bestuur, vastgesteld bij K. B. van 15 Juni 
1905, S. 209, regelende o. a. de samenstel
ling van het Algemeen College van Toezicht, 
Bijstand en Advies voor het Rijkstucht
en opvoedingswezen. S. 328. 28 Oct. 

Rijnvaart. Zie: Scheepvaart. 
Rijwielen. Zie : Jfotorrijtuigen en -. 
Scheepvaart. Besluit tot vaststelling van een 

reglement, houdende bijzondere bepalingen 
ter voorkoming van aanvaring op de rivier 
de ieuwe Maas onder de gemeente Rotter
dam. S. 85. 6 Maart. 

- Besluit houdende bepalingen betreffende 
een doorloopend van Rijkswege uit te oefenen, 
vrijwillig aanvaard toezicht op het logies 
voor de schepelingen en op de bestaande 
ziekenverblijven aan boord van Nederland
sche schepen. S. 86. 7 Maart. 

- Besluit tot uitvoering van artikel 67, 
eerste lid, onder a, der Schepenwet. S. 87. 

7 Maart. 
- Beschikking van den Minister van Land

bouw, Nijverheid en Handel tot wijziging 
van zijn beschikking van 23 September 1909, 
ter uitvoering van art. 6, 3• en 4• lid uer 
Schepenwet. 31 Maart. 

- Besluit tot bekrachtiging van eene wijzi
ging van het reglement van politie voor 
de scheepvaart en de vlotvaart op den Rijn 
met inbegrip van de Waal en de Lek, be
krachtigd bij K. B. van 7 April 1905, S. 126, 
en laatstelijk gewijzigd bij K. B. van 8 Oc
tober 1910 ( taatsblad n°. 299). S. 329. 

l Nov. 
- Besluit tot wijziging van het K. B. van 

26 October 1906, S. 273, houdende bepa
lingen omtrent de commissiën van deskun
digen voor de Rijnvaart en omtrent de 
Rijnschippers- en Scheepspatenten. S. 350. 

2 Dec. 
- Beschikking van den Minister van Land

bouw, Nijverheid en Handel, tot vaststelling 
van een Instructie voor de Comrnissiën van 
deskundigen voor de Rijnvaart, omt,rent de 
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vaststelling van de soort en het aantal der 
bemanning van schepen van een ladingsver
mogen van 15 ton (300 centenaars) of meer, 
welke den Rijn boven Duisburg bevaren. 

27 Dec. 
- Zie ook: Bruggen, Havens, Kanalen, Stoom

vaartdiensten. 
Schuld. ( Nationale) Besluit houdende machti

ging tot uitgifte van schatkistbiljetten en 
schatkistpromessen volgens de wet van 
4 April 1870, S. 62, gewijzigd bij de wet 
van 31 December 1897, S. 281, en de wet 
van 5 December 1881 (Stbl. n°. 185). S. 38. 

30 Jan. 
S. 102. 30 Maart. 

S. 271. 5 Aug. 
- Besluit betreffende de verwisseling van 

drie en een half ten honderd rentegevende 
schuldbekentenissen uitgegeven krachtens 
de wet van 31 December 1910, S. 412, tegen 
inschrijving op het Grootboek der drie en 
een half ten honderd rentegevende ationale 
Schuld. S. 136. 29 Mei. 

Spoorwegen. Wet tot wijziging der wet 
van Il Juli 1904 (Stbl. n°. 142). S. 110. 

7 April. 
- Besluit tot regeling van het algemeen 

toezicht op de spoorwegdiensten. S. 125. 
Il Mei. 

- Besluit tot nadere wijziging van het alge
meen Reglement Vervoer 1901 en van het 
Locaalspoorwegreglement 1902, Deel B. 

S. 154. 24 Juni. 
- \Vet tot bekrachtiging van eene overeen

komst met de Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen, betreffende de ex
ploitatie van den spoorweg van Gouda naar 

choonhoven. S. 311. 5 Oct. 
Staten-Generaal. Besluit betreffende de ope

ning der gewone vergadPring van de Staten 
Generaal. S. 296. 16 ept. 

Statistiek. Besluit tot nad ere wijziging van 
het K. B. van 9 Januari 189!), S. 43, zooals 
dat is gewjjzigd bij de K. B. van 26 ovember 
1904, S. 245 eu van 14 Juli l!HO, 13. 200, 
betreffende het Centraal Bureau en de 
Centrale CommiRsie voor de Statistiek. 

S. 286. 23 Aug. 
- Besluit tot bekendmaking van den tekst 

van Ons besluit van 9 Januari 1899, S. 43, 
zooals dat is gewijzigd bij Onze besluiten 
van 26 rovember 1904, S. 345, van 14 Juli 
1910, S. 200 en van 23 Augustus 1911, S 286, 
betreffende het Centrale Bureau en de 
Centrale Commissie voor de Statistiek. S. 307. 

29 Sept. 

' Steenhouwersarbeid. Wet houdende bepalingen 
in verband met de bijzondere gevaren voor 
veiligheid en gezondheid, ver bonden aan 
stcenhouwersarbeid. S. 315. 7 Oct. 

Sterke drank. Wet tot wijziging van ar t . 8, 
lste lid, 16°., van de Drankwet (Stbl. 1904. 
n°. 235). S. 22. 7 Jan. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Een persoon 
kan slechts dan als "vervanger" in den 
zin der Drankwet worden aangemerkt, 
als de verhouding tusschen hem en den 
vergunninghouder van dien aard wa$, dat 
het bedrijf van den verkoop van sterken 
drank, al werd het door dien persoon daad
werkelijk uitgeoefend, toch bleef het bed rijt 
van den vergunninghouder. (Bladz. 555.) 

10 April. 
- Besluit tot vernietiging van de besluiten 

van Burgemeester en Wethouders van Zel
hem, waarbij achtereenvolgens aan G. Loo
MAN en G. J . BuuNK, aldaar, vergunning 
is verleend voor den verkoop van sterken 
drank in het klein. S. 12:l. 22 April. 

- Besluit houdende beslissing dat : bij art. 28 
Drankwet geen onderscheid wordt gemaakt, 
naar gelang de vergunning door Gedepu
teerde Staten of door de Kroon is verleend ; 
derhalve Gedeputeerde Staten tot hun 
in dezen genomen besluit bevoegd waren. 

5 Mei. 
- Besluit tot vern ietiging van het besluit 

van Burgemeester en Wethouders van 
Zwartsluis, waarbij aan T. JONKMAN aldaar, 
vergunning is verleend voor den verkoop 
van sterken drank in het k lein. S. 128. 

17 Mei. 
- Besluit houdende beslissing dat noch de 

wet noch het taalgebruik crrond geeft om 
hem, die niet ten behoeve van eene pro
vincie of gemeente, maar uitsluitend ten 
eigen bate tolgelden int, niet als tolgaarder 
in den zin van art. 8, eerste lid sub-16 der 
Drankwet te beschouwen. 3 Juni. 

- Resluit tot vernietiging van het hesluit 
van Ged. Staten van Overijse!, waarbij 
gegrond is verklaard het beroep, ingesteld 
door G. B. KLEIN GEBBINK te Haaksbergen, 
tegen het besluit van Burgemeester en 
Wethouders dier gemeente van 28 November 
1910 tot intrekking van het hem verleende 
verlof voor den verkoop van alcoholhou
denden drank, anderen dan sterken drank. 

S. 199. 30 Juni. 
- Besluit houdende uitvoering van art. 47, 

lste lid van de Drankwet. 29 Juli. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit 
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van Burgemeester en Wethouders van 
Beek en Donk, waarbij aan '.l'H. VAN DEN 
BooGAARD, aldaar, vergunning is verleend 
voor den nirkoop van sterken drank in het 
klein. S. 345. 22 Nov. 

Stoomvaartdiensten. Wet houdende overeen
komst met de Koninklijke Paketvaart
Maatschappij voor het onderhouden ,,an een 
geregelden st-oomvaart<lienst t usschen Java 
en Australië. S. 301. 23 Sept. 

Stoomwezen. Besluit houdende wijziging van 
het K. B. van 19 October 1896, S. 163, tot 
uitvoering der Stoomwet. zooals dit in v,:,r
band met het K. B. van 25 Juni 1906, S. 135, 
moet worden gelezen. S. 320. 20 Oct. 

Strafrecht en strafvordering. Wet houdende 
verzekerinv van de naleving der Conventie 
voor de ver betering van het lot der ge
wonden en zieken in de legers te velde, den 
(i Juli 1906 te Genève gesloten. S. 5. 7 Jan. 

- Besluit tot regeling van de tenuitvoerlegging 
in Nederland van in de kolonie Suriname 
opgelegden dwangarbeid. S. 30. 9 Jan. 

- Wet tot bestrijding van zedeloosheid. S. 130. 
20 Mei. 

In werking treden. S. 135. 27 Mei. 
Zie ook : Gevangenissen. 

Succ~ssie. Wet tot nadere regeling van de 
rechten van successie en van overgang bij 
overlijden. S. 132. 22 Mei. 

Suiker. Besluit houdende vrijdom van den 
accijn s voor melasse en ander~ suiker appen, 
welke worden ingevoerd om daarvan hier 
te lande gedistilleflrd te vervaardigen. S. 27. 

9 Jan. 
- Besluit houdende nadere bepalingen om

tren t het verleenen van teruggaaf van accijns 
voor suiker, gebezigd voor de bereiding 
van eetwaren en dranken, die naar het bui
tenland worden uitgevoerd. S. 57. 10 Febr. 

- Resluit tot int,rekking van het bijzonder 
. rech t voor uit Denemarken herkomstige 

suiker. S. 36ó. 20 Dec. 
- Besluit houdende vaststelling van het 

recht, t e heffen van suiker, herkomstig uit 
Spanje. S. 369. 21 Dec. 

Suriname. Besluit tot regeling van de ten
uitvoerlegging in Nederland van in de 
kolonie Suriname opgelegden dwangarbeid. 

S. 30. 9 Jan. 
- Besluit tot vaststelling der eisch en, waaraan 

de bescheiden moeten beantwoorden, welke 
door de schulc'l eischers van de koloniën 
Suriname en Curaçao tot staving hunner 
vorderingen moeten worden overgelegd en 
tot vaststelling van nadere voorschrüten 

omtrent de indiening van vord eringen ten-
1«.ste van die koloniën. S. ;n. 13 Jan. 

- Besluit houdende regeling der vervolging 
van en het verhaal op landsdienaren, die 
aan de kolonie Suriname of Curaçao schade 
hebben toegebracht.. S. 32. 13 Jan. 

·- Resluit houdende va•tstelling van bepa
lingen ter uitvoering van de Surinaamsche 
en Curaçaosche Comptabiliteitswetten van 
7 November 1910, S. 315 en 316, voorzooveel 
de ontvangsten en uitgaven betreft, over-. 
eenkomstig die wetten in Nederland te doen. 

S. 41. 2 Febr. 
- Besluit houdende nadere regeling van het 

port der pakketten, een gewicbt van 5 
kilogram niet te boven gaande, rechtstreeks 
over zee tusscllen Nederland en de koloniën 
Suriname en Cura çao 01 tusschen die beide 
koloniën onderling verzonden wordende. 

S. 46. 6 Febr. 
- Zie ook : B egrootingen. 
Telegrafen en Telefonen. Besluit tot regeling 

van de aansluiting aan een locaal telefoon
net van buiten het concessiegebied van dit 
net gelegen perceelen. S. 265~ 3 Aug. 

·- Besluit houdende bepalingen betreffende 
de voodoopige invoering van brieftelegram
men in het verkeer tusschen Amsterdam 
en 's Gravenhage eenerzijds en Groningen 
anderz1Jds. S. 308. 2 Oct. 

Tienden. Beschikking van den llfinistet van 
Financiën tot "ijzi~ing van de beschikking 
van den Minister van Financiën van den 
l sten Ma.art 1909, betreffende afkoop van 
Tiendrente. 10 Ar,ril. 

- Zie ook : Begrootingen. 
Tractaten. Wet l'oudende rn1zeh.erin1, van 

de nalevin11; der Conventie voor de verbe
tering van het lot der gewonden en zieken in 
,le legers te ,·elde, den 6 Juli 1906 te Genève 
gesloten. S. 5. 7 Jan . 

- Wet houdende goedkeuting van het verdrag 
tot regeling van het verkeer van gedi~til
leerd over de Duitscl1-Necl erland rnhe grens. 

S. 49. 7 Febr. 
- Besluit tót bekendmaking van het op 

6 Juni 1910 te 's Gravenhage tusscher Ne
derland en Duitschland gesloten verdrag 
tot regeling van bet verkeer van gedistilleerd 
over de grens tusschen beide Rijken. S. 95. 

20 Maart. 
- Besluit tot bekendmaking van de op 7 Maart 

191 l te Christiania tusschen Nederland en 
Noorwegen gesloten overeenkomst betref
fende den aan schipbreukelingen te ver
leenen onderstand. S. 139. 31 Mei. 
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- Wet nopen> het voorbehoud der bevoegd
hE>id tot toetreding 'i'OOr Nederland en zijne 
koloniën tot de op 13 November 1908 te 
Berlijn gesloten herziePe Berner Conventie 
ter bescherming van letterkundige- en kunst
werken ; en voorbehoud der bevoegdheid 
tot- het sluiten van soortgelijke verdragen. 

S. 197. 26 Juni. 
- Wet houdende goedkeuring der op 26 Fe

brua,:i 1909 te Londen onrfortf>ekende ver

klarin g van zeeoorlogrecht. S. 237. 
18 Juli. 

- Wet houdende goedkeuring van het op 
7 Mei 1910 te 's Gravenhage tusschen Ne
derland en Zwitserland gesloten verdrag 
nopens overneming van onderdanen en 
oud-onderdanen. S. 239. 18 Juli. 

- Wet houdende goedkeuring van het op 
29 eptember 1910 te 's Gravenhage tusschen 
Nederland en de Argentijnsche Republiek 
gesloten verdrag nopens geneeskundige hulp 
aan on ver mogenden S. 241. 18 Juli. 

- Besluit bevelende de plaatsing in het 
Staatsblad van de op 8 Mei 1911 tusschen 
Nederland en China gesloten consulaire 
overeenkomst. S. 280. 16 Aug. 

- Wet houdende goedkeuring van het op 
19 September l910 t e 's Gravenhage mede 
door Nederland onderteekend Additioneel 
Protokol bij het door de wet van 1 Juli 
1900, S. 238, goedgekeurd Verdrag nopens ;. 
de vestiging van een Internationaal Prijzen
hof. S. 298. 23 ept. 

- Besluit bevelende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de nederlegging der oorkonden 
~-an Zijne Majesteit den Keizer van Oosten
rijk-HongariJe, houdende bekrachtiging voor 
Hongarije van de drie verdragen over inter
nationaal privaatrecht van 12 Juni 1902 
(zie Staatsbladen van l904 nos. 121 en 
128, van 1905, n°. 251 en van 1907 n°. 70). 

S. 306. 29 Sept. 
- Besluit tot bekendmaking in Pet Staatsblad 

van het op 26 September 1906 te Bern ge
sloten internationaal verdrag nopens het 
verbod van het gebruik van witten (gelen) 
pbosphorus bij het Yer va.ard igen van lu
cifers. S. 361. · 16 Dec. 

- Besluit tot hekendmaking in het Staatsblad 
van het op 26 September 1906 te Bern ge
sloten in ternationaal verdrag nopens het 
verbod van nachtar tcid van vrouwen die 
in de Nijverheid werkzaam zijn . S. 362. 

J(j Dec. 
Trekhonden. Besluit bepalende het tijdstip 

van in werking t reden van de ,,'rrekhonden-

wet" 1910, S. 203, houdende bepalingen 
ter bescherming van trekhonden. S. 44. 

6 Febr. 
- · Besluit tot uitvoering van de artikelen 1, 

4 en 5 d er "Trekhonden wet" 1910 (Stbl. 
n°. 203). S. 45. 6 F ebr . 

Wijziging van dit besluit. S. 143. 12 Juni. 
- Missive van d en Minister van Bin'lenland

sche Zaken aan de Commissarissen der 
Koningin in d e provinrië!1 betreffende trek
honden. 22 Aug. 

- Missive van den Minister van Binnenland
scbe Zaken aan de Commissarissen der 
Koningin, betreffende vrijdom va.n zegel
recht voor nummerbewuzen, afgegeven in
gevolge de Trekhondenwet 1910 (Stbl. 
n°. 203). 29 Aug. 

- Missive van den M:n :ster van Binnenlancl 
scbe Zaken aan de Commissarissen der 
Koningin in de provinciën, betreffende uit
voering van de Trekhoncl enwet 1910 (Stbl. 
n°. 203). 11 Oot. 

- Mi sive van den Minister van Binnenland
sche Zaken aa'J de Commissarissen der 
Koningin in de provinriën, betreffencli, ken
nisireving van onherroepelijke doorhaling 
eener inschrijving als houder eenor honden 
kar. 8 Nov. 

Vee- en vleeschkeuring. BescJ:.ik.Ling van den 
Minister van Landbouw, NijverJ,eid en Han
del tot uitvoering van het K . B. van 24 ,Juni 
1908 n°. 50, houdend e voorschriften tPr 
uitvoering van art. 5 d er wet op de uitvoer
keu ring van vleesch 1907 (Stbl. n°. 217). 

17 Jan . 
Veenschappen. Zie : Watei·achappen. 
Veeziekten. Beschikking van den Minister 

van Landbouw, Nijverheid en Hand el, tot 
uitvoering van art. 7 van het K. B. van 
1 December 1910 (Staatsblad n°. 364). 

24 Jan. 
Ingetrokken en nader vastgesteld. 15 ov. 
Besluit tot vaststelling van den dag van 

openstelling van de gelegenheid , bedoeld 
in artikel 1 van het K. B. van l December 
1910 (Stbl. n°. 364). S. 36. 26 Jan. 

- 1i'.l:issive van den Minister van Landbouw, 
ijverheid en Handel aan de Commissarissen 

der Koningin, betreffende het constateeren 
van mond- en klauwzeer. 7 Febr . 

- Missive van den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel aan de Commissarissen 
der Koningin, betreffende de verspreiding 
van het mond- en kla uwzeer en betreffend e 
de vergoeding voor afgemaakt vee. 

22 l!'ebr. 
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Besluit tot wijziging van het K. B. van 
10 Juli 1896, S. 104, waarbij nad er wordt 
bepaald, welke ziekten van vee voor besmet
telijk worden gehouden en welke der, in 
de wet van 20 Juli 1870, S. l3J, genoemde 
maatregelen bij het heerschen of bij het 
dreigen van elke dier ziekten moeten toege
past worden, gewijzigd bij de K. B. van 
22 April 1898, S. 109 en 4 Februari 1907 
(Stbl. n°. 27). S. 260. 25 Juli. 

- Missive van den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel aan de Commissarissen 
der Koningin in de provinciën, betreffende 
waardebepaling van door mond- en klauw
zeer aangetast vee. 24 Oct. 

- JVIissive van den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel aan de Commissarissen 
der Koningin in de provinciën, betreffende 
kosten rekeningen en verantwoordingen 
wegens verkoop van in beslag genomen vee 
en voorwepen. 10 Nov. 

- :Missive van den Minister van Landbouw, 
Nij verheid en Handel aan de Commissarissen 
der Koningin in de provinciën, betreffende 
taxatieloon ter zake van het waardeeren van 
vee. 10 Nov. 

- Missi ve van den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel aan de Commissarissen 
der Koningin in de provinciën, betreffende 
inzending van aanvragen om décharge van 
Burgemeesters in zake veeziekten. 15 Dec. 

- Missive van den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel, aan de Commissarissen 
der Koningin in de provin ciën, aangaande 
inrichting van cl eclaratiën in zake veeziekten . 

30 Dec. 
Vestingwerken. Besluit tot wijziging van de 

bij K. B. van 13 Juli 1910, S. 199, vastge
stelde lijst van vestingwerken, voor zooveel 
betreft de Stelling aan de Linge. S. 105. 

4 April. 
- Besluit tot wijziging van de klassificatie 

der vesting Geertruidenberg met de lunet 
aan de Donge. S. 263. 1 Aug. 

- Besluit tot wijziging van de, bij K. B. 
van 16 September 1859, S. 100, vastgestelde 
lijst van vestingwerken, voor zooveel betreft 
de vesting Brielle en cl e kustbatterij aan 
den mond van de haven, alsmede tot wij
ziging van de, bij K. B. van 28 Maart 1903, 
S. 93, vastgestelde lijst, betreffende de 
Vesting Hellevoetsluis. S. 279. 16 Au~. 

Visscherij. Besluit tot vaststelling van de 
grenzen tu~schen kust- en binnen visscherij 
en tusschen de wateren, waarin kustvisscherij 
wordt uitgeoefend. S. 117. 15 Ar,ril. 

- Besluit houdende bepalingen betreffende 
de keuring van gekaakte haring. S. 118. 

15 April. 
- Besluit tot vaststelling van een Reglement 

voor de binnenvisscherij (Binnenvisscherij
reglement). S. 119. 15 April. 

Wijziging van dit besluit. S. 318. 17 Oct. 
S. 360. 16 Dec. 

Besluit betreffende . het College voor de 
Visscherijen. S. 120. 15 April. 

- Beschikking van den Minister van Land
bouw, Nijverheid en Handel, afd. Nijver
heid n°. 2780, betreffende visch- en hengel
akten. 6 Mei. 

- Beschikking van den Minister van Land
bouw, Nijverheid en Handel, afdeeling 
Nijverheid, n°. 2346, houdende vaststelling 
van een lijst van de visschen, welke 
voor de visscherij van belang zijn. 

6 Mei. 
- Besluit betreffende de registers voor de 

zee- en kustvisschersvaartuigen en het 
voeren van letterteekens en nummers door 
de kustvisscbersvaartuigen. S. 144. 

12 Juui. 
- Beschikking van den Minister van Land

bouw, Nijverheid en Handel, houdende vast
stelling van voorschriften betreffende het 
aanvragen en verleenen van consenten 
voor de kustvisscberij, met uitzondering 
van de visscherij in de Zeeuwsche Stroomen. 

13 Juni. 
- Beschikking van den Minister van Land

bouw, Nijverheid en Handel, tot vaststelling 
van een formulier van aangifte voor de 
in schrijving van een zee- of kustvisschers
vaartuig in het daartoe bestemde register 
en voor het brengen van wijziging in hetgeen 
omtrent een vaartui~ in het register is aan
geteekend. 15 Juni. 

- Beschikking van den Minister van Land
bouw, Nijverheid en Handel, tot vaststelling 
van het letterteeken, dat door de zee- en 
kustvisschersvaartu.igen 
voerd. 

moet worden ge-
15 Juni. 
20 Juli. 
7 Aug. 

21 Aug. 
1 Sept. 

20 Sept. 
26 Sept. 

- Lijst van de letterteekens voor de ge 
meenten, waar zee- en kustvisschersvaar
tuigen tehuis behooren, vastgesteld inge
volge art. 7 der Visscherijwet (wet van 
6 October 1908, S. 31 l ) en art. 8 van het 
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K. B. Yan 12 Juni 1911 (Stbl. n°. 144). 
30 ept. 
20 Oct. 

- Mi sive van den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel, betreffende uitvoering 
van de Visscherijwet. 17 Juni. 

- Besluit houdende bepaling Yan den dag, 
waarop de Visscherijwet in werking treedt. 

. 152. 22 Juni. 
- Missive Yan den Minister van Landbouw, 

Nijverheid en Handel, betreffende uitvoering 
van de Visscherijwet. 23 Juni. 

- Besluit tot regeling van den werkkring en 
de bevoegdheden der ambtenaren van de 
visscherij-inspectie. S. 153. 24 Juni. 

- Beschikking Yan den Minister van Land
bouw, ijverheid en Handel, houdende voor
schriften hoe gehandeld moet worden met 
in beslag genomen visch. 24 Juni. 

- Besluit tot Yaststelling van een Regle
ment yoor de visscherij in de Waddenzee, 
de Lauwerzee, den Dollart, de daaraan 
gelegen open havens en de Noordelijke zee
gaten (Waddenzee-visscherijreglemen t ). 

S. 161. 26 Juni. 
Wijziging van dit besluit. S. 331. 6 ov. 
Besluit tot vaststelling van eenige bepa

lingen voor de visscherij in de Zuiderzee 
en de daaraan gelegen open havens (Zui
derzee-visscherijbesluit-). S. 162. 26 Juni. 

Wijziging van dit beslnit. . 321. 21 Oct. 
. 331. 6 ov. 

Besluit tot vaststelling Yan een Reglement 
voor de visscherij in de Zuidhollanclsche 
stroomen en de daaraan gelegen open havens 
en zeegaten. (Zuidhollandsche stroomen
visscberijreglement.) S. 163. 26 Juni. 

- Besluit tot vaststelling van een Reglement 
voor de visscherij in de Zeeuwscbe stroomen. 
(Zeeu wscbe stroomen-visscherijreglernent.) 

S. 164. 26 Juni. 
- Besluit houdende bepalingen omtrent de 

taak en samenstelling van het Bestuur der 
visscberijen op de Zeeuwsche stroomen . 

S. 165. 26 Juni. 
- Beschikking van den Minister van Land

bouw, Nijverheid en Handel tot vaststelling 
eener instructie voor de keurmeeeters van 
de gekaakte baring. 26 Juni. 

- Besluit tot vaststelling van een maat voor 
gerookte aal of paling, met afwijking van 
het bepaalde in de Vi cherijreglementen 
en het Zuidnzee-visscherijbesluit. S. 312. 

6 Oct. 
- Beschikking van den l\Iinister van Land

bouw, ijverheid en Handel, ter uitvoering 

van art. 4bis van het besluit van 26 Juni 
1911 , 162 (Zuiderzeevisscherijbesluit). 

28 Oct. 
Vlag. Wet tot wijziging van de wet van 28 Mei 

1869, S. 96, betrekkelijk de afgifte van zee
brieven en vergunningen tot het voeren van 
de Nederlandsche vlag. S. 213. 17 Juli. 

Volksgezondheid. Besluit betreffende beoor
deeling van het bedrag, krachtens art. 28 
der gezondheidswet aan eene gemeente 
opgelegd als toelage aan de gezondheids
commis ie. 21 Maart. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 
27 Mei 1902, S. 77, tot uitvoering van 
artikel 30 der Gezondheidswet. S. 140. 

1 Juni. 
•- Besluit houdende wijziging van het besluit 

van 25 Juni 1902 tot uitvoering Yan art. 23 
van de Gezondheidswet. 3 Aug. 

Volkshuisvesting. Besluit. Bouwverbod · ,it 
kracht van art. 27 Woningwet. De beslis
sing over de vraag, wat naar dit artikel 
onder "naaste toekomst" is te "erstaan, 
behoort geheel aan den gemeenteraad . 

10 Mei. 
- Besluit tot schorsing van het besluit 

van den raad der gemeente Marken, waarbiJ 
aan J . ZoNDERVAN CzN., aldaar, ontheffing 
is verleend van eene der bepalingen van 
de bouw- en woningverordening voor die 
gemeente. . 204. 14 Juli. 

Vreemdelingen. Besluit tot bekendmaking van 
de op 19 Januari 1911 te Berlijn tusschen 
Hr. Ms. Gezant aldaar en den Duitschen 
Staatssecretaris voor Buitenlandscbe Zaken 
gewisselde nota's, waarbij Heerlen en Aken 
worden aangewezen als nieuwe grensplaat
sen, waar de overneming der krachtens het 
vestigingsverdrag uit te leiden personen zal 
kunnen geschieden. S. 104. 3 April. 

Vrouwenarbeid. Zie : Arbeid van vrimwen 
en van ieugdige personen. 

Waarborg der gouden en zilveren werken. 
Besluit tot wijziging van het besluit van 
30 Maart 1907, houdende nieuwe bepa
lingen omtrent de ambtenaren van den waar
borg en de belasting der gouden en zilveren 
werken. 10 Jan. 

Waterschappen. Besluit houdende beschikking 
op de beroepen, door eenige polderbesturen 
op het eiland Goeree en Overflakkee inge
steld tegen het besluit van Ged. Staten van 
Zuidholland, tot goedkeuring van de door 
het bestuur van het waterschap de Dijkring 
Flakkee vastge telde keur op het dijkbeheer 
van dat waterschap. S. 42. 3 Febr. 
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- Arrest van den Hoogen Raad. De bepa
ling in de Keur van de Wilhelminasluis te 
Zaanàam, volgens welke een ieder gehouden 
is het bevel van den sluismeester tot hand
having van openbare orde en veiligheid 
na te komen, mist, als bevattende eene on
geoorloofde delegatie van wetgevende macht, 
verbindende kracht. (Bladz. 560.) 18 April. 

- Missive van den Minister van Waterstaat 
aan de Ged. Staten in de provinciën, betref
fende het doen van aanbeveling tot benoe
ming van personen in waterschapsbesturen. 

1 Juli. 
- Wet houdende machtiging tot het sluiten 

van eene overeenkomst met het waterschap 
Noord-Oostelijk Noord-Brabant, waarbij de 
som, d ie dat waterschap ingevolge de met 
den Staat onder dagteekening van 30 Au
gustus 1883 gesloten overeenkomst mag 
inhouden van zijn bijdrage ad 2 millioen 
gulden, in de kosten der verlegging van den 
Maasmond, wordt l;epaald op hoogstens 
/ 450,000. S. 233. 18 Juli. 

- Besluit houdende beslissing dat de bevoegd
heid van waterschapsbesturen om krachtens 
art. 4 der Wet van 20 Juli 1895, S. 139, ter 
uitvoering van art. 191 der Grondwet, 
polit ieverordeningen vast te stellen, niet 
in zich sluit de bevoegdheid om aan eigenaars 
van bepaaldelijk aangewezen gronden onder
houdslasten op te leggen ; dat het opleggen 
van lasten tot de inrichting der water
schappen behoort, die krachtens art. 190 
der Grondwet aan de Staten der provinciën 
is voorbehouden. 23 Aug. 

- Besluit houdende beslissing dat de be
voegdheid van een polderbestuur om krach
tens ar t. 4 der Wet van 20 Juli 1895, S. 139, 
keuren of politieverordeningen vast te stellen, 
sluit niet in zich de bevoegdheid om aan 
eigenaars van bepaaldelijk aangewezen gron
den onderhoudslasten op te leggen. Deze 
laatste bevoegdheid behoort tot de inrich
ting der waterschappen, die krachtens 
art. 190 der Grondwet aan de Staten der 
provincie is voor behouden. 28 Dec. 

- Zie ook : Waterstaat. 
Waterstaat. Besluit houdende beslissing dat 

van een besluit van Gedep Staten in water
staatsaangelegenheden, genomen krachtens 
opdracht van Prov. Staten, ingevolge art. 19 
der Wet van 10 November 1900, S. 176, geen 
beroep op de Kroon openstaat. 6 J an. 

Weduwen- en Weezenfonds. Besluit tot wij 
ziging en aanvulling van het Reglement voor 
het Weduwen- en Weezenfonds der offi-

eieren van de landmacht in Nederlandsch
lndië. S. 335. 13 Nov. 

Woningwet. Zie: Volkshuisvesting. 
Zeebrieven. Wet tot wijziging van de wet 

van 28 Mei 1869, S. 96, betrekkelijk de af
gifte van zeebrieven en vergunningen tot 
het voeren van de Nederlandsche vlag. 

S. 213. 17 Ju li 
Ziekten. ( Besmettelijke) Besluit tot vastste1 

ling van eenige buitengewone maatregelen 
tot afwending van de pest en de Aziatische 
cholera en tot wering harer uitbreiding en 
gevolgen . S. 33. 20 Jan. 

- Besluit van den Minister van Binnenland
sche Zaken tot uitvoering van het K. B. 
van 20 Januari 1911 (Stbl. n°. 33). 16 Febr . 

- Besluit tot nadere wijziging der bij K. B. 
van 21 Juni 1877, S. 152, vastgestelde 
instructie voor den geneeskundige, belast 
met het gezondheidsonderzoek, bedoeld 
hij art. 7 der wet van 28 Maar t 1877, S. 35, 
tot wering van besmetting door uit zee aan
komende schepen. S. 82. 28 Fehr. 

- Besluit van den Minister van Binnenland
sche Zaken tot wijziging van het Lesluit van 
den Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 16 Ju li 1907, houdende vastEtelling van 
de voorschriften Ledoeld in art. 1 van het 
K. B. van 29 Juni 1907 (Stbl. n°. 155). 

9 Mei. 
- Wet tot nadere wijziging en aanvulling 

der wet van 4 December 1872, S. 134, hou 
dende voorzieningen tegen lesmettelijke 
ziekten. S. 208. 17 Juli. 

- Besluit tot nadere vaststelling van Luiten 
gewone maatregelen tot afwending van de 
pest en tot wering harer uitbreiding en 
gevolgen. S. 291. 8 Sept. 

- Besluit tot toepassing der wet van 26 April 
1884, S. 80, aangevuld door de wet van 20 J uli 
1884, S. 164, en gewijzigd bij artikel 19 
van de ,,et van 15 April 1886, S. 64, tot 
vaststelling van buitengewone maatregeien 
tot afwending van eenige besmettelijke 
ziekten en tot wering harer uitbreiding en 
gevolgen. S. 295. 15 Sept. 

- Besluit tot nadere vaststelling van Luiten
gewone maatregelen tot afwendin g der 
Aziatische cholera en tot wering harer uit
breiding en gevolgen. S. 322. 24 Oct. 

- Besluit houdende bepaling van het tijûstip, 
waarop de wet van 14 Juli 1910, S. 204, 
tot aanvulling van de wet van 4 Decemler 
1872, S. 143, tot voorziening tegen besmet
telijke ziek ten, in werking treedt. S. 363. 

J8 Dec. 
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- Besluit tot uitvoering van de artikelen 

5b en 5c der wet van 4 December 1872, S. 134, 
tot voorziening tegen besmettelijke ziekten. 

S. 364. 20 Dec. 
Zondagswet. Arrest van den Hoogen Raad. 

Art. 4 der Zondagswet bevat een voor ieder 
geldend verbod van het houden of geven 
van openbare vermakelijkheden op Zon
dagen en algemeene Christelijke feestdagen. 
De beklaagde, van wien is aangenomen, 
dat bij eene publieke danspartij heeft 

"gegeven", is terecht volgens dit artikel 
veroordeeld. 20 )faart. 

Zout. Besluit houdende nadere aanwijzing 
van losplaatsen van ruw zout of zouthoudend 
water. S. 84. 3 Maart. 

- Besluit houdende aanvulling en wijziging 
van de bepalingen omtrent den vrijdom 
van accijns voor zout, gebezigd voor de zou
ting van groenten en noten, die naar het 
buitenland worden uitgevoerd. S. 294. 

12 Sept. 




